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Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Pro-
tokol so podpisali na pobu-
do obeh občin, ki sta pred 
časom uspešno poenotili 
stališče glede umeščanja tra-
se ceste med Cerknim in 
Hotavljami po južni varian-
ti, ki poteka skozi Sovodenj 
s predorom pod Kladjem. 
Na ministrstvo za infra-
strukturo sta župana obeh 
občin, Milan Čadež in Ga-
šper Uršič, naslovila tudi 
pobudo za pospešitev pri-
prave dokumentacije za gra-
dnjo. Protokol tako predvi-
deva izdelavo državnega pro-
storskega načrta, ki bo na-
tančneje določil umeščanje 
trase in omogočil predčasno 
gradnjo na delih, na katerih 
bo izvedena zgolj moderni-
zacija obstoječih cestnih od-
sekov, so pojasnili na Občini 
Gorenja vas - Poljane. Aktiv-
nosti priprave državnega 
prostorskega načrta bodo 
stekle takoj, sicer pa so pred-
videli štirinajst korakov, ki 
naj bi do javne razgrnitve dr-
žavnega prostorskega načrta 
pripeljali v drugi polovici 
prihodnjega leta.

Umeščanje četrte razvojne 
osi, ki bi severno Primorsko 
povezala z osrednjo Sloveni-
jo, se je začelo že pred sko-
raj petnajstimi leti, ko so ta-
kratni župani in poslanci s 
tega območja podpisali tako 
imenovano žirovsko izjavo. 
"Z izjavo so se zavezali, da 
bodo intenzivno delali na 

projektu prometne povezave 
od Ljubljane do Tolmina in 
naprej proti prehodu Učja 
ter da bodo projekt podpirali 
kot ekipa, ne glede na to, kje 
se bodo odvijala dela," je 
spomnil Milan Čadež. Nato 
so se vrstile številne študije 
variant poteka trase, ki so v 
glavnem dajale prednost va-

rianti Dolenji Novaki–Ko-
pačnica. "Višek je predstav-
ljala študija iz leta 2010, v 
okviru katere so predvideli 
tudi viadukte, ki bi potekali 
vzporedno z dolino, in 2,5 
kilometra dolg predor v doli-
no Kopačnice," je pojasnil 
župan. 

Za boljšo povezanost 
s Primorsko
Župana Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in Občine Cerkno Gašper Uršič sta z 
infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem sredi januarja podpisala protokol o gradnji cestne 
infrastrukture na četrti razvojni osi med Cerknim in Poljansko dolino.

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič (levo) in župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan 
Čadež (desno) sta sredi januarja z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem 
podpisala protokol o gradnji cestne infrastrukture na četrti razvojni osi. / Foto: Elizabeta Rakovec
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Publikacija 
Občina Škofja Loka v letu 
2020 – Pregled realizacije 
strategije Občine Škofja 
Loka v preteklem letu na 
transparenten način prika-
zuje naloge, ki jih je občina 
izvedla na petih strateških 
področjih: Zelena Loka, Mo-
dra Loka, Pisana Loka, Za-
dovoljna Loka in Mobilna 
Loka. 
"Da ob koncu leta pripravi-
mo pregled izvajanja strate-
gije Zelena Loka, modro 
mesto, je naša vsakoletna 
navada. Tokrat gre za pre-
gled vseh projektov, ki smo 
jih izvedli v letu 2020. 

Osebno se mi zdi, da je tako 
transparenten način poroča-
nja občankam in občanom 
nadvse pomemben, saj tako 
vidijo, kaj se je v enem letu 
premaknilo (in tudi kaj se 
morda ni premaknilo), in 
prinaša celosten pregled 
nad vsemi projekti. Ker je 
teh zelo veliko, bi si bilo si-
cer težko ustvariti neko sliko 
realizacije. Odzivi občank in 
občanov so že vsa leta zelo 
pozitivni, češ fino, da nam 
pokažete, kaj vse se dela v 
občini, večina pa jih pohvali 
zlasti transparentni način 
prikaza," je o pregledu reali-
zacije strategije občine dejal 
župan Tine Radinja.

Ozrli so se v leto 
2020
Po letu težkih preizkušenj, ko je življenje krojila 
epidemija, so na Občini Škofja Loka zadovoljni, 
da jim je skoraj v celoti uspelo izpolniti cilje 
razvojne strategije občine za leto 2020. O tem so 
izdali publikacijo.

Eden lanskih dosežkov je tudi dograditev brvi čez 
Poljansko Soro v Brodeh, ki predstavlja varno kolesarsko in 
peš povezavo med tamkajšnjimi naselji. / Foto: Gorazd Kavčič
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Desetletje 
rokodelskega centra
Rokodelski center DUO Škofja Loka 
letos zaznamuje deset let delovanja. 
Rokodelski mojstri in mojstrice so 
danes izjemni nosilci bogatega znanja in 
poglobljenega dela, ki se je prenašalo 
skozi generacije. 

stran 3

Zimske radosti 
na snegu in 
ledu
Tek na smučeh, sankanje, 
drsanje, celo kajtanje – dovolj 
priložnosti za zimske športne 
aktivnosti tudi v nižje ležečih 
krajih.

stran 16

ŠKOFJA LOKA

Na daljavo tudi 
univerza
Tudi v Društvu Univerza za 
tretje življenjsko obdobje 
Škofja Loka so zaradi epide-
mioloških razmer obsojeni 
na digitalno resničnost. Po-
lovica članov sodeluje na 
daljavo.

stran 4 

GORENJA VAS - POLJANE

Nove pridobitve
Na dvorcu Visoko kljub epi-
demiji ne mirujejo, saj so 
poskrbeli za nekatere novo-
sti, s katerimi bo za obisko-
valce postanek na Visokem v 
prihodnje še prijetnejši. 

stran 7

ŽELEZNIKI

Aktivni kljub 
omejitvam
V Planinskem društvu za 
Sel ško dolino Železniki so 
kljub omejenemu delovanju 
zadovoljni z doseženim v 
lanskem letu. Nedavno so že 
sprožili 31. akcijo Prijatelj Ra-
titovca.

stran 9

ŽIRI

Brez velikih zamud  
pri gradnji doma
Gradnja doma starejših v Ži-
reh hitro napreduje, investi-
tor, to je družba SeneCura 
Central SI, računa, da bodo 
operativno dovoljenje za 
dom dobili do konca leta.

stran 10

Pregled in očala
hitreje in ceneje kot na napotnico

Kličite brezplačno 080 1331

do 111.- eur ceneje

Odprto vsak dan
Za pregled vida dovoljen

prehod med občinamiOptika Aleksandra Supernova Qlandia
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Loški glas, torek, 26. januarja 2021

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Lo ški glas, št. 1/let nik X, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 7, ki je iz šel 26. januarja 2021.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 
41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; 
v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48. O
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Naša Loka, projekt participa-
tivnega proračuna v občini 
Škofja Loka, bo ponovno za-
živel, potem ko smo ga bili 
lani zaradi epidemije primo-
rani zaustaviti. Takrat smo 
ravno začeli izvajati prve de-
lavnice po krajevnih sku-
pnostih, tako da smo se mo-
rali zaradi zdravja vseh odlo-
čili, da projekt soodoločanja 
občank in občanov prestavi-
mo. Zdaj smo projekt prila-
godili zdravstveni situaciji, 
delavnice bomo izvedli var-
no – na spletu. Kar mi je si-
cer žal, saj bi se res želel 
srečevati v živo, vseeno pa 
računam na veliko udeležbo 
in interes Ločank in Loča-
nov. Pomembno je, da se 
bomo lahko pogovorili o 
vseh možnostih predlaga-
nja projektov, o tem, kako 
najbolje pripraviti predlog 
projekta, da bo ta izbran in 
vključen v participativni 
proračun ter bo kasneje 
tudi izveden. V proračunih 
2021 in 2022 smo sredstva 
za to že predvideli. Skupno 
bo občina namenila projek-
tu približno odstotek prora-
čuna, kar je primerljivo oz. 
več kot ostale občine, ki 
prav tako izvajajo participa-
tivni proračun. 
Za Loko si želim, da bo čim 
več občank in občanov pre-
dlagalo, kako še polepšati in 
izboljšati svoj kraj. Vsi ti 
predlogi, zbrani po e- in na-
vadni pošti, bodo po za-
ključku zbiranja pregledani, 
občinska uprava jih bo fi-
nančno ovrednotila in uvr-
stila na glasovnice za vsako 
krajevno skupnost posebej. 
Nato bodo imele občanke in 

občani priložnost, da odlo-
čajo o tem, kateri projekti 
bodo izvedeni v njihovi kra-
jevni skupnosti. Izglasova-
ne projekte bo občina izve-
dla v prihodnjih 18 mesecih. 
To je naša zaveza, da bomo 
izpeljali vse tisto, kar bo iz-
glasovano. 
Želim si, da skozi projekt 
participativnega proračuna 
dobimo kakovostne predlo-
ge, ki bodo temeljili na tem, 
kar si ljudje najbolj želijo. 
Vsak krajan svoje najožje ži-
vljenjsko okolje pozna naj-
bolje, ve, kaj ta kraj potrebu-
je, zato bodo – verjamem – 
izboljšave povsem po meri 
prebivalk in prebivalcev. 
Najbolj pa si želim to, da 
dobimo še več aktivnih ob-
čank in občanov, ki jim je 
mar, ki so pripravljeni kaj 
narediti in se vključevati v 
odločanje v (in o) svoji sku-
pnosti. To je zelo pomem-
ben del tega projekta, saj 
sam verjamem, da nam 
prav na ta način uspe nare-
diti veliko dobrega.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Predlagaj, glasuj, 
sodeluj!

Tine Radinja

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Inštitut za po-
litike prostora je v okviru 
razpisa Mesta mestom iz-
bral petnajst dobrih praks 
trajnostnega urbanega ra-
zvoja. Iskali so dobre pra-
kse, ki naslavljajo komple-
ksne izzive z uporabo celovi-
tih in vključujočih pristo-
pov; prakse, ki dobro deluje-
jo in zagotavljajo želene re-
zultate ter lahko služijo kot 
navdih ali model, ki ga je 
mogoče prenesti v druga 
okolja. Med 29 prijavami so 
izbrali petnajst projektov, ki 
najbolj ustrezajo kriterijem 
in upoštevajo načela celo-
stnega trajnostnega urbane-
ga razvoja. Na Gorenjskem 
sta bila tako nagrajena dva 
projekta, bohinjski Za cveto-
či Bohinj in škofjeloški Soži-
tje na grajskem vrtu. 

V okviru trajnostnega vklju-
čujočega projekta, kjer sode-
lujejo Občina Škofja Loka, 
Loški muzej, Sožitje – dru-
štvo za pomoč osebam z 
motnjo v duševnem razvoju 

in Razvojna agencija Sora, 
so na Loškem gradu uredili 
grajski zeliščni vrt začimb-
nic in dišavnic, na katerem 
bodo potekali programi za 
večjo socialno vključenost 

oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju. Inštitut za po-
litike prostora je izbor ute-
meljil takole: "Sožitje na 
grajskem vrtu – oživiti, od-
preti (g)rajski vrt, v katerem 
gradimo živo, odprto, vklju-
čujočo in solidarno sku-
pnost: praksa združuje vzdr-
ževanje javnih zelenih povr-
šin z vključevanjem ranljive 
skupine prebivalstva in je 
izjemno domišljena, saj vse, 
kar uporabniki na grajskem 
vrtu pridelajo, tudi predelajo 
in prodajo. Problemi, ki jih 
naslavlja praksa, so aktualni 
povsod, rešitve pa prenoslji-
ve in s pozitivnimi učinki na 
več področjih."
Izbrana mesta z dobro pra-
kso, med njimi tudi Škofja 
Loka, bodo prejela priznanje 
mesta mestom, dobra pra-
ksa za trajnostni urbani ra-
zvoj.

Nagrajena dobra praksa
Občina Škofja Loka se je s projektom Sožitje na grajskem vrtu uvrstila med izbrane dobre prakse 
trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji.

Zeliščni vrt na gradu prepoznan kot dobra praksa 
trajnostnega urbanega razvoja / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Pripravlja se posodobljen zemljevid mestnega 
jedra Škofje Loke v štirih jezikovnih različicah. Na prvi strani 
bo predstavljeno staro mestno jedro z izpostavljenimi glav-
nimi kulturnimi spomeniki, kratkimi opisi in fotografijami, 
na hrbtni strani pa bo zemljevid celotnega škofjeloškega ob-
močja ter kontakti turistično-informacijskih točk.

Kmalu nov zemljevid mestnega jedra Škofje Loke

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Zdravstveni 
dom (ZD) Škofja Loka obve-
šča, da se občani že lahko 
prijavite za cepljenje proti 
covidu-19. Da bodo lahko za-
gotovili čim bolj tekoč spre-
jem in obravnavo prijav, pa-
ciente naprošajo, da prijave 
oddate s spletnim obrazcem 
https://cepljenje.ozg.si/. Če 
to nikakor ni mogoče, pa po-
kličite na telefonsko številko 
030 488 960 vsak delavnik 
med 9. in 15. uro. O uspešni 
oddaji prijave boste prejeli 
avtomatsko potrdilo na svoj 
elektronski naslov. O termi-
nu cepljenja boste prav tako 
obveščeni na elektronski na-
slov ali po telefonu. Zato di-
rektor ZD Škofja Loka prim. 
dr. Aleksander Stepanović, 
dr. med, še enkrat poudarja 
in prosi, da ne kličete, kdaj 
boste na vrsti, ker je prijava 
zabeležena v sistemu, ceplje-
nje pa poteka po prednostnih 
kriterijih za cepljenje, ki jih 
je določilo ministrstvo za 
zdravje. Najprej so v splošni 
populaciji na vrsti starejši 
nad osemdeset let, za njimi 
pridejo na vrsto za cepljenje 
starejši od sedemdeset let in 
nato starejši od šestdeset let, 
potem bolniki s kroničnimi 
boleznimi ... 
Centralno cepilno mesto za 
cepljenje proti covidu-19, 
tudi za paciente zdravnikov 
koncesionarjev, je v ZD Ško-
fja Loka. Že so začeli ceplje-
nje starejših od osemdeset 
let, cepljenje za to skupino 

bodo nadaljevali predvido-
ma februarja. Prejšnji teden 
so namreč prejeli nekaj 
manj odmerkov cepiva, za-
čeli pa so tudi cepljenje vseh 
tistih, ki so morali prejeti še 
drugi odmerek cepiva. 
"Cepljenje bomo prilagajali 
količini odmerkov cepiva, ki 
ga bomo prejeli v zdravstve-
ni dom. Najprej bomo cepi-
vo razporedili še glede na 
prijavljene, ki so starejši od 
osemdeset let, potem pa na-
prej po predpisanem vr-
stnem redu," je pojasnil dr. 
Stepanović. 
Predsednik vlade in začasni 
minister za zdravje Janez 
Janša je prejšnji teden pred-
stavil dopolnjen nacionalni 
načrt cepljenja proti covi-
du-19. Drugi kvartal leta bo 
po njegovih besedah najpo-
membnejši, da dosežemo 

70-odstotno precepljenost 
prebivalstva že do začetka po-
letja. Podatki o dobavi cepiva 
so boljši, kot so bili pred do-
brim tednom dni. Za Sloveni-
jo je letos že naročenih nekaj 
več kot 3,2 milijona odmer-
kov cepiva za nekaj čez 1,6 
milijona prebivalcev za ce-
pljenje z dvema odmerkoma.

Hitro testiranje 
Zdravstveno osebje ZD Ško-
fja Loka brezplačno množič-
no testiranje s hitrimi anti-
genskimi testi tudi ta teden 
izvaja na lokaciji Turistično-
-informacijskega centra (sta-
ri Petrol) – v torek in petek 
od 13. do 17. ure, za naprej 
bodo še sporočili. Naročanje 
na testiranje ni potrebno, s 
seboj pa morate imeti zdra-
vstveno kartico in osebno 
izkaznico. Množični hitri 

testi so namenjeni osebam 
brez simptomov, bolni pa 
naj se obrnejo na izbranega 
osebnega zdravnika, ki jih 
bo napotil na testiranje v co-
vidni center v ZD Škofja 
Loka. Še vedno velja, da je 
nujno upoštevanje vseh za-
ščitnih ukrepov, predvsem 
varnostne razdalje in upora-
be zaščitnih mask.

Podatki o okužbah
Po podatkih Covid-19 Sledil-
nika je bilo v občini Škofja 
Loka še sredi januarja več 
kot dvesto aktivnih okužb s 
koronavirusom, dne 20. ja-
nuarja pa že nekoliko manj 
(163 aktivnih okužb), tega 
dne so potrdili 13 novih 
okužb. Koronavirusno bole-
zen je do 20. januarja prebo-
lelo 1765 občanov. Umrlo je 
27 covidnih bolnikov. 

Prijave na cepljenje 
Škofjeloški občani se lahko že prijavite na cepljenje proti covidu-19. V Zdravstvenem domu Škofja 
Loka upoštevajo vrstni red cepljenja, ki ga je določilo ministrstvo za zdravje. Uspešno poteka 
množično brezplačno testiranje. 

Danes in v petek od 13. do 17. ure izvajajo hitro testiranje na covid-19 na lokaciji 
Turistično-informacijskega centra Škofja Loka (stari Petrol). / Foto: Gorazd Kavčič 
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Danica Zavrl Žlebir

Škogja Loka – Epidemiolo-
ške razmere niso dopuščale 
druženja, zato se je tudi de-
cembrsko dogajanje v Škofji 
Loki docela preselilo na 
splet. Razpis za vsakoletno 
dogajanje pod naslovom 
Loka v snegu so novembra 
umaknili, ker dogodkov v 
decembru ne bi mogli izve-
sti, je povedala Jana Fojkar z 
Občine Škofja Loka, kjer ko-
ordinira prireditve. Tako so 
glavno pozornost namenili 
praznični osvetlitvi, ki se je 

letos z ožjega mestnega sre-
dišča razširila tudi čez avto-
busno postajo na Šolsko uli-
co. Miklavževanje, ki ga vsa-
ko leto organizira Prosvetno 
društvo Sotočje, je potekalo 
po spletu, tristo otrok pa je 
kljub vsemu dobilo Mi-
klavževa darila. Voščila ob-
čankam in občanom, ki so 
jih običajno otroci iz vrtcev 
in osnovnih šol izrekli na 
Mestnem trgu, sta Društvo 
prijateljev mladine in Obči-
na Škofja Loka pripravila 
vsak na svojem spletnem 
mestu. Silvestrovanje je po-

tekalo zvočno, po Radiu 
Sora. Pač pa je bil lanski de-
cember bolj dobrodelen: v 
akcijo obdarovanja otrok, 
starejših in socialno ogrože-
nih se je vključilo več škofje-
loških organizacij.
"Tudi januarja je bilo večino 
časa vse zaprto: v Sokolskem 
domu smo za nekaj dni odpr-
li razstavo o najlepši pravljici 
Darje Čadež, tudi Izložbe do-
mišljije smo nekoliko podalj-
šali, vendar pa so se kmalu 
spet vrnili ostrejši ukrepi," 
navaja Jana Fojkar. Tudi za 
februar ne more napovedati 

kaj bolj optimističnega. Otro-
ški abonma je odpovedan. 
Bliža pa se slovenski kulturni 
praznik, ki ga kljub omeji-
tvam želijo primerno zazna-
movati. "Praznovali ga bomo 
s spletnim prenosom prosla-
ve Loškega odra, za katero 

imamo že program in slavno-
stnega govornika. To bo Mi-
lan Golob, direktor Šentja-
kobskega gledališča v Ljublja-
ni, sicer pa režiser zadnje 
uprizoritve Škofjeloškega pa-
sijona v letu 2015. Rdeča nit 
praznika bo tokrat Loški 

oder, o katerem bo na Me-
stnem trgu tudi razstava arhi-
vskih fotografij iz njihovega 
delovanja. Če bomo lahko 
odprli vrata Sokolskega 
doma, pa bo tam tudi razsta-
va plakatov Loškega odra," 
napoveduje Fojkarjeva.  

Dogajanje se je 
umaknilo na splet
Glavnina dogajanja v Škofji Loki se je decembra in januarja preselilo v 
virtualni svet, tudi festival Loka v snegu, za katerega je bilo sicer v 
decembru vselej značilno živahno dogajanje.

Ker decembra ni bilo prazničnih dogodkov, so v Škofji Loki dali poudarek osvetlitvi. 
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Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – Ko smo konec 
tedna poklicali v Center sle-
pih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka, niso imeli več 
nobenega okuženega stano-
valca ali zaposlenega. Prav-
zaprav je tako pri stanoval-
cih od novega leta naprej, 
pri zaposlenih pa dva tedna. 

Kot je povedala direktorica 
Silva Košnjek, pa redno te-
densko (razporejeno na tri 
dni) poteka testiranje zapo-
slenih, kajti nevarnost ni 
minila in še vedno lahko pri-
de do okužbe. Poteka tudi 
cepljenje: prvo je bilo 27. 
decembra lani, ko je staro-
stnike v domski ambulanti 
cepila epidemiologinja dr. 
Irena Grmek Košnik. Tisti, 
ki so bili cepljeni takrat, 
bodo dobili že drugi odme-
rek cepiva, nova pošiljka pri-
haja v dom ravno ta teden. 

Zaposlenim pa je o ceplje-
nju pred kratkim predaval 
dr. Aleš Rozman iz bolnišni-
ce na Golniku, in to v živo v 
domski jedilnici.
To je že eden od kazalcev, da 
se v dom vrača življenje. Sta-
novalci spet lahko prihajajo k 
obrokom v jedilnico, tudi obi-
ske sprejemajo, še vedno 
omejeno in pod posebnimi 

pogoji. Zanimalo nas je tudi, 
kako je z rdečo cono, ki so jo 
oktobra lani vzpostavili v telo-
vadnici Osnovne šole Jela Ja-
nežiča. V dneh med božičem 
in novim letom so se iz nje 
izselili zadnji stanovalci in se 
vrnili v dom, pove Košnjeko-
va. Za primer, da bi morda še 
prišlo do okužbe in bi bilo 
treba več stanovalcev izolira-
ti, do konca tega meseca do-
govor o uporabi telovadnice 
za rdečo cono še velja, potem 
jo bodo pospravili in jo febru-
arja prepustili šolarjem. 

Življenje se vrača  
v dom
Kot kaže, so se v Centru slepih, slabovidnih in 
starejših v Škofji Loki izvili iz primeža okužb.

Prvo cepljenje stanovalcev je v CSS v Škofji Loki opravila 
epidemiologinja dr. Irena Grmek Košnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Škofja Loka – Močna obrtna 
in rokodelska tradicija Ško-
fjeloškega je med člani Sek-
cije DUO pri OOZ Škofja 
Loka vzbudila vizijo prosto-
ra, kjer bi se lahko srečevali, 
izmenjevali znanja in javno-
sti pokazali svoje delo. Tako 
so se pred več kot desetimi 
leti povezali z Razvojno 
agencijo Sora in ena izmed 
ključnih oseb je bila etnolo-
ginja Katka Žbogar, ki je 
idejo skupaj z drugimi pro-
jektnimi partnerji pripeljala 
do projektne prijave DUO–
Kunsthandwerk: rokodel-
stvo včeraj, danes, jutri in 
potrebnih evropskih finanč-
nih sredstev. V začetni fazi 
projekta je bilo opravljenih 
več kot devetdeset etnolo-
ških terenskih intervjujev z 
lokalnimi rokodelci, razvija-
le so se vsebine in delovne 
naloge centra, vzpostavljen 
je bil tudi prostor na Me-
stnem trgu v Škofji Loki. »V 
centru se je s stalnim delom 
in aktivno participacijo ro-
kodelcev in rokodelk v dese-
tih letih naredil pomemben 
razvoj. Povečalo se je število 
rokodelcev, dvignil se je 
nivo rokodelskih izdelkov, 
center je postal ena od glav-
nih kulturnih točk na obmo-
čju. V lokalni skupnosti se 
zavest o pomenu rokodel-
skih znanj dviga in prepo-
znani smo kot eden bolj ak-
tivnih ter strokovno narav-

nanih rokodelskih centrov 
pri nas,« je dejala Kati Sekir-
nik, vodja centra, in dodala: 
»Vsega tega ne bi ustvarili, 
če ne bi delali kontinuirano, 
če ne bi imeli podpore občin 
in širše skupnosti in če ne bi 
s svojimi rezultati dokazova-
li, da je področje rokodelstva 
večplastno ter pomembno 
za zdravo (lokalno) sku-
pnost.« 
Rokodelski center DUO 
Škofja Loka v prvi vrsti skrbi 

za strokovno etnološko delo, 
dokumentiranje in evidenti-
ranje tradicionalnih znanj 
in njihovih nosilcev. Tovr-
stna znanja prenašajo na 
mlajše generacije in širšo 
javnost z organiziranjem ro-
kodelskih delavnic, tečajev, 
rokodelskih razstav in do-
godkov. Zelo pomembno pa 
je tudi, da aktualizirajo ro-
kodelska znanja za sodobni 
čas. »Dolgoročna vizija cen-
tra je postati regijski center 

in svoje aktivnosti razširiti 
na celotno Gorenjsko. V luči 
sistemske neurejenosti po-
dročja rokodelstva pa je želja 
vseh rokodelskih centrov, ki 
smo povezani v Konzorcij 
RC Slovenije, da se to po-
dročje uredi v zakonodaj-
nem smislu in vzpostavi 
tudi finančna spodbuda za 
nosilce rokodelskih znanj,« 
je povedala Sekirnikova in 
dodala: »Rokodelske dejav-
nosti še vedno niso dovolj 
cenjene, saj velikokrat niso 
ustrezno predstavljene. Vča-
sih je v javnosti prikazana 
stereotipna predstava, da 
gre za prostočasne ali ob-
stranske dejavnosti starejših 
na podeželju, a njihova vre-
dnost je popolnoma drugač-
na. Mojstri in mojstrice so 
izjemni strokovnjaki na svo-
jih področjih, rokodelska 
znanja in izdelki pa v sebi 
nosijo odgovornost do oko-
lja in ljudi – in tudi zato 
imajo izjemno dodano vre-
dnost.«
Desetletnico delovanja bodo 
zaznamovali z več dogodki, 
in sicer posebno razstavo v 
starem mestnem jedru Ško-
fje Loke in rokodelsko kolo-
nijo, ki jo že peto leto orga-
nizirajo v sodelovanju in na 
pobudo Sekcije DUO OOZ 
Škofja Loka in Katke Žbo-
gar. Poseben rokodelski do-
godek pa načrtujejo jeseni, 
natančneje 12. septembra 
2021, v Tavčarjevem dvorcu 
na Visokem. 

Desetletje 
rokodelskega centra
Rokodelski center DUO Škofja Loka letos zaznamuje deset let delovanja, a njegova zgodba se je 
začela že mnogo prej. Rokodelski mojstri in mojstrice so danes izjemni nosilci bogatega znanja in 
poglobljenega dela, ki se je prenašalo skozi generacije in stoletja vse do sodobnosti.

Rokodelski center DUO Škofja Loka, ki letos praznuje deset 
let delovanja in ima svoj prostor (na fotografiji) v starem 
mestnem jedru, predstavlja vez med bogato rokodelsko 
preteklostjo in ustvarjalno sedanjostjo. / Foto: Gorazd Kavčič 
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 9. člena Odloka o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka 
(UGSO št. 13, 22. 3. 2019, v nadaljevanju: Odlok) in 7. člena 
Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2021 
(sprejet 10. 12. 2020, v nadaljevanju LPŠ) Občina Škofja Loka 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2021
ZA PODROČJA

sofinanciranja športnih programov, razvojnih dejavnosti, 
organiziranosti in drugih športnih prireditev

in
sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih 
straneh Zavoda za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. 
Rok za prijavo je 28. februar 2021. 

Datum: 19. 1. 2021
 Tine Radinja, župan

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ko nas je mi-
nulo pomlad dosegel virus 
in nas zaprl v domače oko-
lje, so nove okoliščine pre-
strašile in presenetile tudi 
člane Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje. 
Na to niso bili pripravljeni, 
študijsko leto so nekateri 
sklenili z dopisovanjem po 
e-pošti. "Poletje je bilo kar 
optimistično in v jesenskih 
dneh smo le nekako opravili 
načrtovano delo v živo na 
poletni univerzi, izpeljali 
smo že za april načrtovano 
okroglo mizo z naslovom 
Učimo se vse življenje. S 
predstavniki organizacij, ki 
delajo na področju izobraže-
vanja odraslih, smo se sesta-
li pod krošnjami," je dogaja-
nje iz prvega vala in po njem 
povzela Borjana Koželj, ki 
vodi škofjeloško Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje.
Drugemu valu se niso več 
pustili presenetiti in so se 
pripravili na virtualno delo. 
Zdaj na aplikaciji Zoom po-
teka več krožkov: jezikovni 
(angleščina, nemščina, 
španščina, ruščina), Beremo 
dobre knjige, Loka, njeni 
meščani in njihove zgodbe, 
Skriti biseri Slovenije, obča-
sna predavanja Loškega mu-
zeja, pilates, virtualno so 
obiskali tudi Žiri, "kraj na 
koncu sveta". Poleg tega 
smo ponudili tudi delavnice 
uporabe orodij za učenje na 

daljavo, mentorji računalni-
čarji pa so vodili po prvih 
korakih in dajali navodila na 
daljavo. Vsi pa se za mo-
žnost vseživljenjskega šola-
nja na daljavo niso odločili. 
"Od 300 članov se jih v 
krožke vključuje kakih 
120," pove Borjana Koželj. 
"Nekateri nimajo ustreznih 
računalnikov. Zavod Tri, ki 
je že lansko pomlad za šola-
nje otrok na daljavo zbiral 
rabljene računalnike in po-
skrbel za njihovo obnovo, je 
enega namenil tudi nam in 
smo ga dali svojemu članu, 
eden je še na voljo. Nekateri 
člani kot razlog, da se ne 
vključijo, navajajo, da imajo 
delo z vnuki, spet drugi ne 
morejo sodelovati zaradi 
bolezni, nekateri se sklicu-

jejo, da ne bi želeli biti ves 
čas pred računalniki in 
obljubljajo, da se pridružijo 
potem, ko bo vse minilo. 
Najbrž pa gre tudi za strah 
pred računalniki. Člane, ki 
se ne vključujejo, občasno 
pokličemo, začeli pa smo 
izdajati tudi spletni Obča-
snik, kjer obveščamo o svo-
jem delu. "
"Ni enako, kot se dobivati 
okrog mize, ampak gre. Vča-
sih ima kdo težave z vključe-
vanjem, a po telefonu se po-
kličemo in s skupnimi mo-
čmi težavo rešimo," je med 
drugim o izkušnjah s krož-
kom na daljavo v Občasnik 
zapisala animatorka Neven-
ka Mandić Orehek in doda-
la: "Če delo na daljavo zmo-
rejo otroci, mladi, zakaj se 

ne bi preizkusili tudi mi! Na 
vse dogajanje poglejmo z 
optimizmom. Kaj vse nam 
je prinesla epidemija? Med 
vsemi težavami je najti tudi 
kaj pozitivnega: sprejema-
mo digitalizacijo in se uči-
mo novih prijemov pri izo-
braževanju. Računalnik po-
staja tudi naše okno v svet 
novih spoznanj, saj je izo-
braževanje naš način življe-
nja." Tudi Borjana Koželj je 
prepričana, da so vsi, ki so 
sprejeli nove možnosti, jih 
usvojili in pridobili nova 
znanja in veščine, naredili 
velik premik v osebni rasti. 
Vsi skupaj pa se veselijo, da 
se bo krizno obdobje konča-
lo, da se bodo lahko, boga-
tejši za nova znanja in spre-
tnosti, spet srečevali v živo.  

Na daljavo tudi univerza
Tudi v Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka so zaradi epidemioloških razmer 
obsojeni na digitalno resničnost. Nekaj manj kot polovica članov na krožkih sodeluje na daljavo.

Zgodaj jeseni je Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje (U3) pripravilo okroglo 
mizo pod krošnjami Učimo se vse življenje. / Foto: arhiv Društva U3

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Otroci s poseb-
nimi potrebami so se po od-
ločitvi ustavnega sodišča 4. 
januarja vrnili v šolske klopi, 
ravno danes se vračajo tudi 
učenci prve triade osnovne 
šole in otroci v vrtce. Učenci 
šol s posebnimi potrebami 
so bili prvi, ki so po dveh 
mesecih in pol dela na dalja-
vo spet sedli v šolske klopi, 
vrnila se je glavnina učencev 
iz šol in zavodov s prilagoje-
nim programom, skupaj 
skoraj 4500 otrok in 3300 
zaposlenih. Takrat so se vr-
nili tudi učenci Osnovne 
šole Jela Janežiča v Škofji 
Loki, ki jo obiskuje 138 otrok 
iz občin Škofja Loka, Žiri, 
Železniki, Gorenja vas - Po-
ljane, Medvode in Kranj.
"Vrnila se jih je glavnina, le 
trije otroci, ki so zdravstve-
no najbolj rizični, ostajajo 

doma in se z njimi dela na 
daljavo. S pomočjo spletnih 
orodij se v živo vključujejo v 
pouk, za krajši čas, da so 
vendarle v stiku z učitelji in 
sošolci in da je zadoščeno 
tudi socialnemu vidiku," 
pove ravnateljica Marjeta 

Šmid. "Ostalih 135 pa priha-
ja v šolo in spremlja pouk v 
živo. Med epidemijo so pou-
ku sledili na daljavo, kar je 
za mnoge med njimi pred-
stavljalo težavo, saj zgolj 35 
odstotkov učencev s poseb-
nimi potrebami lahko dela 

popolnoma samostojno, vsi 
drugi potrebujejo pomoč. 
Ker so bili doma, so bili za 
marsikaj prikrajšani, med 
drugim tudi za socialne sti-
ke, in smo vsi skupaj že ko-
maj čakali, da se pouk spet 
odvija v šoli. Veseli smo, da 
se je to končno zgodilo, pri-
jetno pa smo presenečeni 
tudi nad tem, da se zdaj v 
šole vračajo tudi učenci prve 
triade. Nekaterim našim za-
poslenim, ki imajo osnovno-
šolske otroke, bo to predsta-
vljalo veliko olajšanje."
Seveda morajo v šoli ves čas 
skrbno paziti na vse ukrepe 
za preprečitev okužb. Učen-
ci Osnovne šole Jela Janeži-
ča pa so bili nekaj časa tudi 
brez lastne telovadnice. Kot 
je znano, je bila po izbruhu 
epidemije oktobra lani spre-
menjena v zunanjo rdečo 
cono za Center slepih, sla-
bovidnih in starejših Škofja 
Loka. Stanovalci, med kate-
rimi od novega leta ni več 
okužb, so jo ob koncu de-
cembra zapustili, februarja 
pa bo spet na voljo za telo-
vadbo učencem. Ravnatelji-
ca Marjeta Šmid pove, da so 
namesto tega najeli telova-
dnice v bližnji Športni dvo-
rani Poden, kamor otroci 
začasno hodijo k telovadbi.

Prvi so se vrnili v šolo
Danes se otroci vračajo v vrtce, v šole pa učenci prvega triletja. Njihovi 
predhodniki so bili pred tremi tedni učenci šol s prilagojenim programom. 
Vrnili so se tudi učenci Osnovne šole Jela Janežiča Škofja Loka. 

Prvi so se v šolo vrnili učenci s posebnimi potrebami, tudi 
v Osnovno šolo Jela Janežiča Škofja Loka. / Foto: Gorazd Kavčič

V okviru sklopa Mobilna 
Loka si prizadevajo, da bi 
bila občina trajnostno mo-
bilna in prometno dostopna. 
Cilj Pisane Loke je privlačno 
mestno jedro in prepoznav-
na turistična destinacija, 
Modra Loka skrbi za spod-
budno okolje in konkurenč-
no gospodarstvo, ki ustvarja 
nova delovna mesta, Zelena 
Loka za naravne vire, zdravo 
in varno okolje, Zadovoljna 
Loka pa za  kakovostne in 
pestre storitve za občane 
vseh starosti. Uresničenih 
nalog na vseh teh področjih, 
tudi tistih najpomembnej-
ših, je preveč, da bi lahko 
vse omenili, smo jih pa v 
ediciji našteli 84. 
Pogled naprej pa napovedu-
je, da se bo občina ukvarja-
la s protipoplavnimi projek-

ti, pripravo dokumentacije 
za novo evropsko perspekti-
vo in v prihodnje tudi s čr-
panjem nepovratnih sred-
stev. Nadaljevala bo z ureja-
njem kolesarskih povezav, 
obnovo starega mestnega 
jedra, vzpostavitvijo centra 
za društva, s cestnimi pro-
jekti, večanjem zdravstve-
nih kapacitet, novimi turi-
stičnimi produkti, gradnjo 
telovadnice, Knjižnico Iva-
na Tavčarja. Nadaljuje tudi 
proces participativnega 
proračuna Naša Loka, v ka-
terem bo del proračunske-
ga denarja razporejen tako, 
kot bodo odločili občanke 
in občani. V letih 2021 in 
2022 bo namreč del občin-
skega proračuna namenjen 
projektom, ki po mnenju 
občank in občanov najbolj 
izboljšujejo kakovost življe-
nja v občini. 

Ozrli so se v leto 2020
31. stran

Iz Društva Rovtarji sporočamo žalostno vest, da se je poslo-
vil Andrej Derlink, eden od ustanovnih članov Društva 
Rovtarji in prvi glas ansambla Suha špaga. Aktivni član 
društva je bil od leta 1998 in v njem je s svojim delom pustil 
neizbrisen pečat.
Poleg skrbi za ohranjanje kolesarske in smučarske dedišči-
ne domačih krajev se je v društvu ukvarjal tudi z glasbo in 
bil od vsega začetka prepoznavni glas ter gonilna sila an-
sambla ljudskih godcev in pevcev Suha špaga, s katerim je 
leta 2009 osvojil naslov častni godci Slovenije. S svojo pozi-
tivno energijo je kot voditelj in komentator vsako leto nav-
duševal obiskovalce škofjeloških srečanj kolesarjev in tekmo-
vanj smučarjev po starem. Z veseljem pa se je z Rovtarji 
udeleževal tudi srečanj kolesarjev in smučarjev doma in v 
tujini. Andrej Derlink je bil zanimiv sogovornik tudi pred 
mikrofonom Radia Sora. Rovtarji ga bomo ohranili v le-
pem spominu.
Iskreno sožalje!

Brane Tavčar, Društvo Rovtarji

Poslovil se je 
Andrej 
Derlink
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 9. člena Odloka o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka 
(UGSO št. 13, 22. 3. 2019, v nadaljevanju: Odlok) in 7. člena 
Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2021 
(sprejet 10. 12. 2020, v nadaljevanju LPŠ) Občina Škofja Loka 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2021
ZA PODROČJA

sofinanciranja investicijskega vzdrževanja  
športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih 
straneh Zavoda za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. 
Rok za prijavo je petek, 28. februarja 2021. 

Datum: 19. 1. 2021
 Tine Radinja, župan

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ekipe prve 
pomoči Rdečega križa iz 
Gorenjske so konec oktobra 
lani dobile poziv Civilne za-
ščite k sodelovanju na po-
dročju bolnišnične oskrbe. 
Ekipe prve pomoči se sicer 
običajno ukvarjajo z izobra-
ževanjem na področju prve 
pomoči in temeljnih po-
stopkov oživljanja, usposo-
bljene so tudi za neposre-
dno zdravstveno oskrbo na 
terenu. Vključene so v sis-
tem zaščite in reševanja in 
sodelujejo v primerih mno-
žičnih naravnih nesreč. 
Med 18 člani gorenjskih ob-
močnih združenj Rdečega 
križa (Kranj, Škofja Loka, 
Radovljica, Jesenice in Tr-
žič), ki so se odzvali prošnji 
za pomoč v Bolnišnici Gol-
nik, je bila tudi Špela Me-
zek iz Škofje Loke (poleg 

nje je iz Škofje Loke na Gol-
niku pomagal tudi Gašper 
Doljak), ki je delo začela 3. 
novembra lani. 
Člani ekip prve pomoči Rde-
čega križa niso poklicni 
zdravstveni delavci, vseh po-
klicnih profilov so, večina 
članov je zaposlenih, ima 
družine in si kljub temu 
vzamejo čas za prostovoljno 
pomoč drugim. Kakšno delo 
opravljajo na Golniku?
"Na Golniku pomagamo pri 
negi pacientov, deljenju 
obrokov, pomagamo pri 
hranjenju, razkuževanju 
površin, transportu pacien-
tov, merjenju vitalnih funk-
cij ... Pri nekaterih opravilih 
smo že čisto samostojni, 
spet pri drugih pa vseeno 
potrebujemo malo nadzora 
in pomoči, ker imamo ome-
jene pristojnosti," pojasni 
Špela Mezek. V Območnem 
združenju Škofja Loka, kjer 

se je ekipa prve pomoči se-
stavljala pred osmimi leti, 
so opravili 70-urni tečaj za 
bolničarja, vsako leto pa se 
udeležijo izobraževanja o 
prvi pomoči, pravi Šela in 
dodaja: "Skoraj nihče od 
nas pa ni počel stvari, ki jih 
opravljamo zdaj na Golni-
ku, zato nas je skrbelo, kako 
bomo temu kos. A zdra-
vstveno osebje v bolnišnici 
nas je uvajalo in tudi uvedlo 
v to delo, ki zdaj traja že šti-
ri mesece, tako da smo zdaj 
že vpeljani v sistem. Dela-
mo od ponedeljka do nede-
lje, večinoma v dopoldan-
skem času, če je treba, tudi 
podaljšamo."
Kaj je Špelo napeljalo, da se 
je odločila za delo v prvi po-
moči in zdaj k sodelovanju 
pri oskrbi pacientov na Gol-
niku? Ko so njeni stari starši 
zboleli, jo je začelo zanimati 
zdravstveno področje in 

prva pomoč ter možnost, 
kako pomagati drugim. Iz-
kušnje je doslej nabirala zla-
sti kot promotorka prve po-
moči, prva realna izkušnja z 
množičnimi naravnimi ne-
srečami pa ji je predstavljala 
begunska kriza leta 2015. 
"Naše ekipe so bile ustano-
vljene z namenom, da po-
magajo – in o tem sploh ne 
more biti dvoma. Zdaj dela-
mo v neposrednem stiku z 
bolniki s covidom-19, pri če-
mer smo dobro zaščiteni in 
ni bojazni, da bi se okužili. 
Ko prihajamo v rdečo cono k 
bolniku, velja poseben pro-
tokol, kako se obleči in za-
ščititi. Ko se vračamo, gre-
mo skozi "filter", kjer se 
slečemo in razkužimo, pre-
den spet vstopimo v normal-
ne bolnišnične prostore. Za 
vse to je zelo dobro poskr-
bljeno," pripoveduje Špela. 
Vesela je možnosti, da lahko 

pomaga, zadovoljna pa tudi 
z odnosom bolnišničnega 
osebja do začasnih pomoč-
nikov. "Vsi so nas zelo do-
bro sprejeli. Kljub obilici 
dela, ki ga prinesejo razme-
re zaradi okužbe, so si vzeli 
čas in nas o vsem poučili. 
Vsa pohvala njihovi dobri 
volji!"
Od prvotno 18 udeležencev 
jih zdaj na Golnik hodi po-
magat še sedem. Špeli to 

delo ni odveč, čeprav je vča-
sih težko, naporno, tudi bo-
leče, ko ima opraviti z umi-
rajočimi. Tudi razmere se 
nenehno spreminjajo, pred-
vsem v novembru so bili od-
delki zelo napolnjeni, zdaj 
se stanje nekoliko umirja. 
Špela Mezek namerava so-
delovati še januarja in febru-
arja, sicer pa tudi pričakuje, 
da bo ob skorajšnjem ceplje-
nju vse to kmalu minilo.

Druži jih želja 
pomagati soljudem
Špela Mezek, članica ekipe prve pomoči Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Škofja Loka, 
je ena od prostovoljk, ki pomagajo pri negi pacientov na covidnem oddelku Bolnišnice Golnik.

Špela Mezek / Foto: osebni arhiv

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT 
svetovanje Gorenjska vabi na delavnico z naslovom Obisk 
delovnega inšpektorja za področje delovnih razmerij ter po-
gosta vprašanja in odgovori, povezani z epidemijo covi-
da-19. Delavnica bo na videokonferenčni platformi Zoom 
potekala v sredo, 10. februarja, od 17. do 19.15. Predavatelji-
ca bo mag. Nina Scortegagna Kavčnik. Prijave z e-prijavnico 
sprejemajo do četrtka, 4. februarja, oziroma do zasedbe 
prostih mest. Dodatne informacije dobite na telefonski šte-
vilki 04 50 60 220 (Jana Šifrar) ali elektronskem naslovu 
jana.sifrar@ra-sora.si. Drugo delavnico, ki bo 10. marca, pa 
organizirajo na temo ženskega podjetništva. Prav tako bo 
potekala prek spletne platforme Zoom od 17. do 19.15 in ima 
naslov Sodobna ženska v sodobni realnosti (ujeta med pri-
čakovanji okolice in lastnimi željami). Predaval bo Tomaž 
Ovsenik iz podjetja Transformacija, poslovni trener in sve-
tovalec z izkušnjami s področja komunikacije in odnosov. 

Spletni delavnici

Nina Fehter

Nihče si ni predstavljal, da 
bo koronakriza trajala tako 
dolgo.
Se strinjam, žal še kar traja. 
Sicer nam je med poletjem v 
skladu z ukrepi celo uspelo 
izvesti nekaj večerov v sklo-
pu cikla Poletje v parku, s 
katerim smo želeli pomagati 
pri oživljanju bivše vojašni-
ce, v jeseni pa smo se bili 
ponovno prisiljeni preseliti 
na splet, kjer smo še danda-
nes. Pri tem še vedno skuša-
mo v svoje programe vključi-
ti mlade, kolikor nam pač 
ukrepi dovoljujejo. Prav tako 
pa se že pripravljamo na 
"pokoronske čase", ki bodo 
– upam – nastopili kmalu. V 
teh dneh smo recimo v za-
dnji fazi pridobivanja statu-
sa organizacije v javnem in-
teresu na področju kulture. 
Ta status potrjuje naše prete-
klo dobro delo in nam hkrati 
daje motivacijo ter zagon za 
prihodnost. Na drugi strani 
bi rad izpostavil tudi, da sku-
paj s prijateljsko organizaci-
jo nevladnim organizacijam 
in drugim omogočamo t. i. 
livestreame – prenose do-
godkov v živo. Tako smo za 
silvestrovo poskrbeli za pre-
nos Silvestrovanja u Lok.

Pred meseci vas je skrbelo, 
kako bodo sofinancerji odre-
agirali na koronakrizo.
Takrat nas je skrbelo pred-
vsem zato, ker so bili to prvi 
meseci, ko je bilo delovanje 
onemogočeno, programi so 
se delno selili na splet in 
nihče ni vedel, kaj se bo 
zgodilo naslednji dan. Skr-
belo nas je tudi, da bo digi-
talizacija "zveličavna" reši-
tev, ker se vendarle mora-
mo zavedati, da je hkrati 
tudi grožnja. Zato bo naš 
program vedno stremel k 
dogajanju v živo. To je v 
človeški naravi. Problem je, 
da smo kot organizacija 

presečišče različnih panog 
(nevladne, izobraževalne, 
kulturne, navsezadnje go-
spodarske), ki so v tej krizi 
najbolj na udaru. Zato če bi 
rekel, da potrebujemo samo 
denar, bi se delno zlagal. 
Potrebujemo možnosti za 
delo, ki ga znamo najbolje 
opravljati. Prav tako potre-
bujemo nove priložnosti, ki 
pa jih ta trenutek ni. Roki 
javnih razpisov se zamikajo 
za več mesecev, določenih, 
ki so bili napovedani v dru-
gi polovici leta 2020, ni na 
spregled niti v začetku leta 
2021. Odvisni smo od la-
stne iznajdljivosti.

Vendarle pa boste po uspe-
šnem in odmevnem Ostrigi-
nem maratonu pripravili 
tudi februarski program.
Tako je, pripravljamo kar 
nekaj prenosov v živo (glas-
beno popoldne z mladorola-
do, kuharska serija – Ku-
ham O, odprtje razstave, 
pogovorni večeri) ter nekaj 
koncertov iz našega arhiva. 
Vsekakor bo zanimivo in pe-
stro, s programom pa bomo 
zapolnili vaše sobotne in ne-
deljske večere. Za več infor-
macij nas spremljajte na 
družabnih omrežjih ter na-
ših spletnih profilih.

Prepričana sem, da boste 
uspešno prebrodili korona-
krizo. Kaj pa sledi po njej?
Zdi se mi, da smo se na ko-
ronakrizo prilagodili rela-
tivno hitro, se naučili nekaj 
novega, vzpostavili nova 
prijateljstva in sodelovanja. 
Veseli me, da smo tudi v 
tem času nadaljevali svoje 
aktivnosti, saj to ni bila 
običajna praksa v sorodnih 
organizacijah. Izkazala se 
je tudi pomembnost doku-
mentiranja dogodkov ter 
bogatost in pestrost našega 
in Jadranovega arhiva (ar-
hiv Kulturno-umetniškega 
društva Jadran), saj smo v 
okviru spletnega programa 
zavrteli marsikateri kon-
cert iz preteklosti, ki se je 
odvil v naših prostorih v 
časih, ko smo se še lahko 
družili. Vsekakor se bomo 
vrnili k dogodkom v živo 
takoj, ko se bomo lahko, 
vendarle pa ne bomo pov-
sem zapustili spletnega 
programa. Že omenjeni ar-
hiv priča o tem, da ga ne bi 
smeli zapostaviti, hkrati 
obstajajo vsebine, ki so na 
spletu bolj privlačne. Raz-
mišljati je treba v smeri, 
kako združiti naša video-
produkcijska in spletna 
znanja ter žive dogodke.

Stremimo k dogajanju v živo
V današnjih časih je zaradi situacije s covidom-19 oteženo tudi delovanje različnih društev in 
zavodov, predvsem tistih, kjer so aktivnosti namenjene širši javnosti ter so povezane z zbiranjem na 
javnih prostorih. O tem sem se lani aprila pogovarjala z Miho Peternelom iz Zavoda O, več kot pol 
leta kasneje pa sva zopet spregovorila nekaj besed.

Miha Peternel 
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Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 26. januarja 2021
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Mateja Rant

Poljane – Na gradbišču je 
bilo vse do božiča nadvse ži-
vahno, zdaj pa so zaradi vre-
menskih razmer dela zača-
sno prekinili. Po besedah 
referenta na področju inve-
sticij Občine Gorenja vas - 
Poljane Igorja Kržišnika v 
zimskih mesecih ceste ne bi 
bilo smiselno razkopavati, 
zato bodo gradnjo krožišča 
nadaljevali v marcu. 
Krožno križišče v Poljanah 
so začeli graditi lani okto-
bra, sočasno s preureja-
njem in obnovo vodovodne 
infrastrukture na tem ob-
močju. "Vsa dela pod po-
vršjem so končana. Vkopa-
ne so zaščitne cevi za elek-
trično napeljavo, prav tako 
smo že prestavili vodovod," 
je pojasnil Igor Kržišnik. 
Na tej lokaciji je namreč vo-
zlišče vodovodnega sistema 
za Škofjo Loko in podsiste-
ma Poljane. Zgradili so 
tudi vse potrebne podporne 
zidove za razširitev ceste. 
"Urediti bo treba le še zgor-
nji ustroj ceste, robnike, 
javno razsvetljavo in odva-
janje padavinskih voda." 

Ob nadaljevanju del v mar-
cu bodo uvedli delne zapo-
re z ročno in montažno 
premično signalizacijo, po-
polnih zapor pa ne načrtu-
jejo, razen mogoče kak dan 
zaradi asfaltiranja, je razlo-
žil Kržišnik. Vsa dela naj bi 
sicer po načrtih končali v 
juniju.

Novo krožišče se bo navezo-
valo na prav tako novozgra-
jeni most čez Soro s poplav-
no varnejšim pretočnim 
profilom brez vmesnih mo-
stnih opornikov, katerega 
nosilna konstrukcija je že 
končana, potrebna pa sta še 
hidroizolacija in asfaltira-
nje, je pojasnil Kržišnik. V 

sklopu gradnje krožišča 
bodo uredili tudi pločnike 
do obeh avtobusnih postaja-
lišč, ki ju bodo prav tako na 
novo uredili. S tem bodo za-
gotovili tako varne dostopne 
poti pešcem kot večjo pre-
točnost prometa v enem bolj 
obremenjenih križišč v obči-
ni, so poudarili na občini.

Krožišče do junija
Gradnjo novega krožišča v Poljanah so zaradi zimskih razmer ta čas prekinili, dela bodo predvidoma 
nadaljevali v drugem tednu marca.

Gradnjo novega krožišča v Poljanah so zaradi zimskih razmer začasno prekinili. 
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A v občini Gorenja vas - Po-
ljane so imeli ves čas pomi-
sleke glede posegov v dolini 
Kopačnice, zato so že v žiro-
vski izjavi dodali opombo, 
da se bolj detajlno preveri 
tudi varianta Sovodenj–Cer-
kno. "Ključni korak sva z 
županom Cerkna naredila 
januarja lani, ko sva se poe-
notila, da je južna varianta 
tista, ki ima manjši vpliv na 
okolje, obenem pa izkorišča 
in izboljšujejo razmere v ob-
stoječem urbano-prome-
tnem koridorju, preko Sovo-
dnja pa se izboljša tudi na-
vezanost na Žiri." Izvedba bi 
bila v primerjavi s severnimi 
variantami cenejša in bi 
omogočala gradnjo po fa-
zah. Ob tem se Čadež zave-
da, da je tudi južna varianta 
zaradi majhnih prometnih 
obremenitev na tem delu 
močno pod pragom eko-
nomske upravičenosti, zato 
so se osredotočili na številne 
druge prednosti, ki jih pri-
naša, to je izboljšanje pro-
metne varnosti in skrajšanje 
potovalnega časa iz Primor-
ske na Gorenjsko. Južna va-
rianta cestne povezave med 
Gorenjsko in Primorsko naj 
bi tako potekala po obstoječi 

trasi Hotavlje–Trebija–Sovo-
denj, nato je predviden pre-
dor pod Kladjem, potem pa 
naprej po vzhodni strani 
Cerkljanskega vrha in v doli-
no proti Cerknemu. 
Občini Gorenja vas in Cer-
kno sta v skladu s podpisa-
nim protokolom pripravljeni 
prevzeti aktivno vlogo pri 
pripravi podrobnega pro-

storskega načrta za izgra-
dnjo četrte razvojne osi, saj 
je to po mnenju obeh župa-
nov najučinkovitejši način 
sprejema prostorskega akta, 
ki je tudi izvedljiv v najkraj-
šem času. Pri tem kot pri-
mer dobre prakse navajata 
sprejemanje občinskega po-
drobnega prostorskega načr-
ta skupnega pomena za gra-

dnjo obvoznice Gorenja vas, 
ki je bila pred leti s pomočjo 
evropskih sredstev že zgraje-
na po tem modelu. Zato so 
tako oba župana kot tudi mi-
nister Jernej Vrtovec pouda-
rili zgodovinski pomen pod-
pisanega protokola, saj so v 
letu 2006 začeti postopki za 
gradnjo infrastrukture na 4. 
razvojni osi za nekaj časa 
povsem zamrli, enotno stali-
šče obeh občin pa je odprlo 
vrata pospešitvi priprave do-
kumentacije, kar aktivno 
podpira tudi ministrstvo. 
"Nova cesta na trasi četrte 
razvojne osi pomeni bistve-
no izboljšanje prometne po-
vezanosti severne Primorske 
z Gorenjsko in osrednjo Slo-
venijo, kar ima velik pomen 
za ohranjanje poseljenosti 
tega dela Slovenije, izboljša-
nje pogojev za gospodarske 
družbe zaradi skrajšanja po-
tovalnih časov in višjo kako-
vost življenja lokalnega pre-
bivalstva." Župan Milan Ča-
dež verjame, da bodo s tem 
na južnem delu Gorenjske 
dobili kakovostno povezavo 
s Primorsko, "kakršno si 
tudi zaslužimo". "Zato bom 
z veseljem izkoristil naklo-
njenost obstoječe vlade, na-
šega sekretarja g. Mahniča 
in pristojnega ministra g. 
Vrtovca, zelo me veseli sode-
lovanje in kooperativnost žu-
pana sosednje občine Ga-
šperja Uršiča," je zadovoljen 
Čadež, ki ga veseli, da se je 
sedanji župan Občine Cer-
kno odločil prisluhniti tudi 
prebivalcem in predstavni-
kom gospodarstva.

Za boljšo povezanost 
s Primorsko

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež (desno) 
in župan Občine Cerkno Gašper Uršič / Foto: Elizabeta Rakovec

31. stran

Čeprav se je nedavno izteklo 
leto povezovanja in sodelo-
vanja, pa tudi ko obračamo 
prvi list novega leta 2021, ne 
moremo mimo velikih mej-
nikov pri projektih, ki jih je 
omogočilo učinkovito pove-
zovanje. 
Ne samo hitronapredujoči 
projekt Hiše generacij, za 
katerega smo nedavno pre-
vzeli vse projekte za izved-
bo in je rezultat odličnega 
povezovanja s CSS Škofja 
Loka, ampak tudi projekt 
Porečje Sore 2 je lahko 
ugledal luč sveta le ob učin-
kovitem povezovanju s so-
sednjo občino Škofja Loka. 
Javno naročilo za gradnjo 
smo objavili prav v teh 
dneh, zgradili pa bomo kar 
18 kilometrov novih vodo-
vodov, posodobili pet vodo-
hranov, in kar je najpo-
membneje, vključili nove 
kakovostne vodne vire. Če-
prav smo v preteklem dese-
tletju že obnovili velik del 
vodovodnih sistemov, pa 
evropski projekt Porečje 
Sore 2 dodatno širi obmo-
čje oskrbe s kakovostnejšo 
pitno vodo. Zavedamo se 
namreč, da je prav to dobri-
na prihodnosti, zato se ozi-
ramo tudi že po raziskova-
nju novih vodnih virov, ki 
bodo oskrbo še izboljšali.
Sredi meseca pa je posebej 
odmeval še en projekt odlič-
nega medregionalnega po-
vezovanja s severnoprimor-
sko regijo, saj sva skupaj z 
županom Občine Cerkno z 
ministrom za infrastrukturo 
podpisala pomemben proto-
kol o gradnji 4. razvojne osi 
med Cerknim in Poljansko 
dolino. Ta projekt, ki doslej 
po poldrugem desetletju ni 
dal rezultatov, še posebno 
izkazuje, da zagon velikim 

projektom lahko daje le 
dobo sodelovanje. Šele pove-
zovanje in poenotenje sta-
lišč obeh občin je namreč 
odprlo vrata pospešitvi pri-
prave dokumentacije na 
projektu, zato je tudi mini-
ster Jernej Vrtovec podpis 
protokola označil za zgodo-
vinski dogodek. Četrta ra-
zvojna os ne samo da izbolj-
šuje in skrajšuje potovalne 
čase osrednjih prometnih 
povezav med obema regija-
ma, ampak je obenem prilo-
žnost za povezovanje gospo-
darstva, prispeva pa tudi h 
kakovosti življenja domače-
ga prebivalstva. Zato želimo 
pri projektu preiti od besed 
k dejanjem, ki bodo od pri-
prave državnega prostorske-
ga načrta vodile do gradbe-
nega dovoljenja in realizaci-
je prometnice. 
Že zdaj si torej lahko obeta-
mo, da bo tudi novozačeto 
desetletje še kako v zname-
nju sadov odličnega povezo-
vanja, ki ga želimo še razši-
riti na nove projekte. Z 
združevanjem moči in ener-
gije namreč nastajajo naj-
boljše razvojne zgodbe.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Novo desetletje 
povezovanja

Milan Čadež

Gorenja vas, Poljane – Z Upravne enote Škofja Loka so spo-
ročili, da so od 11. januarja ponovno odprti krajevni uradi. 
Krajevni urad Gorenja vas deluje po ustaljenem urniku, to je 
vsak torek med 8.00 in 15.30. Za obisk krajevnega urada 
morajo stranke glede na splošno epidemiološko stanje v 
državi rezervirati termin po telefonu 041 741 738. "Če želijo 
stranke upravne storitve opraviti na sedežu upravne enote 
na Poljanski cesti 2 v Škofji Loki, morajo prav tako rezervira-
ti termin po telefonu (04 511 23 60) ali po elektronski pošti 
(ue.skofjaloka@gov.si)," so še pojasnili na Upravni enoti 
Škofja Loka.

Znova odprt krajevni urad

Gorenja vas – Sredi decembra so v Gorenji vasi postavili 
novo Fortunovo brv – na mestu stare, ki jo je bilo zaradi 
gradnje gorenjevaške obvoznice treba odstraniti. Čeprav so 
jo krajani težko čakali, pa je za zdaj še ni mogoče uporablja-
ti, saj še čakajo na uporabno dovoljenje zanjo. "Za novo-
zgrajeno brv smo že izvedli vse potrebne tehnične preizkuse 
vključno z uspešno izvedenim obtežbenim testom, zato na 
Upravni enoti Škofja Loka že poteka postopek za pridobitev 
uporabnega dovoljenja," so pojasnili na občini, kjer pričaku-
jejo, da bo uporabno dovoljenje izdano nemudoma po 
uspešnem tehničnem pregledu, ki ga bo upravna enota 
predvidoma organizirala še v tem mesecu. "Po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja bomo novo brv, ki bo pomembno 
prispevala k varnosti pešcev v prometu na območju Gorenje 
vasi, predali namenu."

Fortunova brv kmalu v uporabi
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Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – V ob-
čini so že pred časom uredi-
li občinski pohodni krog, ki 
poteka približno po mejah 
občine ter išče najlepše in 

najatraktivnejše točke in toč-
ke z najlepšim razgledom, 
kjer se pohodnik lahko usta-
vi, razgleda, spočije in 
okrepča. Da bi h gibanju na 
prostem spodbudili tudi 
otroke, ki zaradi šolanja na 

daljavo precej časa preživijo 
pred računalniškimi ekrani, 
so za učence osnovnih šol v 
Gorenji vasi in Poljanah za-
časno vzpostavili še otroški 
občinski pohodni krog. 
Celoten krog je dolg 89 ki-
lometrov z več kot pet tisoč 
metri vzponov in spustov 
ter obsega 17 kontrolnih 
točk. Odrasli morajo za 
opravljen krog zbrati vseh 
17 žigov, za učence pa zado-
stuje, če bodo do konca 
maja zbrali deset različnih 
žigov z desetih poljubnih 
kontrolnih točk, je pojasni-
la Jera Miklavčič iz Zavoda 
Poljanska dolina. V zameno 
za z žigi zapolnjen karton-
ček bodo prejeli praktično 
nagrado. Za otroški poho-
dni krog so pripravili po-
sebne kartončke, ki jih otro-
ci najdejo na spletnih stra-
neh šol v Gorenji vasi in 
Poljanah, od danes, ko se 
šole odprejo, pa bodo na vo-
ljo tudi v šolah, je še razlo-
žila Jera Miklavčič. "Če se 
bo izkazalo, da bo otroški 
krog dobro obiskan, ga 
bomo mogoče spremenili v 
trajnega, saj je za zdaj le za-
časen, da otrokom malo po-
pestrimo ta koronačas."

Na lov za žigi ...
Z namenom, da bi v času šolanja na daljavo otroke in njihove družine 
spodbudili h gibanju in raziskovanju domače občine, so v občini Gorenja 
vas - Poljane začasno vzpostavili otroški občinski pohodni krog.

V občini Gorenja vas - Poljane so začasno vzpostavili še 
otroški pohodni krog. / Foto: Anton Debeljak

Mateja Rant

Sovodenj – "Že nekaj časa je 
znano, da nima razkošnega 
življenja, nismo pa vedeli, 

da mu gre tako slabo," je po 
objavi članka v Slovenskih 
novicah, v katerem so opo-
zorili, da 72-letnemu Francu 
Trohi grozi rubež, dejal po-

veljnik PGD Sovodenj Bo-
štjan Peternelj. Ker gasilci 
vedno priskočijo na pomoč, 
so se tudi tokrat odločili po-
magati svojemu članu, nek-
daj zelo priljubljenemu po-
štarju, ki je med drugim 
tudi dobitnik priznanja bro-
nasti grb Občine Škofja 
Loka. A kot je Troha dejal za 
Slovenske novice, si s pri-
znanji in odlikovanji ne 
more napolniti hladilnika 
ali zakuriti v peči.
Zato so v PGD Sovodenj or-
ganizirali zbiranje sredstev, 
s katerimi bi mu pomagali 
pri izboljšanju bivanjskih 
razmer. "Franc Troha je člo-
vek, ki je veliko naredil za 
naše društvo in za naš kraj. 
Zdaj, ko se je znašel v težkih 
razmerah, je čas, da mi po-
magamo njemu." Sredstva 
zbirajo na računu RKS – 
Območno združenje Škofja 
Loka: SI56 0700 0000 0187 
397, sklic: 00 244, namen: 
Pomoč Francu Trohi in v 
kmetijski trgovini na Sovo-
dnju. Doslej se je na njihov 
poziv k pomoči Francu Tro-
hi odzvalo že precej ljudi iz 
vse Slovenije, tako s finanč-
nimi kot materialnimi sred-
stvi. "Najprej so priskočili 
na pomoč naši člani in so-
krajani, pa tudi člani sose-
dnjega gasilskega društva 
PGD Trebija so že darovali 
precej velik znesek," je za-
dovoljen Peternelj, ki upa, 
da jim bo na ta način Trohi 
uspelo urediti bivanjske raz-
mere in mu tako omogočiti 
normalno življenje. 

Zbirajo pomoč  
za Franca Troho
V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) 
Sovodenj so se odločili pomagati svojemu članu, 
ki se je znašel v hudi stiski.

Franc Troha / Foto: Špela Ankele, Slovenske novice

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Pro-
ge so sredi januarja uredili 
na pobudo športnih društev 
v občini, je pojasnil župan 
Milan Čadež. Domen Božič-
nik je tako poskrbel za 23 
kilometrov prog po dolin-
skem delu občine, na kate-
rih je bilo ob lepih zimskih 
dneh ves čas polno tekačev 
na smučeh, od mladih do 
starih.

Proge za prosto in klasično 
tehniko teka na smučeh so 
se razprostirale vse od Po-
ljan do Gorenje vasi ter Ho-
tavelj in Kopačnice. Upora-
bo so vsem ljubiteljem teka 
na smučeh omogočili brez-
plačno. Občani so si tako 
lahko popestrili zimske 
dneve z raznolikimi dejav-
nostmi v naravi, kar je bilo 
letos zaradi zaprtja telova-
dnic in smučišč še zlasti 
dobrodošlo.

Uredili proge za tek  
na smučeh

Ljubitelji teka na smučeh so letos na svoj račun 
prišli tudi v Poljanski dolini, kjer so imeli na voljo 
več kot dvajset kilometrov urejenih prog.

V občini Gorenja vas - Poljane so letos uredili tudi proge za 
tek na smučeh. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Visoko – Na dvorcu Visoko 
se prek zime s polno paro 
pripravljajo na novo sezono, 
je pojasnila vodja kavarne 
Martina Ambrožič Tušar. 
"Na glavnem vhodu smo po-
stavili vetrolov, ki bo v hla-
dnejših mesecih ljudem nu-
dil toplejši postanek v notra-
njosti, v prihodnjih dneh pa 
je predvidena še postavitev 
omare, tako imenovane ma-
rejne, kjer bodo obiskoval-
cem na voljo domači izdelki 
lokalnih ponudnikov."
Čas zaprtja dvorca zaradi 
epidemije covida-19 so na 
dvorcu Visoko izkoristili za 
številne novosti in izboljša-
ve. Najbolj opazna spre-
memba bo zagotovo steklen 
vetrolov z avtomatskim od-
piranjem, ki so ga postavili 
na vhodu, tako da bodo zdaj 
lažje vzdrževali ustrezno 
temperaturo v notranjosti 
tudi v hladnih mesecih, je 
razložila Martina Ambrožič 
Tušar. "Vhodna vrata v dvo-
rec so namreč prevelika in 
preveč robustna, da bi jih 
obiskovalci sami odpirali in 
zapirali, obenem pa pozimi 
ne morejo biti ves čas odpr-

ta." Na vidnejše mesto na-
sproti vhoda so znova posta-
vili marejno, v kateri bodo 
promovirali izdelke lokalnih 
ponudnikov. Te se trudijo 
vključiti tudi v ponudbo v 
kavarni, kjer so že jeseni za-
čeli ponujati domače buh-
teljne, terjak in zeliščni čaj, 
v prihodnje pa nameravajo 
ponudbo še dopolniti. Po-
nudbo kavarne bodo nad-
gradili še s kulturnimi in 
drugimi dogodki, pri katerih 
bodo k sodelovanju povabili 
lokalna društva. "Obenem 
pa obiskovalce, ko se bodo 
lahko vrnili, čaka še kup 
majhnih presenečenj," je za 
zdaj še skrivnostna Martina 
Ambrožič Tušar. Želijo na-
mreč, da jih obiskovalci 
sami odkrijejo in doživijo.
Na Visokem bodo letos 
vzpostavili še prenovljen in 
osvežen protokol porok. "S 
sodelovanjem vseh vključe-
nih akterjev se bo na podlagi 
preteklih izkušenj in novih 
idej skušalo popraviti dose-
danje pomanjkljivosti, nad-
graditi protokol in vanj 
vključiti različne detajle, ki 
bodo poroko naredili nepo-
zabno, prijetno in s pridi-
hom domačnosti."

Nove pridobitve
Na dvorcu Visoko kljub epidemiji ne mirujejo, saj so poskrbeli za nekatere novosti, s katerimi bo za 
obiskovalce postanek na Visokem v prihodnje še prijetnejši.

Stekleni vetrolov na vhodu v dvorec / Foto: Martina Ambrožič Tušar
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Nad naseljem Na Plavžu je 
pred enim letom prišlo do 
skalnega podora. Proti hi-
šam se je iz strme brežine 
skotalila osem ton težka ska-
la, ki jo je k sreči zaustavila 
lovilna mreža nad hišami. 
Po tem skalnem podoru so 
krajani tega naselja na Obči-
no Železniki naslovili dopis 
z zahtevo po sanaciji, pod 
katero so se podpisali pred-
stavniki 29 hiš. Zapisali so, 
da v tem naselju s strmega 
pobočja že desetletja padajo 
skale, ki ogrožajo njihova ži-
vljenja in premoženje.
Po naročilu občine sta si str-
mo pobočje ogledala občin-
ski poveljnik Civilne zaščite 
in geolog. Slednji je v poroči-
lu zapisal, da je cona izpada-
nja v strmih skalnih stenah 
na 620–700 metrih nadmor-
ske višine. Kamnina je zara-
di razgaljenosti močno pod-
vržena zunanjim dejavni-
kom in zaradi tektonike 
močno razpokana. Geolog je 
ocenil, da izpadanje skal lah-
ko pričakujemo tudi v priho-
dnje in predlagal zavarovanje 
brežine s pomočjo podajno-
-lovilnih ograj in z zadrža-
njem kamnitih blokov na sa-
mem mestu izpadanja.
Projekt sanacije brežine 
nam je izdelalo podjetje Eho 
projekt. Sanacija je skupaj z 
davkom ocenjena na 1,8 mi-
lijona evrov in je razdeljena 
na štiri faze. Zaradi velike 
strmine pobočja je še pose-
bej kritičen vzhodni del do 
nogometnega igrišča, kjer 
prihaja do rednega izpada-
nja skal in večjih odlomov. S 
projektom so za zaščito 
predvideni podajno-lovilni 
sistemi ograj v skupni dolži-
ni več kot en kilometer. Na 
najbolj kritičnem delu so 
predvideni v dveh vrstah. 
Sprva smo se dogovarjali za 
sanacijo prve, najbolj vzho-
dne faze v skupni dolžini 
zaščitnih ograj 336 metrov 
in v višini dobrih 500 tisoč 
evrov. Potem pa smo prejeli 
pobudo oziroma zahtevo 
skupine domačinov po za-
gotovitvi osnovne zaščite 
širšemu območju nad hiša-
mi Na Plavžu 1–77, ki zaje-
ma nekaj podajno-lovilnih 
sistemov ograj prve in druge 
faze v skupni dolžini 426 
metrov in v višini 670 tisoč 
evrov. S slednjim, širšim ob-

močjem projekta smo se 
prijavili na razpis Ministr-
stva za okolje in prostor. 
Poleti smo izvedli javno na-
ročilo za izbiro izvajalca gra-
dnje. Prejeli smo dve ponud-
bi v višini 657 in 661 tisoč 
evrov (vključno z DDV). Od-
govor ministrstva glede sofi-
nanciranja smo pričakovali v 
poletnem času. Zaradi fi-
nančnih bremen protikoron-
skih ukrepov, ki jih je spreje-
mala vlada, smo sklep mini-
strstva o sofinanciranju sa-
nacije prejeli šele proti kon-
cu preteklega leta. Šele po 
prejemu sklepa in po zaprtju 
finančne konstrukcije smo 
lahko dokončno izdali sklep 
o izbiri izvajalca. Izbrali smo 
podjetje Eho projekt s par-
tnerjema Miha Doles, s. p., 
in podjetjem Kaskader ter 
podizvajalcem Fenix +, ki je 
oddalo nekaj tisoč evrov niž-
jo ponudbo. 
Pred štirinajstimi dnevi smo 
podpisali pogodbo o sofinan-
ciranju z Ministrstvom za 
okolje in prostor, kjer nam 
bodo za sanacijo brežine na-
menili 533 tisoč evrov. V prej-
šnjem tednu pa smo podpi-
sali tudi pogodbo z izbranim 
izvajalcem, ki bo začel dela v 
februarju. Občinski delež pri 
projektu bo okoli 140 tisoč 
evrov, s katerim bomo plačali 
DDV, nadzor, tuje storitve in 
varnost gradbišča. 
Veliko napora smo vložili 
tudi v pridobivanje služnosti 
od lastnikov zemljišč za gra-
dnjo dostopne poti in za po-
stavitev podajno-lovilnih 
ograj. Po pogodbi z ministr-
stvom se mora sanacija bre-
žine zaključiti do 30. sep-
tembra 2021.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Sanacija brežine 
Na Plavžu

Anton Luznar

Jože Košnjek

Dražgoše – Spomin na 79. 
obletnico boja Cankarjevega 
bataljona z Nemci v Dražgo-
šah, na padle partizane in 
na 42 domačinov, ki so jih 
pobili Nemci, je bil letos za-
radi epidemioloških razmer 
drugačen kot pretekla leta. 
Množičnih pohodov v vas 
junaštva in tudi mučeništva 
ter množične opoldanske 
svečanosti pri spomeniku ni 
bilo. Organizatorji priredi-
tev so se v nedeljo, 10. janu-
arja, na dan, ko so pred 79 
leti boji v Dražgošah dosega-
li vrhunec, odločili le za po-
laganje vencev k plošči nad 
grobom padlih partizanov in 
pobitih domačinov. Venec je 
ob prisotnosti častnega voda 
Slovenske vojske prvi polo-
žil predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, za 
njim pa delegacije Občine 
Železniki in Krajevne sku-
pnosti Dražgoše, Zveze ve-
teranov vojne za Slovenijo 
in Zveze borcev za vrednote 
NOB. Venec je položil tudi 
prvi predsednik Republike 
Slovenije Milan Kučan. Ne-
kateri posamezniki so pravi 
zimski dan tudi zaradi tradi-
cije in spomina na dražgo-
ški dogodek izkoristili za 
pohod do Dražgoš in okoli-
ških krajev. 

Predsednik Borut Pahor se 
je v izjavi za javnost zahvalil 
organizacijskemu odboru 
za povabilo in za možnost 
položitve venca k spomeni-
ku in izrekel upanje, da 
bomo letos, v letu tridesete 
obletnice osamosvojitve, 
tako enotni, kot smo bili ta-
krat, ko je bilo treba braniti 
samostojnost. "Upam, da 
bomo razumeli priložnost, 
ki nam jo daje letošnja 

30-letnica države, da se po-
vežemo in v času praznova-
nja pozabimo razlike, ki so 
sicer nekaj običajnega, in se 
spomnimo razlogov, zakaj 
smo skupaj. Med nami je 
več tistega, kar nas povezu-
je, kot tistega, kar nas loču-
je. Ob 30-letnici države se 
moramo spomniti enotno-
sti slovenskega ljudstva in 
tistih, ki so v različnih ča-
sih, od generala Maistra in 

partizanskega narodnoo-
svobodilnega boja do vete-
ranov, ki so gradili in brani-
li samostojnost suverene 
Slovenije in za svoj narod 
žrtvovali svoja življenja," je 
povedal Pahor. Prepričan 
je, da bomo do junija pre-
magali epidemijo in držav-
ni praznik lahko množično 
praznovali na Trgu republi-
ke v Ljubljani in na drugih 
trgih po državi.

Spomin na žrtve
Letos so se zaradi epidemioloških razmer obletnice bitke v Dražgošah in poboja 42 domačinov 
spomnili s polaganjem vencev k spomeniku, tudi z udeležbo predsednika republike Boruta Pahorja.

Venec sta položili tudi delegaciji Občine Železniki in Krajevne skupnosti Dražgoše. 
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Železniki – V Železnikih od 12. januarja omogočajo množič-
no brezplačno testiranje na koronavirus s hitrimi antigenski-
mi testi. Testiranje na lokaciji kontejnerja pred zdravstve-
nim domom izvaja Ambulanta Košir, in sicer ob delavnikih 
med 12.30 in 13. uro. Kot je pojasnil zdravnik Branko Košir, 
se dnevno pride testirat od 10 do 15 občanov. Zdi se mu zelo 
pomembno, da so odkrili tudi nekaj okuženih oseb, ki niso 
imele zdravstvenih težav, s čimer so pripomogli k manjše-
mu širjenju koronavirusa. Občani z znaki okužbe se morajo 
obrniti na zdravnika, ki jih bo napotil na PCR-test v Škofjo 
Loko. Glede cepljenja je Košir povedal, da so doslej zdravni-
ki iz Železnikov nanj napotili 40–45 občanov, starejših od 
osemdeset let. Cepljenje poteka v zdravstvenem domu v 
Škofji Loki.

Množično testiranje tudi v Železnikih

Ana Šubic

Železniki – Občinski svet je 
na decembrski seji potrdil 
prvi rebalans letošnjega ob-
činskega proračuna. Pri-
hodki znašajo 8,5 milijona 
evrov, odhodki pa 9,7 mili-
jona. Primanjkljaj bodo po-
krili z ostankom sredstev 
na računih in zadolževa-
njem. Kredit so predvideli 
za sofinanciranje gradnje 
obvoznice mimo Železni-
kov in gradnjo garažne hiše 
Na Kresu, o kateri so začeli 
razmišljati ob projektu 
doma starejših.
Letos bo sicer največja inve-
sticija gradnja kolesarske 
povezave Železniki–Selca. 
Gre za dvoletni, 1,5 milijona 
evrov vreden projekt, v leto-
šnjem občinskem proraču-
nu je zanj predvidenih 891 
tisoč evrov, od tega se nade-
jajo 730 tisoč evrov evrop-
skih sredstev. Za sanacijo 
brežine Na plavžu so predvi-
deli 672 tisoč evrov, večji del 

bo prispevala država, občina 
pa okoli 140 tisoč evrov.
Dobrega četrt milijona evrov 
nepovratnih sredstev gospo-
darskega ministrstva po za-
konu o financiranju občin 
bodo namenili rekonstruk-
ciji javne poti Gortnar–Ko-
vač v Podlonku in ureditvi 
odseka na lokalni cesti Ro-
tek–Zgornje Danje–Torka–
Ravne–Šurk. Poleg tega so 
za investicije in investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest in 
javnih poti predvideli še bli-
zu 570 tisoč evrov, med naj-
večje naložbe sodi tudi 154 
tisoč evrov vredna ureditev 
javne poti Hrvat–Ceferin v 
Davči. Načrtujejo tudi zame-
njavo parketa v Športni dvo-
rani Železniki, nadaljnje so-
financiranje sanacije poslov-
ne stavbe na Češnjici, kjer je 
tudi sedež občine, drugo 
fazo gradnje komunalne in-
frastrukture v Dašnici in za-
četek urejanja tržnice pred 
pošto v Železnikih, ki naj bi 
jo dokončali prihodnje leto.

Sprejeli prvi rebalans 
občinskega proračuna

Letos bo največja investicija gradnja kolesarske 
povezave Železniki–Selca. Gre za dvoletni 1,5 
milijona evrov vreden projekt, ki ga bo 
sofinancirala Evropska unija.

Dražgoše – V Dražgošah ta čas končujejo drugo fazo gradnje 
poslovilnega objekta, ki so ga na pokopališču začeli graditi 
predlani. V prvi fazi so objekt spravili pod streho, druge faze 
investicije, ki jo vodi Krajevna skupnost (KS) Dražgoše - Ru-
dno, pa so se lotili lani jeseni. Kot je pojasnil predsednik KS 
Andraž Valcl, je večina predvidenih del že opravljena: notranji 
ometi, inštalacije (voda, ogrevanje, elektrika) ter vgradnja 
oken in vrat. "Izvedba estrihov in keramičarska dela, ki so bila 
predvidena že v decembru, so se zaradi mraza zamaknila in 
bodo opravljena takoj, ko bo to dopuščalo vreme oz. bodo 
temperature nad lediščem," je povedal Valcl. Dela izvaja pod-
jetje Isem s podizvajalci. Stala bodo 24 tisoč evrov, od tega bo 
KS prispevala 16.500 evrov, preostalo pa Občina Železniki, ki 
objekt sofinancira v tretjinskem deležu. Letos v okviru zadnje, 
tretje faze investicije načrtujejo še izdelavo fasade, opremo 
notranjosti, ureditev odvodnjavanja in kanalizacije ter okolice. 
Predvideni strošek teh del je 23 tisoč evrov, sicer pa po podat-
kih Valcla pričakujejo, da bo celotna investicija stala okoli 95 
tisoč evrov. Poslovilni objekt, velik približno šestdeset kvadra-
tnih metrov, bo imel vežico, kuhinjo, sanitarije in skladišče ter 
še dvajset kvadratnih metrov pokritega predprostora. 

V Dražgošah bodo dobili poslovilni objekt

Druga faza gradnje poslovilnega objekta v Dražgošah je 
večinoma končana. Letos se bodo lotili še zadnje, tretje 
faze investicije. / Foto: arhiv KS Dražgoše - Rudno
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Ana Šubic

Železniki – Planinsko dru
štvo (PD) za Selško dolino 
Železniki je lani nameravalo 
nadaljevati delo, opravljeno 
v predlanskem letu, ki je 
bilo po besedah predsednika 
Alojza Lotriča na več podro
čjih rekordno. Ob tem so 
upali, da se obisk Ratitovca 
in Krekove koče ne bo nada
ljeval v takem tempu kot za
dnja tri leta. Začetek leta ni 
kazal na umirjanje, a je nato 
marca epidemija delovanje 
društva do začetka maja sko
raj v celoti ustavila. Do kon
ca maja se je dogajanje na 
Ratitovcu vrnilo v dokaj nor
malne okvire, sledila pa je 
najbolj uspešna poletna se
zona z desetimi odstotki več 
obiskovalcev kot leto poprej, 
je razložil Lotrič. Posezona 
je trajala le do 11. oktobra, ko 
je drugi val epidemije v celo
ti ustavil delovanje Krekove 
koče, takšno stanje pa se na
daljuje tudi letos.
Kmalu po zaprtju Krekove 
koče so zaradi prepovedi 
prehajanja občinskih mej 
prekinili tudi rekreativno ak
cijo Prijatelj Ratitovca, da so 
omogočili enake pogoje so
delovanja tudi planincem iz 
sosednjih občin. "Kljub na
stalim razmeram je bil Rati
tovec tudi v tem času dele
žen velikega obiska. Do dveh 
metrov debela snežna odeja 

je raj za ljubitelje turnega 
smučanja. Dejstvo pa je, da 
so zapore občinskih in regij
skih meja bistveno zmanjša
le obisk Ratitovca," je poja
snil Lotrič. Z odprtjem ob
činskih mej za rekreacijo in 
nekoliko boljšo epidemiolo
ško sliko so nato 16. januarja 
sprožili letošnjo, že 31. akcijo 
Prijatelj Ratitovca. Udele
žence lanske akcije še pre
števajo, je pa že znano, da se 
je ostalih rekreativnih akcij 
skupno udeležilo 1348 pla
nincev. Kljub omejitvam jim 
je namreč uspelo izpeljati 
vseh šest ostalih tradicional
nih akcij in tudi prireditev 
Ratitovec raja, ki je sicer niso 

mogli izpeljati v celoti, so pa 
izvedli kulturni program.
Krekova koča je bila lani za
radi epidemije 48 dni zaprta 
(23 odstotkov predvidenega 
časa), zaradi česar je bil pro
met za petino manjši kot 
predlani. Zimskemu biva
ku, ki so ga leta 2019 posta
vili blizu koče, so lani dodali 
še dva zunanja podesta, ob 
koncu leta pa so zanj prido
bili uporabno dovoljenje.
PD za Selško dolino sodi 
med večja društva v okviru 
Planinske zveze Slovenije. 
Lani je imelo 539 članov, kar 
je največ v zadnjih dvajsetih 
letih, skoraj desetina pa je 
vključenih v delovno ekipo. 

Ta je bila lani kljub omeji
tvam zelo dejavna, opravila 
je kar 2600 prostovoljnih 
ur. Epidemija je še posebej 
prizadela delovanje vodni
škega odseka, ki je izpeljal le 
12 od 37 predvidenih tur, še 
bolj pa mladinski odsek na 
OŠ Železniki, ki pa mu je 
septembra uspelo izpeljati 
mladinski tabor na Komni.
Markacijski odsek, ki skrbi za 
140 kilometrov planinskih 
poti na območju Ratitovca, 
Soriške planine, Blegoša, Vo
diške planine, Dražgoš in 
Mohorja, je obseg del lani več 
kot podvojil. "Poti so bile oči
ščene, na več odsekih so bile 
obnovljene markacije, obno
vljeni so bili usmerjevalni 
smerni drogovi na območju 
Ratitovca. Že nekaj let največ 
sredstev in tudi dela vlagamo 
v postavitev novih smernih 
tabel, pritrjenih na kovinskih 
drogovih. Rezultati se že po
znajo, a bo tudi v naslednjih 
nekaj letih treba še veliko 
dela, da bodo vse poti zgle
dno urejene," je dejal Lotrič.
Upravni odbor društva je le
tošnji plan dela pripravil s 
predpostavko, da bodo raz
mere normalne. Objavljen v 
knjižici Akcije, pohodi in 
izleti 2021, ki je na voljo v 
pisarni društva. Kot kaže, 
prvi meseci ne bodo potekali 
po načrtih, a Lotrič upa, da 
se bodo epidemiološke raz
mere čim prej umirile.

Aktivni kljub omejitvam
V Planinskem društvu za Selško dolino Železniki so kljub omejenemu delovanju zadovoljni z 
doseženim v lanskem letu. Nedavno so že sprožili 31. akcijo Prijatelj Ratitovca. 

Za zimski bivak, ki so ga na Ratitovcu postavili predlani, so 
pred kratkim pridobili uporabno dovoljenje.

Ana Šubic

Sorica – Soriško narečje, da
nes poznano tudi kot dajnar
ska govorica oz. 'špraha', 
predstavlja pomemben ele
ment kulturne dediščine 
zgornjega dela Selške doli
ne, hkrati pa je to tudi vez, ki 
je območje že v preteklosti 
in ga tudi še danes povezuje 
z ozemljem Južne Tirolske. 
Spomnimo: V Sorici in oko
lici se je po koncu 13. stoletja 
z naselitvijo podložnikov fre
isinških škofov iz Tirolske 
razvilo tudi edinstveno nare
čje oz. govor, ki so ga govori
li le na tem območju in ga 
peščica najstarejših domači
nov govori še danes. "Želja 
lokalnih prebivalcev je, da bi 
se narečje ohranilo, zato na 
tem področju poleg nekaj že 
uspešno izvedenih aktivno
sti v preteklih letih tudi za 
prihodnost pripravljamo za
nimive kulturne projekte, ki 
bodo stremeli k evidentira
nju narečnega jezika, izdela
vi digitalnega arhiva, organi

zaciji izobraževalnih dogod
kov in dramskih iger, prevo
du slovarja in slovnice na
rečnega jezika ter povezavo
vanju z različnimi instituci
jami in posamezniki pred
vsem z območja Južne Tirol
ske," je povedal raziskovalec 
iz Železnikov Miha Markelj, 
ki je zelo dober poznavalec 
tirolske naselitve soriškega 
območja.
Markelj je nadvse zadovo
ljen, da jim je pomoč pri 
ohranjanju soriškega nareč
nega govora z nasveti in 
strokovnim znanjem oblju
bil tudi Južnotirolec Luis 
Thomas Prader, ki sodi med 
vidnejše poznavalce nareč
nih jezikov na današnjem 
Tirolskem in širše na severu 
Italije. Prader je bil ustanovi
tveni član in posebni odpo
slanec zgodovinskega zdru
ženja nemških jezikovnih 
otokov v Italiji, ki skrbi za 
zaščito in promocijo jezika 
ter kulture zgodovinskih na
rečij v Italiji z namenom nji
hovega dolgoročnega razvo

ja v današnjem času. Vrsto 
let je bil tudi učitelj in ravna
telj na osnovni šoli v gorski 
vasici Aldein, od leta 1982 
do 1997 pa je bil tudi član 
šolskega svetovalnega telesa 
na Južnem Tirolskem. 
"Prader je velik poznavalec 
narečnih jezikov ne zgolj na 
Južnem Tirolskem, ampak v 
širšem alpskem prostoru. 
Do sedaj je že velikokrat po
nudil pomoč pri predstavi
tvah različnih primerov do
brih praks glede ohranjanja 
soriškega narečnega jezika, 

prav tako je pomagal pri 
vzpostavitvi stikov s po
membnimi posamezniki in 
institucijami, skrbi pa tudi 
za prepoznavnost soriškega 
narečnega jezika na Tirol
skem," je poudaril Markelj. 
Svojo naklonjenost ohranja
nju soriškega narečja je Pra
der izrazil tudi v nedavnem 
pismu, s katerim je nagovo
ril občinstvo prireditve Poz
drav jeseni v Sorici. Kot je 
zapisal, imajo tudi v Sorici 
svoj edinstven jezik in edin
stveno kulturo. "Število lo
kalnih prebivalcev ni v tiso
čih, a je vaša kultura enako 
velika kot druge kulture, pa 
naj bo to v Sloveniji, Evropi 
ali svetu. Predlagam, da se 
ohranjanje narečnega jezika 
nadaljuje in da se še naprej 
ohranjajo prijateljski stiki z 
Južno Tirolsko.«
Markelj je še dodal, da so v 
Sorici in okoliških vaseh 
Praderjeve podpore veseli in 
si bodo prizadevali za pozi
tivno in prijateljsko sodelo
vanje tudi v prihodnje.

Ohranjajo soriško narečje
V Sorici in okolici so veseli, da so tudi na Južnem Tirolskem izrazili željo po ohranitvi soriškega 
narečnega jezika. Pomoč je obljubil velik poznavalec tirolskih narečnih jezikov Luis Thomas Prader.

Luis Thomas Prader 
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Železniki – Nika Weiffen
bach iz Železnikov se je sep
tembra lani za dobrodelni 
namen lotila izdelave kole
darja za leto 2021. Koledar 
krasi šest kokeršpanjelov, 
med njimi njen Vili, z izku
pičkom od prodaje pa je ku
pila štiristo kilogramov pas
jih briketov za Zavetišče za 
zapuščene živali Horjul.
Nika je tokrat pripravila že 
svoj četrti koledar; v prete
klih letih je z njim obdaro
vala svoje bližnje, zadnjega 
pa je izdala v večji nakladi. 
Na naslovnici je Vili, ki ga je 
Nika fotografirala na Rati
tovcu, v koledarju pa nasto
pajo še Vilijevi sorodniki in 
prijatelji. "Prekrasne foto
grafije so prispevale Sabina 
Romšak, Maja Lesar, Blažka 
Jelen, Darja Krapež, Mateja 
Rožej in Tanja Šubic. Tisk je 
prevzela tiskarna Andi v Ži
reh, Sergeja Primožič pa mi 
je z nasveti pomagala pri 

oblikovanju," je pojasnila 
Nika. Koledar je prodajala 
na svojem profilu na Faceb
ooku in v tamkajšnji skupi
ni Kokeršpanjeli, ponudila 
ga je tudi sodelavcem, soro
dnikom, prijateljem in star
šem otrok iz Železnikov. 
Otroci Vilija dobro poznajo 
z obiskov v vrtcu in krajevni 
knjižnici, kjer so mu brali 
pravljice. Nika in njen pes 
sta namreč terapevt ski par 
pri druš tvu za terapijo s po
močjo živali Ambasadorji 
nasmeha.
Po končani prodaji je Nika s 
pomočjo svetovalke za pasjo 
prehrano Urške Vadnjal iz
brala pasje brikete vrhunske 
kakovosti, ki so jih bili v Za
vetišču Horjul zelo veseli. 
Ob prevzemu donacije so 
imeli v oskrbi 18 psov. Kot je 
poudarila vodja zavetišča 
Polona Samec, bodo ob štiri
sto kilogramih briketov vsaj 
pol leta brez skrbi, kaj bodo 
kužkom postregli za zajtrk 
in večerjo.

Koledar za pomoč psom

Nika Weiffenbach iz Železnikov je z izdajo 
koledarja pomagala Zavetišču Horjul.

Nika Weiffenbach je z izkupičkom od koledarja kupila 
štiristo kilogramov pasjih briketov za Zavetišče Horjul. 
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Železniki – Člani sekcije 
Sončki dobrote, ki deluje v 
okviru KUD France Koblar 
Železniki, so konec novem
bra sprožili akcijo zbiranja 
finančnih sredstev, s katero 
želijo Aleksandru Čufarju 
pomagati do hišnega dviga
la. Fotografski mojster iz 
Železnikov je sladkorni bol
nik, ki se sooča Charcotovo 
artropatijo oz. hudim zaple
tom diabetičnega stopala. 
Hodi s pomočjo bergel, naj
večjo težavo pa mu predsta
vlja hoja po stopnicah. Hi
šno dvigalo je postalo neizo
gibno, a gre za veliko inve
sticijo, ki je Čufarjevi sami 
ne bodo zmogli. Finančne 
prispevke je možno nakazati 
na transakcijski račun KUD 
France Koblar (SI56 0312 

8100 1166 283, s pripisom 
Za Sončke dobrote).
Še vedno poteka tudi akcija 
zbiranja finančne pomoči za 
Tomaža Benedičiča iz Lajš, 
ki mu je konec novembra po
gorela hiša, v kateri je bival z 
odraslim sinom. Po nesreči 
sta se vselila v stanovanje v 
Železnikih, ki ga je odstopil 
Domel, kjer je Benedčič za
poslen. Ta se je sedaj že odlo
čil, da nove hiše ne bo gradil, 
pač pa namerava kupiti sta
novanje v bloku. Pomoč mu 
bo prišla še kako prav, saj je 
proizvodni delavec, ki se bli
ža upokojitvi. Nakazila zbira 
Rdeči križ Slovenije – Ob
močno združenje Škofja 
Loka na transakcijskem ra
čunu SI56 0700 0000 0187 
397 (sklic: 00 243, namen: 
pomoč Tomažu Benedičiču 
ob požaru).

Še lahko pomagate

Akciji zbiranja pomoči za Aleksandra Čufarja in 
Tomaža Benedičiča še vedno potekata.
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Pretekli dve leti je bila veči-
na naših prizadevanj usmer-
jena v končanje največje ob-
činske naložbe, to je gradnje 
nove športne dvorane s po-
vezovalnim delom s šolo. 
Tega smo se zelo razveselili, 
čeprav je za zdaj žal ne mo-
remo uporabljati, verjamem 
pa, glede na znake umirja-
nja epidemije, da se bo to 
kmalu spremenilo. Smo se 
pa na občini že prej zaveda-
li, da dvorana ni vse, kar po-
trebujemo v kraju, zato bodo 
zdaj prišli v ospredje tudi ti-
sti projekti, ki so morali za-
radi gradnje dvorane malce 
počakati.
Veliko načrtov imamo letos 
predvsem na področju ureja-
nja infrastrukture, na svoj 
račun pa bodo končno prišli 
tudi gasilci, ki so morali ča-
kati na sredstva za novo ga-
silsko vozilo, zato se jim ob 
tej priložnosti zahvaljujem 
za potrpežljivost. Ena od do-
brih novic je tudi, da nas je 
gradnja doma prisilila, da se 
začnemo aktivneje ukvarjati 
z nadaljevanjem urejanja 
središča Žirov. Ta čas se do-
govarjamo za odkup ze-
mljišč, ki bodo sprostila pro-
stor za nova parkirna mesta. 
Obenem bo ureditev parki-
rišč na mestu porušene Mu-
hovčeve hiše ponudilo pov-
sem drugačen pogled na sre-
dišče, h kateremu je prispe-
vala tudi rušitev dveh hiš. 
Veseli me, da smo lahko pri-
stopili tudi k projektom, kot 
je gradnja čebelnjaka v Mrša-
ku, kjer so urejeni že šolski 
vrtovi. Z muzejskim dru-
štvom pa smo se dogovorili, 
da se bo opravilo radarsko 
sondiranje območja stare 
cerkve, ki naj bi pokazalo, kaj 
je bilo na tem mestu pred 
cerkvijo; računamo namreč, 

da bodo arheologi morda na-
šli kaj zanimivega. Muzejsko 
zbirko pa bomo v prihodnje 
dopolnili še s klekljarsko raz-
stavo; čipke namreč po mo-
jem prepričanju doslej niso 
bile dovolj obeležene v jav-
nih prostorih. Čeprav smo 
na področju športa že veliko 
investirali, pa smo tudi nogo-
metašem obljubili, da bomo 
skupaj pripravili projekte za 
novo igrišče na umetni travi.
V minulem tednu pa smo 
bili priča zaključku projekta 
Lesni feniks, v okviru kate-
rega so nastali izdelki, s ka-
terimi bomo opremili spre-
hajalne poti in kopališče na 
Pustotniku, kjer se že dogo-
varjamo tudi za razširitev 
gostinske ponudbe. Ko bo 
konec epidemije – upamo, 
da bo to kmalu, če bomo le 
znali stopiti skupaj in nare-
diti, kar je treba –, bomo ver-
jetno vsi ugotovili, da živi-
mo na čudovitem kosu sve-
ta. Vsi si želimo tudi več 
druženja, nas je pa epidemi-
ja naučila tudi veliko nove-
ga, recimo uporabe spletnih 
orodij, s pomočjo katerih si 
lahko prihranimo precej 
dela in časa.   

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Nastopil je čas tudi 
za manjše projekte

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – "Gradnja dvorane je 
zahtevala nekaj potrpežljivo-
sti pri drugih projektih, ki 
jih načrtujemo v občini, a 
zdaj je vendarle prišel čas 
tudi za nekatere manjše na-
ložbe," je poudaril župan 
Janez Žakelj.
Gasilci iz Prostovoljnega ga-
silskega društva Dobračeva 
so tako letos dočakali sred-
stva za nakup nove gasilske 
cisterne. "Najprej bodo naro-
čili podvozje, prihodnje leto, 
ko bodo praznovali okrogli 
jubilej, pa bodo poskrbeli še 

za nadgradnjo vozila," je ra-
zložil župan. Precej naložb 
se obeta tudi na področju ce-
stne infrastrukture, zanje ta 
čas že pripravljajo dokumen-
tacijo. "V minulih dneh smo 
lahko dopolnili razpisno do-
kumentacijo za industrijsko 
cono, ker smo dobili zadnje-

ga od treh pravnomočnih 
gradbenih dovoljenj za In-
dustrijsko cesto," je zadovo-
ljen župan, ki dodaja, da na-
črtujejo še asfaltiranje dela 
ceste na Breznico, zbirajo pa 
tudi dokumentacijo za obno-
vo ceste v Račevi. Premika se 
še pri gradnji obvoznice, 
kjer bodo v prihodnje opravi-
li del odmer in cenitev ze-
mljišč proti industrijski 
coni. "To je ta čas najbolj 
nujno, računamo pa tudi, da 
bo kmalu objavljen še razpis 
za izbiro izvajalca za del ob-
voznice od bencinske črpal-
ke proti Logatcu."

Na vrsti manjše 
investicije
V občini nameravajo letos izpeljati vrsto investicij, ki so morale v preteklih 
dveh letih zaradi gradnje športne dvorane malce počakati.

Letos je v načrtu tudi asfaltiranje ceste na Breznico. /  Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Krajani Žirov lahko iz 
dneva v dan opazujejo na-
predek pri gradnji doma za 
starejše. Dela večinoma po-
tekajo po načrtih in pri gra-
dnji ni velikih zamud, je po-
udarila regionalna direktori-
ca za Slovenijo v družbi Se-
neCura Sanda Gavranovič in 
dodala, da naj bi operativno 
dovoljenje dobili konec leta, 
ko bodo lahko začeli tudi po-
stopke zaposlovanja. 
V domu bo skupaj na voljo 
šestdeset postelj, od tega 42 
v enoposteljnih sobah. "Za 
osebe z demenco je predvi-
dena enota v pritličju z ne-
posrednim izhodom na vrt, 
v kateri bo prostor za dva-
najst stanovalcev," je razlo-
žila Sanda Gavranovič. Gle-
de na sedanje razmere epi-
demije so dom načrtovali 
tako, da bi bilo v njem ob 
morebitnem izbruhu nale-
zljive bolezni mogoče vzpo-
staviti tako imenovane rdeče 
cone – vsako nadstropje je 
mogoče ločiti od drugega. 
Kot dodatna ponudba bodo 
v domu na voljo frizerski sa-
lon, manjša kavarna in ne-
katere zdravstvene storitve, 
o katerih pa se ta čas še do-
govarjajo z občino. Za potre-
be doma bodo uredili tudi 
16 parkirnih mest. V domu 
naj bi po pričakovanjih za-
poslitev našlo okrog trideset 
oseb, pri čemer bodo tako 
kot pri stanovalcih doma 
prednost dali domačinom, 

je zagotovila Sanda Gavra-
novič. "Zagotovo nam je v 
interesu, da tako stanovalci 
doma kot zaposleni prihaja-
jo iz lokalnega okolja, saj 
tako res lahko zagotoviš vpe-
tost v kraj." Njihove storitve 
bodo v skladu s pridobljeno 
koncesijo usmerjene v insti-
tucionalno varstvo, v dogo-
voru z občino pa bi mogoče 
kasneje lahko prevzeli tudi 
pomoč na domu. Zanima-
nja za nastanitev v domu za 
zdaj še niso preverjali, a 
Sanda Gavranovič pričaku-
je, da se bodo verjetno tudi 
starejši občani, ki so zdaj v 
domovih po drugih krajih, 

želeli vrniti v domačo obči-
no. Prve stanovalce naj bi 
sicer začeli sprejemati v za-
četku prihodnjega leta.
Z napredkom pri gradnji 
doma je zadovoljen tudi žu-
pan Janez Žakelj. "Preko ak-
cijske skupine v sklopu pro-
jekta Taffe se usposablja tudi 
okrog štirideset prostovolj-
cev za delo s starejšimi, pri-
pravljajo se podlage za njiho-
vo sodelovanje z domom." V 
projektu, ki so ga prijavili na 
razpis ministrstva za delo, so 
namreč predvideli tudi koor-
dinatorja, ki bo skrbel za po-
vezavo lokalne skupnosti z 
domom. "Glede na to, da gre 

za manjši dom, se mi zdi 
zelo pomembno, da poskrbi-
mo za dobro sodelovanje s 
skupnostjo. Obenem bo 
tako to res dom pete genera-
cije, in ne bolnišnica," raz-
mišlja župan. Občina pa se z 
Ljudsko univerzo Škofja 
Loka dogovarja tudi za orga-
nizacijo izobraževanja z mo-
žnostjo prekvalifikacije za 
poklic bolničar negovalec, ki 
jih bodo potrebovali tudi v 
domu. "Vsi se namreč stri-
njamo, da bistvo doma niso 
lepi prostori, ampak ljudje, 
ki bodo v njem svoje delo 
opravljali s srcem," je končal 
župan.

Brez velikih zamud 
pri gradnji doma
Gradnja doma starejših v Žireh hitro napreduje, investitor, to je družba SeneCura Central SI, računa, 
da bodo operativno dovoljenje za dom dobili do konca leta.

Gradnja novega doma za starejše hitro napreduje. / Foto: Tanja Mlinar

Precej naložb se obeta 
na področju cestne 
infrastrukture, zanje 
ta čas že pripravljajo 
dokumentacijo.
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Mateja Rant

Žiri – "Kljub težkim razme-
ram in negotovim časom se 
nam je uspelo dogovoriti in 
podpisati pogodbo za najem 
prostorov fitnesa in lokala v 
novi športni dvorani v Žireh," 
je po podpisu pogodbe zado-
voljen župan Janez Žakelj. 
Tako so tudi za omenjena 
dva še neoddana prostora 
dobili najemnika, ki sicer 
zaradi ukrepov v zvezi z epi-
demijo covida-19 še ne more 
začeti vseh dejavnosti, ki jih 
bodo ponujali v prihodnje. 
"Ta čas bodo zato izkoristil 
za nakup naprav in druge 
opreme za fitnes in gostin-
ski lokal, da bodo lahko po 
sprostitvi ukrepov začeli de-
lati." 
Na dokončno ureditev pa še 
čaka tudi kuhinja v povezo-

valnem delu s šolo. "V leto-
šnjem proračunu je za to 
namenjenih 360 tisoč 
evrov," je razložil župan in 
dodal, da ta čas pripravljajo 
razpis za izbiro izvajalcev, in 

sicer ločeno za gradbena in 
inštalacijska dela ter opre-
mo. Po izbiri izvajalca, kar 
bo predvidoma spomladi, 
bodo lahko kuhinjo začeli 
urejati.

Izbran najemnik 
prostorov za fitnes
Župan Janez Žakelj je z izbranim izvajalcem pred časom podpisal pogodbo 
za najem prostorov fitnesa in lokala v novi športni dvorani.

Podpis pogodbe z izbranim najemnikom prostorov za 
fitnes in lokal v novi športni dvorani / Foto: arhiv občine

Tanja Mlinar

Žiri – Ivica Novak se je ko-
nec leta 2018 navdušila za 
projekt Hobotnica, ki se je 
začel na Danskem leta 2013 
in se v zadnjih letih razširil 
tudi pri nas. Gre za ustvarja-
nje kvačkanih hobotnic, ki 
jih dobijo nedonošenčki. Iz-
delane morajo biti po dolo-
čenih navodilih: iz preje iz 
100-odstotnega bombaža in 
pralnega polnila.
To je prostovoljno delo, za 
katero se lahko odloči vsak 
posameznik. Ivica Novak je 
že prvo leto, ko se je pri-
družila projektu, izdelala 
214 hobotnic, lani spomla-
di, ko so se začeli ukrepi 
zaradi epidemije, pa si je 
zadala nalogo, da jih na-
kvačka 366. Še sama ni ver-
jela, da ji bo to uspelo, a 14. 

decembra je izdelala za-
dnjo hobotnico. Za vse je 
prejo kupila sama, zahva-

ljuje pa se Odeji Škofja 
Loka, ki ji je podarila polni-
lo za hobotnice. 

Hobotnice za 
nedonošenčke
Ivica Novak je lani uresničila cilj, ki si ga je zadala ob začetku epidemije, 
namreč da bo nakvačkala 366 hobotnic za nedonošenčke.

Hobotnice, ki jih je Ivica Novak nakvačkala za 
nedonošenčke

Mateja Rant

Žiri – Rezultate projekta, ki je 
bil sofinanciran iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja, so minuli te-
den predstavili na spletnem 
dogodku Novo življenje lesa: 
krožno gospodarstvo v pra-
ksi, ki so ga pripravili v dru-
štvu Ekologi brez meja. Kot 
partnerji so v projektu sode-
lovali še Občina Žiri, podjetje 
M Sora, Šolski center Škofja 
Loka, Razvojna agencija Sora 
in Zadruga Lokatur. 
V uvodu je župan Občine 
Žiri Janez Žakelj najprej 

predstavil rezultate projekta, 
v okviru katerega so v Žireh 
dobili tudi novo urbano 
opremo za kopališče v Pu-
stotniku. Med prototipi klo-
pi, ki so jih izdelali dijaki 
Šolskega centra Škofja Loka, 
je s svojo klopjo z izrezlja-
nim klekljem najbolj navdu-
šila Eva Kokelj, tako da je bil 
njen prototip osnova za iz-
delavo dvajsetih klopi. Poleg 
klopi so v podjetju M Sora iz 
odsluženega lesa izdelali še 
devet ležalnikov in gardero-
bo iz krivljenih elementov, 
ki jo je razvil študent lesar-
stva Klemen Mezeg. Po pre-

pričanju župana je bila 
vključitev dijakov v projekt 
zelo dobra poteza. "S svojim 
veseljem do ustvarjanja in 
energijo so v projekt vnesli 
veliko pozitivnega, verjetno 
pa so se tudi sami veliko na-
učili." Pohvalil je tudi druž-
beno odgovornost, ki so jo s 
sodelovanjem pri projektu 
izkazali v podjetju M Sora. 
"S tem ste postavili zgled za-
poslenim, mladim in tudi 
širšemu okolju." 
Na okrogli mizi, ki je sledila, 
so se posvetili krožnemu go-
spodarstvu. Krožno gospo-
darstvo po besedah Dragice 
Marinič iz Strateškega ra-
zvojno-inovacijskega par-
tnerstva – Mreže za prehod 
v krožno gospodarstvo po-
meni spremembo našega 
načina življenja in odnosa 
do vsega, kar ustvarjamo. 
"Iščemo rešitve na snovni in 
energetski učinkovitosti vsa-
kega posameznega izdelka, 
da bi bil čim dlje v uporabi 
in bi se lahko ponovno upo-
rabil." Ob tem je direktor 
podjetja M Sora Aleš Dolenc 
opozoril, da imamo v Slove-
niji in Evropi lesa za zdaj še 
dovolj, obenem pa les velja 
za obnovljiv, ekološko spre-
jemljiv naravni material, ki 
ga v končni fazi lahko upo-
rabimo tudi kot energent, 

zato manj pogosto razmi-
šljamo o njegovi ponovni 
uporabi. "Bojim se, da bodo 
podnebne spremembe situ-
acijo dramatično spremeni-
le, zato se v našem podjetju 
trudimo razmišljati, kako bi 
les ponovno uporabili." Na-
kup izdelkov iz odsluženega 
lesa bi morali po mnenju 
raziskovalca v centru odlič-
nosti InnoRenew Igorja Ga-
vrića spodbujati z različnimi 
subvencijami. Njihova razi-

skava je namreč pokazala, 
da bi se polovica anketiran-
cev odločila za nakup oken 
iz odsluženega lesa, če bi 
bila cena enaka ali rahlo viš-
ja v primerjavi z drugimi le-
senimi okni. 
Predavateljica na Šolskem 
centru Škofja Loka Irena Le-
ban je poudarila, da so pro-
jekti, kot je Lesni feniks, še 
posebno pomembni za ra-
zvoj poklicnih kompetenc 

dijakov in za ozaveščanje o 
pomenu krožnega gospo-
darstva. "To bo njihova pri-
hodnost," je dejala. Dijaki so 
zato po njenem prepričanju 
skozi projekt dobili nepre-
cenljivo izkušnjo. "Nastali 
izdelki bodo namreč v upo-
rabi, kar je potrditev potreb-
nosti njihovega znanja in 
poklicnih kompetenc. Verja-
mem, da bodo zato tudi v 
prihodnje bolj motivirani."

Odsluženemu lesu 
dali novo življenje
Ponovna uporaba odsluženega lesa je nujen ukrep prilagajanja podnebni krizi – to je epilog projekta 
Lesni feniks, ki je uspešno povezal lokalno skupnost, gospodarstvo in izobraževalno ustanovo. Za kopališče v Pustotniku so v okviru projekta Lesni feniks 

iz odsluženega lesa nastale lesene klopi ... / Foto: arhiv občine

... in ležalniki. / Foto: arhiv občine... garderoba ... / Foto: arhiv občine
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Prekvalifikacija v poklic  
BOLNIČAR-NEGOVALEC  
v enem letu

Termin:   
februar 2021–februar 2022

Način dela:  
dva- do trikrat na teden,  
predavanja pretežno na daljavo, 
praktični del v CSS Škofja Loka,  
šolnino lahko plačate na obroke.

Informativni dan: 
1. februar 2021 na Zoom-u (potrebne  
so prijave, da vam pošljemo povezavo).

Prijave in informacije:
jaka.subic@lu-skofjaloka.si, 04/506 13 60

Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, www.lu-skofjaloka.si

OGLASNO SPOROČILO

Izobraževali bodo bolničarje-negovalce
Na Ljudski univerzi (LU) Škofja Loka bodo na pobudo občin Žiri, Železniki in Gorenja vas - 
Poljane v februarju začeli izvajati izobraževanje za poklic bolničar - negovalec.

V zadnjem času je vse več povpraševanja po poklicih bolni-
čar-negovalec in socialni oskrbovalec na domu, saj družine 
in ponudniki zdravstvene nege pogosto iščejo strokovno 
usposobljene osebe, ki bi skrbele za starejše in jim olajšale 
vsakodnevna opravila, opozarjajo na Ljudski univerzi Škofja 
Loka. Obenem se pričakuje, da se bodo potrebe po omenje-
nih poklicih še povečale, saj se življenjska doba ljudi podalj-
šuje in se tako veča delež starejših.
Tega problema se zavedajo tudi v občini Žiri, kjer se gradi 
dom za starejše, zato so podali pobudo za čimprejšnjo iz-
vedbo programa na območju Škofjeloškega, podobne želje 
pa sta že pred časom izrazili tudi občini Železniki in Gorenja 
vas - Poljane. "Ugotavljamo, da se bodo z odprtjem novega 
doma za starejše povečale potrebe po teh kadrih, zato smo 
pripravljeni izobraževanje za ta poklic tudi finančno pod-
preti," je poudaril župan Občine Žiri Janez Žakelj. Opažajo 
namreč, da nekaj časa med mladimi ni bilo zanimanja za te 
poklice, kar pa se v zadnjem času že spreminja, saj bo po 
županovih besedah to zagotovo eden od poklicev priho-
dnosti, glede na to, da se število starejših povečuje. 
Bolničar-negovalec je program srednjega poklicnega izo-
braževanja in traja v rednem izobraževanju tri leta. Minimal-
ni pogoj za vpis v izobraževanje, ki ga organizira LU Škofja 
Loka, je uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno 
izobraževanje. V izobraževanju odraslih so program prilago-

dili, tako da ga udeleženci zaključijo v dveh letih oziroma v 
enem letu, če že imajo poklic in opravljajo prekvalifikacijo. 
Udeleženci, ki uspešno končajo izobraževanje, pridobijo 
poklicni naziv bolničar-negovalec.
Teoretični del programa strokovnega dela predmetnika bo 
potekal na daljavo na spletni aplikaciji Zoom, splošni pred-
meti pa v kombinaciji predavanj na klasični način in na da-
ljavo. Program vsebuje tudi praktično izobraževanje, ki se 
bo izvajalo v CSS Škofja Loka. Predavanja oziroma vaje v CSS 
bodo dvakrat ali največ trikrat na teden v popoldanskem 
času po tri do štiri šolske ure.

Igor Kavčič

Vsakoletna podelitev Gro-
harjeve štipendije enemu od 
svojih članov, ki se je v za-
dnjem obdobju še posebej 
izkazal, je dolgoletna tradici-
ja Združenja umetnikov 
Škofja Loka. Pred vami so jo 
prejeli že mnogi uveljavljeni 
ustvarjalci. Kako vidite šti-

pendijo kot priznanje za 
umetnikovo delo?
Biti umetnik pomeni, da se 
giblješ med prekletstvom in 
blagoslovom. Ne glede na 
to, da ustvarjaš in delaš več 
stvari, opravljaš več služb, si 
večino časa pač "umetnik". 
Ljudje te gledajo postrani, 
češ mar ti sploh kaj delaš in 
podobno. Kaj pa je to take-

ga? Nekaj spacaš, pa je.  
Lepo je, ko institucija ume-
tniku podeli priznanje za nje-
govo delo. S tem dobiš potr-
ditev, da si na pravi poti, da 
opravljaš svoje poslanstvo. 
Umetnik si na tak način 
ustvari svoje umetniško ime 
in prepoznavnost, to je pač 
nujni del našega uveljavlja-
nja v svetu umetnosti in 
med ljudmi. Priznanja pa 
ne pridejo sama od sebe. Za-
nje je treba trdo delati, saj 
star pregovor pravi, da se 
brez muje še čevelj ne obu-
je. Le redkim posamezni-
kom pa uspe, da se preži-
vljajo samo z umetnostjo.

V obrazložitvi k nagradi pre-
beremo, da ste s svojim do-
sedanjim delom pokazali 
zrel, resen in odgovoren pri-
stop do likovnega ustvarja-
nja, vaše delo in široko delo-
vanje na področju kulture 
pa veliko prispevata h kvali-
teti likovnega dogajanja v 
regionalnem kot tudi šir-
šem, slovenskem prostoru. 
Besede, ki nedvomno godi-
jo, mar ne?
Seveda mi godijo. Lagala bi, 
če bi rekla, da ne. Sem pa 
srečna, da sploh lahko 
ustvarjam, ter zalo hvaležna, 
če te oba svetova – tako insti-
tucija kot posamezniki – za-
čutita in sprejmeta. Ni lep-
šega, kot ko na razstavi ali 

sicer kdo pristopi k meni in 
mi pove, da je ob kipu, foto-
grafiji ali drugem mojem 
delu nekaj začutil ... To je 
zame veliko priznanje. Če 
pa je vez med njim in mo-
jim delom tako močna, da si 
želi izdelek kupiti, je to 
moja dokončna zmaga, saj 
le tako lahko dokončno zaži-
vim v svojem poslanstvu in 
ustvarjalnosti. 

Področje vašega umetniške-
ga delovanja je zelo široko, 
sicer akademska kiparka de-
lujete na zelo različnih po-
ljih umetnosti, kot je obliko-
vanje tekstila, ukvarjate se z 
videom, fotografijo, inter-
medijskimi instalacijami, 
izdelujete železne kovane 
skulpture ... Kaj vas spodbu-
ja, da iščete umetniške izzi-
ve v tako različnih medijih?
K temu me spodbujata ži-
vljenje in svet, v katerem ži-
vim. Že kot majhen otrok 
sem šla v globine same sebe 
in se spraševala veliko stva-
ri. Nisem razumela tega ži-
vljenja ne ljudi, ki živijo po 
nekih načelih, in nisem ra-
zumela tega sveta. 
Želela sem, da bi bilo druga-
če, lepše za vse. Zato so me 
že starši videli in sprejemali 
kot večno upornico. Vedno 
sem delala malo po svoje, 
tudi z vrstniki nisem našla 
pravega stika, velikokrat me 

Ustvarjanje je mir in svoboda 
Prejemnica Groharjeve štipendije za leto 2020, ki jo Združenje umetnikov Škofja Loka podeljuje skupaj z Občino Škofja Loka, je akademska kiparka Katja 
Bogataj iz Žirov. Polje njenega umetniškega ustvarjanja je zelo široko, saj pri tem izbira med različnimi mediji. Kot pravi, je pomembno, da se izrazi in s 
tem ljudem da neko sporočilo.

Akademska kiparka Katja Bogataj / Foto: Darjan Kacin

UMETNIK  
Umetnik je tisti,  
ki potuje po polju brezčasnosti. 
Umetnik je tisti,  
ki v sebi nosi neskončno globino 
hrepenenj, 
sanj, 
vizij in 
uvidov, iz vseh 
dimenzij svetov, osončij in galaksij … 
Umetnik je tisti, ki vidi v dušo vseh bitij 
ter jim pomaga, da se spomnijo, 
kdo so … in 
kaj še vse so lahko!!!Skupaj, železna skulptura na javnem prostoru v Lipovcih 

(2015) / Foto: Kolonija Izak



niso razumeli, zdela sem se 
jim smešna in čudna. 
Da sem lažje preživela in se 
spopadala z drugačnostjo, 
sem se zatekla k risanju ter 
različnemu ustvarjanju. Lote-
vala sem se različnih stvari, 
oblikovala, gnetla, risala, dela-
la vse, kar mi je prišlo pod 
roke. V ustvarjanju sem našla 
mir in svobodo, da se lahko 
izrazim in da sem to, kar sem. 
Tako tudi zdaj ustvarjam iz 
več različnih medijev. Veli-
kokrat so mi rekli, da naj se 
že odločim in počnem samo 
eno … Vendar zakaj? Saj se 
vse prepleta – ko je čas za 
kiparjenje, takrat kiparim, 
ko pa je čas za kaj drugega, 
ustvarjam v drugem mediju. 
Kar je pri vsem najbolj po-
membno, je, da se umetni-

ško izrazim ter s tem dam 
ljudem neko sporočilo.
 
V zadnjem času je prav foto-
grafija tista, ki vas še pose-
bej intrigira. S tem mislim 
na serijo fotografij Ujeti v 
globalnem sistemu, tu sta 
fotografiji Roza in Užitki ka-
rantene ...
Trenutno mi fotografija 
nudi veliko možnost izraža-
nja, zato ji posvečam več po-
zornosti. Ne izključujem 
možnosti, da bi pripravila 
razstavo mojega fotograf-
skega opusa zadnjih let. Pri 
seriji fotografij Ujeti v glo-
balnem sistemu gre za pou-
darek na času, ki ga živimo. 
Fotografije Roza in Užitki 
karantene pa temeljijo na 
čutni erotiki, ki mi je tudi 

zelo blizu. Septembra se mi 
obeta samostojna razstava v 
Groharjevi galeriji v Škofji 
Loki in takrat boste videli, 
kaj bom razstavljala.

Odkar ste se pred šestimi 
leti pridružili v ZUŠL, se 
tudi dejavno vključujete v 
akcije združenja, sodelujete 
na skupinskih razstavah. 
Kako vidite delovanje v 
združenju in znotraj njega 
povezovanje med ustvarjalci 
v različnih umetniških zvr-
steh?
Združenje umetnikov Ško-
fja Loka je povezovalni člen 
med nami in je za umetnike 
zelo dober način sodelova-
nja, izmenjave izkušenj, 
končno tudi druženja, ki ga 

v "koronačasih" sicer ni na 
pretek. V skupini je moč, 
podpiramo se, vsak ima mo-
žnost, da se izrazi na sku-
pinskih razstavah. Tako tudi 
umetnost živi, saj današnji 
časi niso naklonjeni ne kul-
turi in prav tako ne živim 
bitjem.
Na tem mestu bi rada z 
vami delila svojo avtorsko 
pesem, ki govori o umetni-
ku.

Na kakšen način boste ple-
menitili Groharjevo štipen-
dijo?
Groharjevo štipendijo bom v 
prvi vrsti porabila za prežive-
tje, če bo kaj ostalo, pa bom z 
njo seveda zasnovala tudi ka-
kšen nov umetniški projekt.Iz fotografskega cikla Užitki karantene (2020)
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Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si.

RAZVIJAJTE VAŠE SPOSOBNOSTI IN USTVARITE  
USPEŠNO POKLICNO KARIERO! 

Poklicno in strokovno izobraževanje v novi dobi zaposlovanja 
pridobiva vse več zanimanja s strani delodajalcev. Vedno bolj so 
iskani kadri, ki imajo praktična in strokovna znanja ter delovne 
izkušnje v podjetjih. 
V Šolskem centru Škofja Loka smo na področju strojništva, av-
toremontne dejavnosti in lesarstva zagotovili moderno učno 
okolje s sodobnimi tehnologijami in individualnim pristopom. 
Izobražujemo mladino in odrasle, da se usposabljajo in razvijajo 
svoje sposobnosti, kreativnost, inovativnost in podjetnost tako 
v šoli kot pri delodajalcih doma in v tujini. Naši dijaki dosegajo 
odlične rezultate tudi na področju matematike, fizike, anglešči
ne in na tekmovanjih v različnih športnih panogah. 
Dijaki s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcih vstopajo ne
posredno v delovni proces in si tako pridobivajo dragocene iz
kušnje v svoji poklicni usmeritvi, razvijajo pa se tudi na osebnos
tnem in socialnem področju, pridobivajo sodelovalne in komu

nikacijske veščine. V povezavi s podjetji dijaki izdelujejo zaključ
ne in raziskovalne naloge. S tem v delovno okolje vnašajo sveže 
ideje, se lotevajo izzivov in si tako že v času šolanja ustvarjajo 
možnosti za nadaljnje sodelovanje ali celo zaposlitev. 

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 
Obsega več kot polovico celotnega izobraževanja neposredno 
pri delodajalcih. Glavna prednost tega načina izobraževanja je v 
tem, da dijaki spoznavajo bodoči poklic v realnem delovnem 
okolju in za to dobijo vajeniško nagrado. Dijaki znanje iz šole 
nadgradijo s praktičnim usposabljanjem v podjetju in si pridobi
jo aktualne poklicne kompetence, s tem pa tudi najboljše mo
žnosti za takojšnjo zaposlitev.
Naša pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim 
željam in potrebam. Delamo na dobrih medsebojnih odnosih,  
zaupanju in spoštovanju.  Priložnost za osebni razvoj ponujamo 

vsem, ki so pripravljeni vložiti trud in delo ter so skupaj s stro
kovno usposobljenimi profesorji in v sodelovanju z delodajalci 
pripravljeni zgraditi temelje za odlično poklicno kariero.
Smo šola s 130letno tradicijo izobraževanja, šola, ki je vpeta v 
okolje, ki  je varna in prijazna ter odpira poti za zaposlitev in za 
nadaljevanje izobraževanja na višješolskem, visokošolskem ali 
univerzitetnem nivoju izobraževanja.  

STROJNIŠTVO
 strojni tehnik (SSI)
 strojni tehnik (PTI)
  oblikovalec kovinorodjar  

(šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
  strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
 inštalater strojnih inštalacij
 pomočnik v tehnoloških procesih
 inženir strojništva

AVTOREMONTNA DEJAVNOST
 avtoserviser (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
 avtokaroserist (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
 avtoservisni tehnik (PTI)

LESARSTVO 
 lesarski tehnik (SSI)
 lesarski tehnik (PTI)
 mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
 tapetnik
 obdelovalec lesa
 inženir lesarstva

Pod vodstvom učiteljev dijaki načrtujejo strojne dele in jih nato 
samostojno izdelajo z uporabo in upravljanjem različnih strojev. 

Dijaki svoje znanje iz šole nadgradijo v podjetjih. V vajeniški obliki 
izobraževanja se dijaki več kot polovico izobraževanja usposabljajo 
pri delodajalcih.

Dijake na šoli spodbujamo k inovativnemu razmišljanju in h  
kreativnemu delu.

»Moje vizualno izražanje je večplastno, 
obarvano z več mediji. 
Ustvarjanje je pogosto družbeno angažirano, 
vanj vključujem socialne 
tematike in raziskujem globine naših 
podzavestnih strahov in vizij. 
Poleg klasičnega kiparstva, kjer se pogosto 
lotevam oblikovanja 
kovinskih skulptur z varjenjem, se ukvarjam 
tudi z videoinstalacijami, 
intermedijskimi postavitvami, videom, 
fotografijo, kostumografijo in 
plesom.«
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

ŽE ZA      

8.990 €  
+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Novi Dacia SANDERO Access 1.0 Sce 65. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na 
dacia.si. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 5,3−7,1 l/100 km. Emisije CO2: 119−123 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0209−0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia priporoča

NOVI DACIA
SANDERO 

dacia.si

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

IME TRGOVCA, NASLOV IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Smučar-
skem klubu Alpetour so se 
po lanskem tekmovanju za 
Pokal Loka, ki so ga pripra-
vili v že 45. izvedbi, tudi le-
tos začeli pripravljati na naj-
večjo smučarsko prireditev v 
občini in eno največjih tek-
movanj za mlade smučarje 
in smučarke na svetu. Zara-
di epidemije koronavirusa 
se je nato marsikaj postavilo 
na glavo in mladi so oktobra 
prenehali trenirati. 
Ker vseskozi potekajo smu-
čarske tekme najvišjega ran-
ga in ker tudi mladi katego-
rizirani smučarji sedaj že 
trenirajo pod novim pogoji, 
ki jih določa Nacionalni in-
štitut za javno zdravje, se 
zagnani loški organizatorji 
niso sprijaznili s tem, da bi 
tradicionalno prireditev, ki 
še nikoli ni odpadla, letos 
odpovedali.
"V organizacijskem odboru 
Pokala Loka smo mnenja, 
da z dokončno odločitvijo 
glede tekmovanja počakamo 

do 3. februarja, ko bodo zna-
ne razmere glede možnosti 
priprave tekem. Če bo le 
mogoče, bomo vztrajali pri 
svojem tradicionalnem ter-
minu sredi februarja. Če se 
bo izkazalo, da tekem ne bi 
mogli organizirati februarja, 
pa bomo tekmovanje presta-
vili za en mesec. Pričakuje-
mo, da bodo marca razmere 
že tako dobre, da bodo lahko 
tekmovale tudi mlajše kate-
gorije smučark in smučar-
jev, ki trenutno še zgolj tre-
nirajo," pravi vodja tekmo-
valnega odbora Pokala Loka 
in predsednik Smučarskega 
kluba Alpetour Janez Dekle-
va in pojasnjuje, da trenu-
tno še ne potekajo ne doma-
ča in ne mednarodna smu-
čarska tekmovanja za mlajše 

starostne kategorije. So se 
pa začela tekmovanja za sta-
rejše smučarke in smučarje, 
ki še ne nastopajo v članskih 
kategorijah.
"V našem klubu trenutno 
najmlajši še ne trenirajo, dr-
žavni reprezentanti v ostalih 
kategorijah pa so začeli tre-
nirati in upamo, da se bodo 
zdravstvene razmere kmalu 
toliko izboljšale, da začnejo 
tudi tekmovati. Trenutno 
dobivamo številke klice iz 
tujine, saj tudi tuje repre-
zentance zanima, kdaj se 
bodo lahko začele tekme. Mi 
se pripravljamo, da bo to že 
naslednji mesec, in si želi-
mo, da bodo zdravstvene 
razmere toliko boljše, da 
nam uspe," še dodaja Janez 
Dekleva.

Pokala Loka ne želijo 
odpovedati
Če bodo razmere dopuščale, bo tradicionalno tekmovanje za mlade 
smučarje potekalo v načrtovanem terminu sredi februarja, možnost pa je 
tudi, da ga organizatorji prestavijo na marec.

V Smučarskem klubu Alpetour se pripravljajo na novo 
tekmo za Pokal Loka, čeprav še ne vedo, ali jo bo moč 
pripraviti že v februarju. / Foto: Gorazd Kavčič

Vodja tekmovalnega odbora 
za Pokal Loka in predsednik 
SK Alpetour Janez Dekleva 
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat 
tedensko, zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se 
bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna 
in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 
ali nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in 
skupaj bomo poiskali najboljšo možnost za zne-
sek, ki ga boste določili vi.  To pomeni, da ni nujno, 
da poklonite letno naročnino, saj so na voljo tudi 
druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive 
novice iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. 
In teh novic se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.
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DIFA, d. o. o., je hitro razvijajoče se družinsko proizvodno podjetje, ustanovljeno leta 1990 kot naslednik 
obrtne dejavnosti iz leta 1967. Osnovna dejavnost podjetja je tlačno litje in obdelava ulitkov iz  
cinkovih in aluminijevih zlitin za potrebe avtomobilske industrije, svojim kupcem pa nudi podporo v 
celotni verigi od predrazvoja posameznih delov ter podsklopov do konca trajanja projekta.

ZAPOSLUJEMO
Zaradi uspešnega dela širimo svoje poslovanje in v kolektiv vabimo več delavcev za  
različna delovna mesta v proizvodnji. Delo poteka v izmenah. Nudimo vam delo v mladem  
kolektivu, stimulativno plačilo in možnost dolgoročne zaposlitve. Od kandidatov pričakujemo 
zanesljivost, motiviranost za delo in vestnost. Če vas strojništvo in delo s stroji veseli  
ter imate dobre ročne spretnosti, je naše podjetje pravi naslov za vas.

Svojo prijavo lahko pošljete izključno v elektronski obliki na zaposlitev@difa.si. 
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Se vidimo 
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 Informativni dan: 
www.ssj-jesenice.siSrednja šola Jesenice

        04 581 31 16

Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo dijake 
na vzgojiteljski, zdravstveni in strojni usme-
ritvi. Da dijakom posredujemo veliko teore-
tičnega znanja, ki ga znamo dobro nadgra-
diti s praktičnimi izkušnjami, dokazujejo re-
zultati na poklicni maturi. V zadnjih dveh le-
tih smo imeli diamantne in zlate maturante 
na vseh treh usmeritvah. V programu pred-
šolske vzgoje je zlata maturantka v lanskem 
letu postala Ema Kolar, ki prihaja iz Škofje 
Loke. Ema pravi, da bi svojo srednješolsko 
izkušnjo označila kot zelo pozitivno: »Ko 
sem se odločala za vpis na srednjo šolo, me 
je Srednja šola Jesenice pritegnila, ker sem 
dobila občutek, da je na njej bolj sproščeno 
vzdušje. Kot se je izkazalo med šolanjem, je 
bilo res tako. Šola mi je dala tudi veliko raz-
ličnih možnosti, da raziskujem različna po-
dročja, kar sem z veseljem izkoristila.« 
Na šoli se trudimo dijakom zagotoviti do-
bre pogoje za izvajanje pouka. Letos smo 

prenovili plesno učilnico, dobili pa smo 
tudi nov glasbeni studio. Ker bomo z 
nasled njim šolskim letom v programu 
zdravstvene nege začeli izvajati izbirni mo-
dul iz kozmetike, že urejamo nov kabinet 
za kozmetiko. Dijaki zdravstvene nege 
bodo lahko v tretjem letniku izbirali med 
moduloma Nega kože in nohtov ter Giba-
nje za zdravje in rehabilitacija. Izbirna pred-
meta bosta odlična podlaga za vse, ki bi 
želeli svojo poklicno pot nadaljevati v sme-
ri kozmetike ali fizioterapije.

Pouk v letošnjem šolskem letu že četrti me-
sec poteka na daljavo in lahko rečemo, da 
izvajamo kvalitetno in zanimivo izobraže-
vanje tudi prek računalniških zaslonov. S 
tem šolskim letom smo tako tudi prvič 
omogočili dijaku s statusom vrhunskega 
športnika, da bo vse obveznosti letnika 
opravil na daljavo. 

Srednja šola Jesenice se predstavi

 Zlata maturantka Ema Kolar z razredničarko

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Rokometaši so 
konec decembra odigrali za-
dnje tekme Lige NLB pred 
prekinitvijo zaradi nastopa 
reprezentance na svetov-
nem prvenstvu, ki trenutno 
poteka v Egiptu. Ekipa Ur-
banscape Loka je v zaostali 
tekmi gostovala pri MRK 
Ljubljana, rezultat je bil ize-
načen 28 : 28. Tako so Loča-
ni trenutno na enajstem 

mestu prvenstvene lestvice, 
imajo pa tudi manj odigra-
nih tekem od večine naspro-
tnikov, saj še vedno niso od-
igrali vseh zaostalih tekem.
Prvenstvo se bo prvi febru-
arski konec tedna nadaljeva-
lo s 15. krogom, loške roko-
metaše, ki se že pripravljajo 
na nadaljevanje sezone, pa 
čaka gostovanje pri Krki. Te-
den dni kasneje bodo doma 
gostili ekipo Celje Pivovarna 
Laško.

Pripravljajo se na 
nadaljevanje sezone

Trenutno poteka svetovno rokometno prvenstvo, 
loški prvoligaši pa se pripravljajo na nadaljevanje 
sezone.

Loški rokometni prvoligaši so po jesenskem delu 
tekmovanja na enajstem mestu tekmovalne lestvice. 
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Strokovna tehniška gimnazija je 
znana po tem, da svojim dijakom 
nudi nekaj več, poleg gimnazijske-
ga programa tudi znanje elektro-
tehnike, računalništva in strojni-
štva, kot tudi možnost sodelova-
nja pri različnih projektih. Kljub iz-
rednim razmeram in zaprtju šol v 
preteklem letu pa je bilo leto 2020 
zanje precej uspešno. Kot tehniški 
gimnaziji so jim digitalizacija in 
moderne tehnologije zelo blizu, 
zato so se kot šola hitro prilagodili 
nastalim razmeram in začeli izvaja-
ti pouk na daljavo. Poleg nekaterih 
novih metod dela, ki so jih začeli 
uporabljati, pa so na daljavo uspe-
šno izvedli številne kulturne, špor-
tne dneve, proslave pred državni-
mi prazniki, zanimiva predavanja 
in delavnice.  Ravnateljica mag. Li-
dija Goljat Prelogar je ob tem po-
vedala: "Prav leto 2020 je v resnici 
leto, ki nam je na plečih pandemi-
je dokazalo, kako pomembni so 
tehniška gimnazija in tehniška 
stroka, digitalizacija in inženirsko 
znanje ... In da je to sled nje tisto, 
kar nas bo v resnici pripeljalo na-
zaj v normalno življenje."   
Še posebej pa so ponosni na na-
grado, ki so jo prejeli junija, in si-
cer inženirsko iskro za najbolj ino-
vativne dosežke za leto 2020, za 
projekt Inženir za en dan – prakso 
senčenja mladih v podjetjih, kjer 
so dijakom ponudili možnost, da 
en dan preživijo v podjetju in kot 

sence spremljajo delo inženirja. 
Ker želijo svojim dijakom vedno 
ponuditi več kot samo možnost 
formalnega izobraževanja, so v 
tem šolskem letu inovativne dija-
ke povezali v klub Glave skupaj, 
kjer dijaki, ki želijo in zmorejo več, 
skupaj generirajo ideje za različne 
akcije ter organizirajo dogodke. 

Na začetku decembra je tako na 
Strokovni tehniški gimnaziji ŠC 
Kranj potekal že drugi dogodek 
Inženirke in inženirji bomo!, ki je 
potekal v virtualnem okolju in je 
bil zelo uspešen. Dijaki so ga sami 
pripravili in izvedli, pri čemer so se 
še posebej izkazali pri pripravi ani-
miranih spotov, 3D-animacij in 

las tnih filmčkov, v katerih so poka-
zali svoje znanje in izdelke. 
Veseli pa so, da se za tehniško gim-
nazijo vedno bolj odločajo tudi 
devetošolci iz škofjeloškega kon-
ca, obeh dolin (Selške in Poljanske) 
in Škofje Loke. Eden izmed njih je 
tudi uspešen dijak prvega letnika, 
Aljoša Demšar iz Železnikov.

Več kot gimnazija za bodoče inženirke in inženirje
OGLASNO SPOROČILO

Drage devetošolke in devetošolci, vabljeni na 

VIRTUALNI INFORMATIVNI DAN, 
ki bo potekal v petek, 12. februarja, ob 9. in ob 15. uri, ter v soboto, 13. februarja, ob 9. uri.  

Vse informacije dobite na spletni strani: www.sckr.si/sg/.

Aljoša Demšar,  
dijak Strokovne tehniške 
gimnazije ŠC Kranj 

Za Strokovno tehniško gim-
nazijo sem se odločil, ker bom 
tako imel že v času gimnazije 
možnost pridobiti strokovna 
tehniška znanja, ki so mi zelo 
všeč in mi hkrati odpirajo ve-
liko vrat za uspešno priho-
dnost.

Maja Bertoncelj

Letošnja zima je še posebej 
na Gorenjskem radodarna s 
snegom. Padel je tudi po ni-

žinah in se zaradi mraza ob-
držal vse do zadnje odjuge 
in dežja. Priložnosti za re-
kreacijo je bilo veliko, seve-
da v skladu z omejitvami, 

povezanimi s covidom-19.
Zelo priljubljena rekreacija 
je tek na smučeh. Tekli so v 
Žireh, Gorenji vasi, Polja-
nah, na Rudnem, na Jelovi-
ci, Soriški planini ... Sreče-
vali smo tako izkušene teka-
če in začetnike kot tudi tiste, 
ki so se na tekaške smuči 
znova podali po dolgih letih 
– četudi z opremo, ki jo je že 
malo načel zob časa. Po-
membno je, da so bili v na-
ravi, na svežem zraku in se 
gibali – vsak v svojem tem-
pu. Proge na Škofjeloškem 
so opisane tudi v biltenu z 
naslovom Smučarsko teka-
ška Slovenija, ki je pri Smu-
čarski zvezi Slovenije izšel 
leta 2020. Med 24 destinaci-
jami so podrobneje opisane 
tudi Jelovica, Rudno, Sori-
ška planina in Žiri. 

S hribčkov je bilo slišati 
otroški vrvež: sankanje, ska-
kanje ... Zamrznili so števil-
ni ribniki, mlake, luže ..., 
kar so tako otroci kot odrasli 
s pridom izkoristili za drsa-
nje.
Na Sorškem polju smo opa-
zili celo kajtarje. "S snegom 
prekrito Sorško polje in ve-
trovni dnevi je popolna 
kombinacija za vse navdu-
šence kajtanja. Snowiting 
ali po slovensko kajtanje na 
snegu je zelo podobno po-
pularnemu kajtanju na vodi, 
glavna razlika je seveda pod-
laga, saj vodo zamenja sneg. 
S pomočjo kajta izkoristimo 
veter, za vožnjo po snegu pa 
lahko uporabljamo tako 
smuči kot snowboard," so 
pojasnili navdušenci iz Kite-
skula. V zvezi s tem špor-

tom so dodali še dve zanimi-
vosti: na Norveškem vsako 
leto organizirajo tekmova-
nje, kjer morajo udeleženci 
premagati več kot stokilo-
metrsko razdaljo, hitrostni 
rekord pri kajtanju na snegu 

pa je kar 140 kilometrov na 
uro.
Zime še ni konec. Priložno-
sti za zimske radosti bo še 
veliko – če ne po nižinah, pa 
zagotovo v višje ležečih kra-
jih.

Zimske radosti  
na snegu in ledu
Tek na smučeh, sankanje, drsanje, celo kajtanje ... V preteklem mesecu je bilo za zimske športne 
aktivnosti dovolj priložnosti tudi v nižje ležečih krajih.

Tek na smučeh je letošnjo zimo, ko so bila smučišča 
večinoma zaprta, še posebno priljubljena oblika rekreacije. 
Zgledno urejene proge so tudi na Jelovici (na sliki).

Mraz, led in drsanje ... Tudi v Gorenji vasi pri Retečah

Kajtanje pozimi na Sorškem polju / Foto: arhiv Kiteskul


