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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka bi lahko v kratkem po
stala mestna občina, saj po 
zakonu o lokalni samoupra
vi izpolnjuje veliko večino 
zahtevanih pogojev. Občina 
namreč lahko dobi status 
mestne občine, če je na nje
nem območju mesto, ki ima 
najmanj 20 tisoč prebival
cev in 15 tisoč delovnih mest 
ter je gospodarsko, kulturno 
in upravno središče širšega 
območja.
Kot je v vlogi poudaril posla
nec NSi Mihael Prevc, je 
mesto Škofja Loka upravno, 
gospodarsko, kulturno, soci
alno in geografsko središče 
širšega škofjeloškega obmo
čja. Že danes je sedež demo
grafsko zelo vitalne, močne 
in dinamične regije, ki je 
gospodarsko in podjetniško 
prodorna. Prav tako je go
spodarsko središče z izjem
nim razvojnim potencia
lom. Industrija je v občini 
nadpovprečno razvita, prav 
tako pa je zaradi tesne pove
zanosti s šolstvom nadpov
prečen njen potencial rasti. 
Škofjeloška podjetja so v 
zad njem desetletju uspešno 
prestala prestrukturiranje in 

so gospodarska hrbtenica 
Gorenjske. Podjetjem na
klonjena prostorska politika 
dodatno omogoča razvoj go
spodarstva in večanje števila 
vse bolj kakovostnih delov
nih mest z vse višjo dodano 
vrednostjo tudi v prihodnje. 
Občina Škofja Loka je tudi 
stičišče transportnih poti in 
predstavlja vstop v regijo. Je 
tudi center kulturnega in 
družbenega življenja za šir

šo regijo. V Škofji Loki je 
sedež več javnih zavodov, ki 
pokrivajo več občin in širše 
škofjeloško območje. 
"Naša občina bi morala ime
ti status mestne občine, saj 
smo regijsko središče širše
ga škofjeloškega območja. V 
tukajšnjih štirih občinah 
živi skoraj petdeset tisoč lju
di in gotovo izpolnjujemo 
večino kriterijev. Seveda bo 
marsikaj odvisno od politič

ne volje, zato težko napo
vem, ali nam bo uspelo. Od
visno je od glasovanj v dr
žavnem zboru, zagotovo pa 
imamo res močne argu
mente," je povedal škofjelo
ški župan Tine Radinja in 
dodal, da nekatere sedanje 
mestne občine ne zadoščajo 
prav vsem kriterijem, vsee
no pa imajo status, ki jim 
omogoča več priložnosti pri 
delitvi evropskih sredstev. 

Številni argumenti  
za mestno občino
Poslanec Mihael Prevc je v zakonodajni postopek vložil predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter 
o določitvi njihovih območij, po kateri bi Škofja Loka dobila status mestne občine. 

Škofja Loka bi se že do pomladi lahko pridružila dvanajstim slovenskim občinam, ki že 
imajo status mestne občine.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Od sredine de
cembra je živahno na drsali
šču na Trgu pod gradom. 
Zlasti ob sončnih dneh je 
zelo dobro obiskano in raz
veseljuje številne mlade in 
malo manj mlade.
Drsališče obratuje od pone
deljka do petka med 15. in 
20. uro, ob sobotah od 10. 
do 20. ure in ob nedeljah od 
10. do 19. ure. Zaprto je le v 
primeru dežja. Ob drsališču 
je možnost izposoje drsalk 
vseh velikosti, za najmlajše 
pa tudi čelade in drsalni pri

pomočki. Za vstop na drsali
šče je treba upoštevati vse 
veljavne ukrepe za prepreče
vanje prenosa koronavirusa. 
Kot pravijo odgovorni na ško
fjeloški občini, je predvideno, 
da bo drsališče obratovalo do 
konca tega meseca. Nato ga 
bodo pospravili ter začeli pri
pravljati prireditveni prostor 
in smučišče pod gradom za 
47. Pokal Loka. Ta bo v Škofji 
Loki med 11. in 13. februar
jem, društvo Rovtarji pa bo v 
soboto, 12. februarja, pod gra
dom pripravilo tradicionalno 
mednarodno tekmovanje v 
smučanju po starem.

Drsanje še do konca 
tega meseca

Priljubljeno in dobro obiskano drsališče na Trgu 
pod gradom bo postavljeno do konca januarja.

ŠKOFJA LOKA
Delovna Jurij in Agata
Od lanskega septembra po 
mestu vozita električna mi-
nibusa – Jurij in Agata, ki sta 
postala nepogrešljiva zlasti 
za manj mobilne in ranljive 
prebivalce, radi pa se z nji-
ma peljejo tudi drugi.

stran 5

GORENJA VAS - POLJANE
Freska dobila novo 
mesto
V Poljanah so sredi januarja 
uspešno prestavili fresko Ive-
ta Šubica z naslovom Poljan-
ska vstaja z objekta opuščene 
živilske trgovine k spomeniku 
NOB čez cesto, ki so ga zato 
prav tako prestavili.

stran 7

ŽELEZNIKI
Varstvo tudi v 
Dražgošah
Novi vrtec v prostorih draž-
goške šole, ki je vrata odprl 
sredi tega meseca, ta čas 
obiskujejo trije malčki, v 
aprilu pa naj bi bila skupina 
že polna.

stran 9

ŽIRI
Letos se obeta veliko 
novih projektov
Na Občini Žiri se nadejajo, 
da bodo letos izpeljali oziro-
ma vsaj začeli številne pred-
vsem infrastrukturne projek-
te – od gradnje obvoznice 
proti Logatcu do nove ceste 
v industrijski coni.

stran 10

Obletnica bitke 
v Dražgošah
Pri dražgoškem spomeniku je 
bila na dan, ko se je pred 
osemdesetimi leti začela bitka, 
spominska svečanost.

stran 8

Družijo ju tudi 
spomini
Naši športniki se te dni 
odpravljajo na zimske olimpijske 
igre, v Škofji Loki pa sta 
spomine nanje obujala tudi naša 
nekdanja olimpijca Ivo Čarman 
in Tadeja Brankovič.

stran 14
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Projekt #Naša 
Loka je zaživel lani, ko so 
spomladi občani in skupine 
občanov Škofje Loke predla-
gali kar 135 različnih projek-
tov, o njih pa je nato meseca 
maja potekalo glasovanje v 
vseh enajstih krajevnih sku-
pnostih. Izglasovanih je bilo 
triintrideset projektov.
»Po zaključku glasovanja v 
procesu participativnega 
proračuna #Naša Loka smo 
izbrane projekte še enkrat 
pregledali in za vsakega do-
ločili okvirno časovnico iz-
vedbe. Približno tretjino 
projektov nam je uspelo za-
ključiti že lani, preostali iz-
brani projekti pa so še v fazi 
izvedbe. Pri nekaterih od 
teh smo dela že naročili in 
čakamo na izvajalce oziro-
ma na primernejše pomla-
dne temperature, pri neka-
terih pa s predlagatelji še 
usklajujemo končno verzijo 
postavitve ali pa dokončno 
prostorsko umestitev. Priča-
kujemo, da bo tako velika 
večina projektov zaključena 
pred letošnjim poletjem,« je 
pojasnil vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti Občine 
Škofja Loka in vodja projek-
ta participativnega proraču-
na #Naša Loka Rok Primo-
žič.
Do sedaj zaključeni projekti 
so nova otroška igrala na 
Godešiču, celostna urbana 
ureditev krajevne skupnosti 

Reteče - Gorenja vas (kar 
pomeni postavitev košev za 
pasje iztrebke, zamenjavo 
oglasnih tabel in košev za 
smeti ter zunanjo telova-
dnico v Retečah ob podru-
žnični osnovni šoli), igrala 
na otroškem igrišču ob šoli 
v Gabrku, olepšanje kraja 
in podaljšana trajnost ogra-
je v krajevni skupnosti Log, 
ograditev športnih površin 
in ureditev otroškega igri-
šča v vasi Trata, ureditev 
otroškega igrišča pri špor-
tnem igrišču v Virmašah, 
postavitev sedmih počival-
nih klopi v krajevni sku-
pnosti Sveti Duh, postavitev 

košev za smeti ob Sori v 
krajevni skupnosti Stara 
Loka - Podlubnik in prika-
zovalnik hitrosti v vasi Zmi-
nec.

Veseli zunanje 
telovadnice
Med zadnjimi pridobitvami 
je zunanja telovadnica ob 
podružnični osnovni šoli v 
Retečah, kjer je bilo pred 
dnevi že zelo živahno. "Zelo 
sem vesela novega igrišča, 
saj so igrala res dobra. Lah-
ko plezamo, delamo trebu-
šnjake in še marsikaj. Blizu 
smo doma in radi pride-
mo," je povedala 9-letna 

Tajša, ob njej pa sta na bila 
tudi mlajša brata dvojčka 
Svit in Colt, ki trenirata ho-
kej in so jima nova igrala 
prav tako všeč. "Najbolj sva 
navdušena nad plezanjem," 
je dodal Colt.

Večina pridobitev bo 
končanih do poletja
V participativnem proračunu, imenovanem #Naša Loka, so občani občine Škofja Loka izglasovali 
triintrideset projektov, katerih tretjina je že zaključena, večina pa naj bi jih bila končana do poletja.

Nova zunanja telovadnica ob podružnični osnovni šoli v Retečah že navdušuje mlade.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Sredi tega me-
seca je izšla publikacija Ob-
čina Škofja Loka v letu 2021. 
Kot je v uvodu zapisal župan 
Tine Radinja, minulo leto ni 
bilo lahko, pa vendar je bilo 
uspešno. "Ob številnih ne-
všečnostih, ki nam jih je 
povzročil koronavirus, ga je 
zaznamovalo tudi veliko do-
brega, medsebojne pomoči, 
ustvarjalnosti in zavzetosti 
za delo," je poudaril župan. 
Kot je v svojem nagovoru 
med drugim zapisal podžu-

pan Robert Strah, so v obči-
ni okrepili naložbena vlaga-
nja in poskrbeli za nemote-
no izdajanje vseh nujnih 
podpornih dejavnosti. "Za 
uspešno reševanje zdra-
vstvene krize in njenih po-
sledic ima velik pomen tudi 
politična stabilnost in nada-
ljevanje učinkovitih ter pre-
udarnih ukrepov, tako na 
državni kot tudi lokalni rav-
ni, " pravi podžupan Strah
Direktorica občinske uprave 
Špela Justin poudarja, so v 
leto 2021 vstopili močno mo-
tivirani in še fleksibilnejši. V petih rubrikah oziroma 

stebrih razvoja občine, ki so 
jih poimenovali Modra 
Loka, Zelena Loka, Zado-
voljna Loka, Mobilna Loka 
in Pisana Loka, so predsta-
vljeni projekti in aktivnosti 

minulega leta, pa tudi nekaj 
načrtov za prihodnost. V 
strateških dokumentih stra-
tegije Škofje Loke za nasle-
dnja leta je skupno zastavlje-
nih 179 projektov oziroma 
usmeritev. Kar 63 odstotkov 
je že uresničenih, 29 odstot-
kov je delno uresničenih, le 
osem odstotkov pa jih še 
čaka na začetek realizacije.
Publikacija, ki jo je uredila 
in pripravila Katja Štucin s 
sodelavkami in sodelavci 
Občine Škofja Loka, je na 
koncu opremljena še s kori-
stnimi informacijami in 
kontaktnimi podatki javnih 
zavodov in organizacij v ob-
čini, v publikacijo pa so 
vključili tudi znake za alar-
miranje ob nevarnosti na-
ravnih in drugih nesreč.

Minulo leto je bilo uspešno
Pred kratkim so občanke in občani Škofje Loke v svoje nabiralnike prejeli publikacijo s pregledom 
opravljenega dela v minulem letu ter z nekaterimi koristnimi informacijami.
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V okviru prve izvedbe 
projekta 
participativnega 
proračuna #Naša Loka 
so občanke in občani 
med 137 predlogi 
izglasovali 33 projektov.

V publikaciji so tudi koristne informacije in 
kontaktni podatki javnih zavodov in organizacij 
v občini.

Ravnokar smo potegnili črto 
pod težkim, pa vendarle učin-
kovitim letom, ko smo uspe-
šno zaključili okoli sto se-
demdeset večjih in manjših 
projektov. K tej številki je pri-
spevala tudi realizacija pro-
jektov iz participativnega pro-
r a č u n a  # N a š a L o k a .  
Lahko pa že rečem, da bo le-
tošnje leto zagotovo leto veli-
kih projektov. Med njimi 
bodo tudi takšni, ki v predalih 
občine pripravljeni na realiza-
cijo čakajo tudi že desetletje 
ali več. 
Eden od njih je zagotovo 
nadgradnja Osnovne šole 
Jela Janežiča, kjer je bilo tre-
ba skleniti dogovor med peti-
mi občinami, spremeniti 
ustanovne akte šole, se dogo-
voriti o financiranju, se prija-
viti na razpis ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport in biti na njem uspe-
šen. Tako smo zdaj tik pred 
tem, da lahko razpišemo jav-
ni poziv izvajalcem, ga izbe-
remo in začnemo  gradnjo. 
Letos bomo začeli tudi pre-
novo Mestnega trga s Klobo-
vsovo ulico. To je projekt, ki 
se je napovedoval desetletja, 
zdaj pa – s sodelovanjem 
tako arhitekturnega biroja 
kot Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine in občino – 
verjamem, da bomo našli 
prave rešitve, ki bodo pome-
nile čimprejšnjo realizacijo. 
Ta ne bo pomembna le za 
Mestni trg, ampak za celo-
tno staro mestno jedro in 
vso občino.
Seveda bomo tudi letos veli-
ko vlagali v podeželje. Skrbeli 
bomo za rekonstrukcije cest, 
urejanje vodovoda po krajev-
nih skupnostih in do konca 
realizirali izbrane projekte v 
okviru Naše Loke.
Prav tako nadaljujemo obno-
vo primarnega vodovoda, da 
bomo poskrbeli za čisto pi-
tno vodo za več generacij. 
Pogodbena vrednost del 
znaša več kot milijon evrov. 
Za projekt smo pridobili ko-
hezijska sredstva.
Uspešni smo bili na razpisu 
Ministrstva za kulturo, kar 
bo oživilo naša sicer precej 
velika vlaganja v Loški grad. 

S sredstvi, ki smo jih prido-
bili za energetsko in požar-
no sanacijo, bomo pri načr-
tih naredili ne enega, ampak 
kar štiri korake naprej. Pri 
tem se mi zdi pomembno 
poudariti, da naša občinska 
ekipa zna prepoznati projek-
te, ki lahko pridobijo znatna 
finančna sredstva od drugje, 
kar pomeni, da lahko nare-
dimo več in hitreje. Ob tem 
naj posebej omenim tudi sa-
nacijo Kidričeve ceste, ki 
prinaša dve novi krožišči, 
kolesarsko povezavo do žele-
zniške postaje in navezavo 
za naprej. Izvedba naj bi se 
začela že naslednji mesec. 
Spomladi v Škofjo Loko in 
okolico prihaja šest izposo-
jevalnic koles, kar bo nada-
ljevanje projektov, kot sta 
trajnostna minibusa Agata 
in Jurij, pešbus pa tudi iz-
gradnja kolesarskih pove-
zav.
Obeta se tudi rekonstrukcija 
ceste skozi Gorajte, hkrati 
pa bo poskrbljeno še za po-
vezovanje vodovoda med 
Svetim Duhom in Cesto tal-
cev. 
Prav tako nadaljujemo pro-
jektiranje knjižnice. To je za 
nas velik projekt, ki pa ga vsi 
skupaj težko čakamo. Mine-
va že tri leta, odkar je občina 
kupila stavbo Name in 
upam, da bomo gradbeno 
dovoljenje letos res dobili. 
Čaka nas veliko dela, vendar 
verjamem, da ga bomo sku-
paj opravili kakovostno, vse-
kakor v dobro vseh občank 
in občanov.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Leto velikih projektov

Tine Radinja
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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) in 7. člena Let nega programa športa v 
občini Škofja Loka za leto 2022 (sprejet 2. 12. 2021) Občina Ško-
fja Loka objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2022 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 do petka 28. februarja 2022. 

Datum: 18. 1. 2022

 Tine Radinja, župan

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) in 7. člena Let nega programa športa v 
občini Škofja Loka za leto 2022 (sprejet 2. 12. 2021) Občina Ško-
fja Loka objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2022 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 do 28. februarja 2022. 

Datum: 18. 1. 2022

 Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta 
Spodbujanje podjetništva na Loškem organizira delavnico z 
naslovom Grafično oblikovanje za vsakdanjo rabo. Delavni-
ca bo potekala v sredo, 16. februarja, od 17. ure do 19.15 na 
online način. Vodila jo bosta Nejc Konjevič ter Laura Martin-
čič. Prijave sprejemajo do četrtka, 10. februarja, oziroma do 
zasedbe prostih mest. Delavnica je brezplačna.

Grafično oblikovanje za vsakdanjo rabo

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Kar enajst go-
stiln in turističnih kmetij je 
vključenih v prvi kulinarični 
festival na Škofjeloškem. Or-
ganizatorji, ki so združili 
moči pri zanimivem projek-
tu z naslovom Okusi Škofje-
loškega, so Razvojna agenci-
ja Sora, Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Škofja 
Loka, KGZS – Kmetijsko 
gozdarski zavod Kranj ter 
Društvo za razvoj podeželja 
Resje. 
Začel se je drugo januarsko 
soboto, domače dobrote pa 
si je v moč privoščiti po eno-
tni ceni 25 evrov za meni. 
Seveda se meniji z več hodi, 
od predjedi do sladice, razli-
kujejo od ponudnika do po-
nudnika, priprava hrane pa 
temelji na uporabi lokalnih 
surovin in hišnih specialitet, 

postreženih na sodoben na-
čin.
"Glede na to, da je kulinari-
čen festival na Škofjeloškem 
organiziran prvič in da živi-
mo v času koronavirusa, je 
odziv obiskovalcev zelo do-
ber. Te dni sem se pogovarjal 
z več gostinci, ki so zadovolj-
ni, saj prejemajo številne po-
hvale obiskovalcev, večina pa 
so tudi zelo zadovoljni z obi-
skom. Prav tako so navduše-
ni, da se povezujejo tako z 
domačimi ponudniki hrane 
kot med seboj in da imamo 
nov turistično-kulinarični 
produkt. Tega smo naredili 
tudi z namenom promocije 
škofjeloškega konca, ne zgolj 
z namenom kulinarike," pra-
vi direktor Razvojne agencije 
Sora Gašper Kleč in dodaja, 
da različni meniji po resta-
vracijah in kmetijah omogo-
čajo, da obiskovalci v treh te-

dnih obiščejo tudi več ponu-
dnikov in preizkusijo različ-
ne jedi.
Med obiskovalci so tako do-
mačini kot turisti, čeprav je 
zadnjih zaradi trenutnih 
razmer manj, kot jih priča-
kujejo v prihodnjih letih. 
Organizatorji namreč želijo, 
da festival postane tradicio-
nalen, pa tudi da v nasle-
dnjih letih k sodelovanju 
privabijo še več gostincev in 
turističnih kmetij.

Dobrote lokalnih kuharskih 
mojstrov boste še do te ne-
delje, 30. januarja, lahko 
okušali pri ponudnikih: Da-
nilo gostilna & vinoteka, 
Gostilna Kašča, Gostilna 
Lipan, Gostilna Pr' Pepet, 
Gostilna Pri Boštjanu, Go-
stilna Starman, Gostišče 
Tolc, Penzion in gostišče 
Lajnar, Restavracija Na 
Vasi, Turistična kmetija Ja-
mnk in Turistična kmetija 
Pri Marku.

Okusi Škofjeloškega 
Prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega že od začetka tega meseca navdušuje obiskovalce, ki so 
zadovoljni s ponudbo domačih jedi, prav tako zadovoljni pa so tudi gostinci in organizatorji.

V Restavraciji Na Vasi v Zmincu je bil nad postrežbo Miha 
Jezerška, predvsem pa nad dobrotami Škofjeloškega, 
navdušen tudi svetovni popotnik Zvone Šeruga.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo ob-
čin Škofja Loka, Radovljica, 
Medvode in Naklo je organ 
skupne občinske uprave. Se-
dež podjetja je v Radovljici, 
uradne ure na Upravni enoti 
v Škofji Loki, na Poljanski ce-
sti 2, pa so vsako sredo od 14. 
do 15. ure. Ob trenutnih epi-
demioloških razmerah in ve-
ljavnih ukrepih se uradne 
ure zagotavljajo po telefonu 
in elektronskih medijih (in-
spektorat@radovljica.si).
Sicer so po telefonu uradne 
ure v času poslovnega časa, 
kar pomeni v ponedeljek, to-

rek in četrtek od 8. do 15. ure, 
ob sredah od 8. do 17. ure ob 
petkih od 8. do 13. ure.
Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo je določen kot pre-
krškovni organ občine in 
opravlja upravne naloge iz-
vajanja inšpekcijskega nad-
zorstva in občinskega redar-
stva na področjih, ki jih ure-
jajo predpisi občine, in na 
področjih, za katera so poo-
blaščeni z zakonom.
Plačane globe za prekrške, ki 
jih izrečeta medobčinska in-
špekcija in medobčinsko re-
darstvo, so prihodek proraču-
na občine, na območju katere 
je bil prekršek storjen oziro-
ma katere predpis je bil kršen.

Skupna medobčinski 
inšpektorat in redarstvo

Z novim letom je začel delati Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, ki deluje v občinah 
Škofja Loka, Radovljica, Medvode in Naklo.

V okviru projekta Okusi Škofjeloškega se bo ta 
četrtek, 27. januarja, ob 17. uri na spletni 
aplikaciji Zoom začelo predavanje z naslovom 
Se lahko z izbiro lokalne hrane izognemo 
pastem sodobne hrane. Za predavanje se 
prijavite na naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si 
ali po telefonu 04/5060225.

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Več kot dve 
tretjini ljudi je v treh dneh 
Dnevov cepljenja v Zdrav-
stveni dom (ZD) Škofja 
Loka prišlo po tretji odme-
rek, po prvega le 38. Vsi so 
bili cepljeni s cepivom proi-
zvajalca Pfizer. Cepilo se je 

tudi 10 otrok. V občini Ško-
fja Loka je bilo po podatkih 
iz prejšnjega tedna z vsemi 
odmerki cepiva sicer ceplje-
nih približno 58 odstotkov 
občanov, cepljenih polnole-
tnih z vsemi odmerki pa pri-
bližno 70 odstotkov.
Ta teden bodo v ZD Škofja 
Loka izvedli vsaj en cepilni 

dan, več pa je odvisno od ka-
drovske situacije, saj se v 
zadnjem času spopadajo s 
hudo kadrovsko stisko zara-
di bolniških odsotnosti in 
karanten zaposlenih. Obe-
nem skokovito narašča šte-
vilo testiranj in okuženih. V 
občini Škofja Loka so imeli 
sredi prejšnjega tedna sko-

raj tisoč aktivnih primerov 
okužb s koronavirusom, te-
denski prirast je bil stood-
stoten. 
Glede na novi protokol testi-
ranja so osebe z respirator-
nimi boleznimi razdeljene v 
dve skupini. Prva skupina 
so kronični bolniki, ljudje z 
imunsko pomanjkljivostjo, 
nosečnice in otroci, ki mora-
jo o tem obvestiti osebnega 
zdravnika, ki jih bo naročil 
na PCR-test. Druga skupina 
mora najprej na hitri test. 
Osebe s simptomi in nega-
tivnim hitrim testom mora-
jo biti v samoosamitvi tri 
dni, in če simptomi v tem 
času izzvenijo, je mogoče 
reči, da oseba ni pozitivna 
na koronavirus. Če se zdrav-
stvene težave nadaljujejo, 
oboleli obvesti zdravnika, da 
mu omogoči PCR-test. Če je 
ta pozitiven, se oseba osami 
za deset dni in pridobi QR-
-kodo. Rezultati so zaradi 
povečanega števila PCR-te-
stov znani najpozneje v 48 
urah. 

Največ zanimanja za tretji 
odmerek
V treh dneh akcije Dnevi cepljenja, od 13. do 15. januarja, so v Zdravstvenem domu Škofja Loka proti 
covidu-19 cepili 522 ljudi. 

Graf ponazarja število opravljenih PCR-testiranj v ZD Škofja Loka po dnevih.



4

Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 25. januarja 2022

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

M
E

S
TN

I T
R

G
 1

5
, 

4
2

2
0

 Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Dr. Kozma 
Ahačič je znan kot poznava-
lec in proučevalec zgodovi-
ne slovenskega jezika. Po 
rodu je Tržičan, v mladih 
letih je živel v Škofji Loki. V 
času študija je na Gimnaziji 
Škofja Loka poučeval latin-
ski jezik in se dijakom izre-
dno priljubil. Izdal je več 
knjig in je avtor sodobnih 
slovenskih šolskih slovnic. 
Zdaj živi v Ljubljani, je pred-
stojnik Inštituta za sloven-
ski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU ter urednik por-
talov Fran in Franček. Je 
tudi avtor nedavno izdane 
izvirne bibliofilske izdaje 
Stati inu obstati, v katero je 
zajel vlogo, pomen in zani-
mivosti prvih petdesetih slo-
venskih knjig, ki so nas po-
stavile in oblikovale kot na-
rod. O tej izdaji je povedal, 
da je skušal na malo bolj 
poljuden, pa še vedno tudi 
znanstveni način zbrati vse, 
kar doslej vemo o prvih slo-
venskih knjigah. »Torej o 
knjigah od Abecednika in 
Katekizma Primoža Trubar-
ja iz leta 1550 pa vse do za-

dnje še protestantsko zazna-
movane knjige, to je večje-
zični slovar Hieronima Me-
giserja iz leta 1603. Vsaka 
knjiga v tej bibliofilski izdaji 
je predstavljena najprej z ra-
znimi okoliščinami, ki so 
spremljale njen nastanek, 
nato je podana kratka vsebi-
na knjige ter najrazličnejše 
zanimivosti iz zgodovine, 
zgodovine književnosti, jezi-
koslovja in na koncu še dvo-
je razdelkov. Najprej je za 
vsako knjigo napisano, v ko-
liko izvodih je izšla, kakšen 
je bil njen format in obseg 
in v katerih knjižnicah je 
ohranjena. Nekatere knjige 
so namreč ohranjene samo 
v enem izvodu, nekatere v 
dveh, nekatere v več izvodih. 
Najbolj ohranjeni sta Dal-
matinova Biblija in Bohori-
čeva slovnica, najmanj ohra-
njene pa so seveda tiste knji-
ge, ki so bile ali bolj sporne 
ali pa so jih dejansko najbolj 
uporabljali. Določene ohra-
njene pesmarice, ki so bile 
med najbolj uporabljanimi 
knjigami v 16. stoletju, so na 
primer že povsem obrablje-
ne. Čisto na koncu je za vsa-
ko knjigo podana še ocena 

njenega pomena, kratka 
oznaka, skratka kratko bese-
dilo, ki nam lahko pride 
prav, če moramo na hitro 
nekaj povedati o neki knjigi, 
tudi če je ne poznamo.« Tri-
sto oštevilčenih izvodov je 
že razprodanih in pritisk na 
založbo, da se odloči še za 
cenovno dostopnejšo izdajo, 
je velik. 
Dr. Kozma Ahačič je odkril 
še marsikaj zanimivega. Go-
voril je o tem, kako nastane 
knjižni jezik in kako se 
ohranja, o ohranjanju in ne-
govanju slovenščine v za-
mejstvu, o e-knjigah, ki ne 
morejo nadomestiti orienta-
cije po besedilu, kot nam jo 
omogočajo fizične knjige, 
pa o tujkah, za katere pravi, 
da jezika ne zadevajo, dokler 
jih ne uporabljamo na ne-
primeren način. Govoril je 
tudi o poeziji, svojo prvo pe-
sniško zbirko Skodelice iz 
vodnjaka je izdal že v osnov-
nošolskih letih, dvajset let 
zatem še pesniško zbirko Ti 
si čarovnica, jaz sem grobar. 
Reformatorji v stripu, kjer je 
sodeloval z Boštjanom Go-
rencem in Jako Vukotičem, 
so popularizacija 16. stole-

tja, starih knjig, tega, kar je 
Kozmi Ahačiču všeč. Strip je 
bil večkrat ponatisnjen, raz-
prodan, zato je sledila prav 

tako uspešna uprizoritev – 
Boštjan Gorenc - Pižama in 
Nik Škrlec kot Jurij Dalma-
tin in Adam Bohorič. Zani-

mivemu pogovoru še vedno 
lahko prisluhnete v zvočni 
datoteki Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka.

Gostili so Kozmo Ahačiča
Ugledni jezikoslovec in literarni zgodovinar dr. Kozma Ahačič je bil gost nedavnega pogovornega večera v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka.

Od leve Tanja Erlah iz Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, dr. Kozma Ahačič, Nina 
Svetelj iz Mestne knjižnice Kranj in voditelj pogovornega večera Vid Sodnik. Pri 
pripravljanju pogovornih večerov izhajajo iz spletnega biografskega leksikona Obrazi 
slovenskih pokrajin, ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi 
območnimi knjižnicami. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Optiweb je 
ena od vidnejših slovenskih 
digitalnih agencij, ki jo je 
leta 2009 v Škofji Loki usta-
novil Miha Lavtar. Podjetni-
štvo je od nekdaj njegova 
velika strast, kot pravi, pa se 
je že pred ustanovitvijo pod-
jetja Optiweb ukvarjal z ra-
zvojem in optimizacijo sple-
tnih strani. Njegovo poslan-
stvo je grajenje blagovne 
znamke in razvoj organiza-
cije na način, ki bo koristil 
vsem. Kot agencija celostnih 
digitalnih storitev v Optiwe-
bu namereč nudijo vse od 
svetovanja in strategije pa 
do razvoja spletnih strani, 
trgovin, aplikacij in spletnih 
marketinških akcij. 
Pri Optiwebu radi poudarijo 
svoje vodilo, ta pa je, da so 
pri njih na prvem mestu lju-
dje. Lavtar namreč verjame, 
da če poskrbiš za svoje zapo-
slene, bodo sami poskrbeli 
za odlične rezultate in posle-
dično zadovoljne naročnike. 
Miha Lavtar se je podjetni-
štva lotil zelo mlad, za svoje 
delo in delo podjetja Op-
tiweb pa je dobil že več pri-
znanj. V vseh letih svojega 
delovanja se lahko pohvalijo 
s stalno rastjo tako prihod-
kov kot tudi dobička podje-
tja. 

Kot mlado podjetje so se od-
ločili, da bodo veliko pozor-
nosti namenili tudi tistim 
šolarjem, ki jih zanima pro-
gramiranje. Tako se med le-
tošnjimi zimskimi počitnica-
mi pripravljajo na že drugo 
digitalno šola programiranja. 
Namenjena je otrokom in 
mladostnikom, starim od 8 
do 15 let, ki jih radovednost 
vleče k programiranju, 
ustvarjanju svojih igric.
"Gotovo je to najboljši teden 
programiranja za mlade 

brihte," pravijo pri Optiwe-
bu in dodajajo, da bodo de-
lavnico vodili certificirani 
učitelji Digital School Slove-
nija, ki bodo mlade nadobu-
dneže spoznali z osnovnimi 
ali naprednimi znanji raču-
nalništva in programiranja. 
Na tečaju se bodo otroci na-
učili konceptov programira-
nja, spoznali metode reševa-
nja problemov, naredili la-
stne projekte in igre ter s 
tem razvijali svojo inovativ-
nost in ustvarjalnost. 

"V sklopu digitalne šole 
bomo s pomočjo logičnega 
razmišljanja reševali raču-
nalniške težave. Z uporabo 
domišljije bomo zasnovali 
računalniške igre z junaki 
Angry Birds, Flappy Bird 
in drugimi ter se ob vsem 
tem noro zabavali in spo-
znali nove prijatelje," do-
dajajo.

Poučne in zabavne počitnice
Pri mladem škofjeloškem podjetju Optiweb med počitnicami predlagajo digitalno šolo programiranja.

Mladi se bodo učili inovativnosti in ustvarjalnosti.

Škofja Loka – Pred kratkim je Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Škofja Loka Vrtcu Škofja Loka pre-
dal petsto odsevnih rutic z logotipom vrtca. Otroci so si 
navdušeno nadeli rutice in z obiskovalci klepetali o projektih 
Pasavček in Trajnostna mobilnost. Akciji so se pridružili 
tudi policisti Policijske postaje Škofja Loka, ki so otroke po-
spremili čez cesto in jih opozorili na varno prečkanje cesti-
šča na zebri. Kot so povedali, vzgojiteljice in vzgojitelji vrtče-
vskih otrok pomemben delež izobraževalnega programa 
namenjajo prometni varnosti. Otroci spoznavajo prometne 
znake, pravila obnašanja v cestnem prometu, pomembnost 
pripetosti z varnostnim pasom na vseh poteh ter uporabo 
čelade. Prav tako veliko pozornosti posvečajo trajnostni mo-
bilnosti, pri čemer so otroci kot pešci, kolesarji ali skiroisti 
še bolj izpostavljeni. Zato je zelo pomena dobra vidljivost 
otrok. 

Malčki imajo nove odsevne rutice

Varno čez cesto / Foto: arhiv Občine Škofja Loka

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Škofja Loka pripravljata spletno delav-
nico z naslovom Kako učinkovito digitalizirati proizvodne 
procese? Brezplačna delavnica bo potekala v ponedeljek, 31. 
januarja, med 9. uro in 10.30 na videokonferenčni platformi 
Zoom. Delavnica je namenjena podjetjem, potencialnim 
podjetnikom in vsem, ki jih tematika zanima. Prijave spreje-
majo do četrtka, 27. januarja, oziroma do zasedbe prostih 
mest. Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu info@
ra-sora.si. 

Digitalizacija proizvodnih procesov

Če bo šlo vse po 
načrtih, bo med 
letošnjimi zimskimi 
počitnicami 
poskrbljeno tudi za 
športne navdušence. 
Ena od možnosti je 
udeležba na Polycom 
zimskih košarkarskih 
počitnicah v dvorani 
Poden, ki jih 
pripravljajo 
Košarkarski klub 
Škofja Loka, 
Košarkarski klub 
Gorenja vas in 
Športno društvo Tabor 
Žiri in so namenjene 
otrokom od prvega do 
petega razreda 
osnovne šole.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

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

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN  

KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2022 OBČINA 
ŠKOFJA LOKA SOFINANCIRALA IZ PRORAČUNA

(kontakt: mag. Petra Mohorič Peternelj,  
petra.mohoric@skofjaloka.si, 04/51 12 336),

Javni razpis je odprt od 14. januarja 2022 do 14. februarja 2022. 
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si, pod  
rubriko Javni razpisi: https://www.skofjaloka.si/Razpisi, ter v 
sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 
15, Škofja Loka. 

Datum: 14. 1. 2022

 Tine Radinja, župan

OBČINA ŠKOFJA LOKA

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

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za  

preoblikovanje in širitev stavbnega zemljišča na  
območju posamične poselitve EUP KE 30, PEUP A 046  

v občini Škofja Loka. 
Javna razgrnitev poteka od 20. januarja do vključno 4.  
februarja 2022, in sicer bo Elaborat v času javne razgrnitve  
dostopen na spletni strani Občine Škofja Loka, pod rubriko 
O občini: Občinski prostorski akti: V pripravi, na e-naslovu: 
www.skofjaloka.si.

Datum: 17. 1. 2022

 Tine Radinja, župan

Maša Likosar

Škofja Loka – Letos so pri ka-
pucinih v Škofji Loki želeli 
Betlehemu dodati še pomen 
vinograda, da tudi po vinu 
ustvarijo pot do oltarne 
mize. "Središče upodobitve 
Kristusa v bogoslužju je ce-
lotna velikonočna skrivnost, 
ne le en vidik človeške ali 
božanske razsežnosti," je 
pojasnil brat kapucin Miha 

Sekolovnik, ki je dovršitev 
jaslic pripravil v sodelovanju 
s škofjeloškimi skavti. Trta, 
ki oblikuje jaslice, prihaja iz 
Prekmurja, kjer je vinogra-
dnik Robert Čahuk opustil 
enega od vinogradov in trto 
podaril. Vključena je tudi 
trta iz Kapucinskega samo-
stana v Vipavskem Križu. 
"Očiščene in povezane vin-
ske trte dajejo podobo kosti, 
ki pri semitih izražajo sorod-

stvo, so obenem znamenje 
pokončnosti in potrtosti, 
tudi strahu in žalosti. Spo-
minjajo na smrt in na po-
novno življenje oziroma 
vstajenje," je povedal in do-
dal: "Motivacija za jaslice iz-
haja iz doživljanja razdelje-
nega in razklanega naroda, 
kjer se prepleta enoumje in 
dialoga ni več. A pravzaprav 
smo kot človeštvo eno telo, 
smo v sorodstvu, kar simbo-

lizirajo tudi povezane kosti." 
Jaslice sestavljajo štirje deli, 
z naslovom Od božiča do 
binkošti: rojevanje in razo-
devanje preobrazbe življenja 
pa upodabljajo pot očiščenja 
skozi velikonočno skrivnost. 
Vključujejo tudi leseni 
skulpturi Svete družine in 
zadnje večerje, ki sta delo 
rezbarja Avguština Zdravka 
in mizarja Matije Hiršenfel-
derja, oba sta Škofjeločana. 
V Kapucinski cerkvi v Škofji 
Loki bodo postavljene pred-
vidoma do svečnice. "Osre-
dnji element jaslic je Betle-
hem, katerega ime pomeni 
hiša kruha. V hlevu so jasli, 
ki so miza za živalski svet. 
Poleg oltarne mize je dvora-
na zadnje večerje, ki je dvi-
gnjena, in tu je posvečena 
hrana. Evharistična gostija 
je naše izhodišče in cilj. Na 
desni strani oltarja je upodo-
bljena kalvarija, božji grob. 
Jezus je v hlevu povit v povo-
je, prav tako je povit, ko je 
položen v grob. Na levi stra-
ni je babilonski stolp, pod 
njim je opeka, s katero je 
začela graditi babilonska 
kultura," je pomen jaslic str-
nil brat Sekolovnik.

Jaslice iz vinske trte 
Pri kapucinih v Škofji Loki so letos oblikovali jaslice iz vinske trte in jih poimenovali Od božiča do 
binkošti. Zamisel zanje se je porodila bratu kapucinu Mihu Sekolovniku.

Jaslice so oblikovane iz vinske trte, vključujejo tudi leseni skulpturi Svete družine in zadnje 
večerje. Ob njih brat kapucin Miha Sekolovnik. / Foto: Tina Dokl 

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT 
svetovanje Gorenjska organizira delavnico z naslovom  
Branje in razumevanje bilanc. Delavnica bo potekala v sre-
do, 2. februarja, od 17. ure do 19.15 na online način, vodila 
jo bo Bernarda Jurca. Dodatne informacije so vam voljo po 
telefonu 04 5060 220 (Jana Šifrar) ali e-poštnem naslovu 
jana.sifrar@ra-sora.si. Delavnica je brezplačna, prijaviti pa 
se moč do četrtka, 27. januarja.

Branje in razumevanje bilanc

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Ektrična mini-
busa Jurij in Agata sta prila-
gojena prevozu starejših in 
gibalno oviranih oseb, saj je 
njuna uporaba v prvi vrsti 
namenjena manj mobilnim 
in ranljivim skupinam pre-

bivalcev, seveda pa se z nji-
ma lahko pelje vsakdo. 
Vozili omogočata predvsem 
povezavo med območji, ki 
niso dostopna z obstoječim 
javnim prevozom. Storitev 
prevoza izvaja Javno podje-
tje Komunala Škofja Loka v 
sodelovanju z Društvom So-

žitje Škofja Loka, storitev pa 
je za zdaj brezplačna. Mini-
bus vozi od ponedeljka do 
petka med 8. in 18. uro ter 

ob sobotah med 8. in 14. 
uro. Vstop in izstop na mi-
nibus je mogoč kjerkoli zno-
traj območja izvajanja pre-
vozov, saj krožna vožnja po-
teka med tržnico na Parti-
zanski cesti, Trgom pod 
gradom in parkiriščem Teh-
nik ter spet nazaj do tržnice, 
pri čemer uporabniki z dvi-
gom roke minibus ustavijo 
kar med vožnjo. Prevoz si je 
mogoče zagotoviti tudi s kli-
cem na telefonsko številko 
051 444 760.
Po do zdaj zbranih odzivih 
so uporabnice in uporabni-
ki večinoma izredno zado-
voljni s storitvijo. »Pred 
kratkim smo imeli sestanek 
z odgovornimi v zavodih 
oziroma institucijah, ki so 

redni uporabniki prevoza z 
Agato in Jurijem, in rečem 
lahko, da je bilo zelo veliko 
pozitivnih mnenj. Seveda si 

nekateri želijo tudi daljše 
linije in še pogostejših vo-
ženj, kar se bomo trudili 
zagotoviti. Že sedaj pa lah-
ko rečem, da so ključni par-
tnerji pri vzpostavitvi pre-
voza zelo zadovoljni, saj so 
prevozi omogočeni do usta-
nov, ki jih največ uporablja-
jo. To so zdravstveni dom, 
Center za socialno delo, 
Varstveno-delovni center, 
Center slepih, slabovidnih 
in starejših, šole, glasbena 
šola in drugi,« pravi škofje-
loški župan Tine Radinja in 
pojasnjuje, da želijo okrepi-
ti tudi prevoze na klic. S 
temi prevozi se je moč pe-
ljati tudi do Loškega gradu 
in po drugih opravkih v me-
stu in okolici.

Delovna Jurij in Agata
Od lanskega septembra po mestu vozita električna minibusa – Jurij in Agata, ki sta postala 
nepogrešljiva zlasti za manj mobilne in ranljive prebivalce, radi pa se z njima peljejo tudi drugi.

Električna minibusa vozita po opravkih v mestu in okolici.

Trenutno še vedno poteka poskusno obdobje 
prevozov z Agato in Jurijem, na loški občini pa 
vse, ki želite deliti svoje mnenje o storitvi, 
pozivajo, da sodelujete v anketi, ki jo najdete na 
njihovi spletni strani.

Škofja Loka – V sredo, 9. februarja, Razvojna agencija Sora 
v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska organizira de-
lavnico z naslovom Delovnopravni vidik obračuna (mini-
malne) plače, nadomestil plače, dodatkov in povračil stro-
škov. Delavnica bo potekala od 17. ure do 19.15 na online 
način. Vodila jo bo Nina Scortegagna Kavčnik. Prijaviti se je 
moč do četrtka, 3. februarja, oziroma do zasedbe prostih 
mest. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu 04 
5060 220 (Jana Šifrar) ali e-poštnem naslovu jana.sifrar@
ra-sora.si. Udeležba je brezplačna.

Delavnica o plačah

Škofja Loka – Od 17. do 23. januarja je potekal 16. Evropski 
teden preprečevanja raka materničnega vratu. Rak maternič-
nega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da 
lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če je 
dekle cepljeno proti HPV in se po 20. letu starosti redno 
udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela 
s tem rakom, izjemno majhna. Kot je znano, imamo v Slo-
veniji že od leta 2003 organiziran populacijski presejalni 
program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb ma-
terničnega vratu, tako imenovani program Zora. Za razliko 
od nekaterih drugih preventivnih zdravstvenih dejavnosti 
program Zora tudi v času pandemije vse od maja 2020 dalje 
deluje neprekinjeno. Tako je bila v lani udeležba žensk v 
programu podobna kot pred pandemijo covid-19. Spodbu-
den podatek pa je, da je bila v občini Škofja Loka triletna 
pregledanost 74-odstotna, kar je nad ciljno vrednostjo in 
nad slovenskim povprečjem. V programu Zora si želijo, da 
bi pregledanost v vseh občinah presegla 70 odstotkov.

Ločanke nad slovenskim povprečjem
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Mateja Rant

Poljane – "Posebno smo ve-
seli, da sta se po dvanajstih 
letih gostovanja v Lovskem 
domu pod skupno streho vr-
nila dva oddelka starejših 
otrok,« je poudarila ravnate-
ljica OŠ Poljane Metka De-
beljak in pojasnila, da je or-
ganizacija dela v vrtcu zdaj 
bistveno lažja. Otroci in za-
posleni imajo po novem na 
voljo sodobne opremljene 
velike in svetle igralnice z 
neposrednim izhodom na 
pokrite terase, poleg preno-
ve dela starega zunanjega 
igrišča pa so pridobili še 
novo zunanje igrišče na dru-
gi strani vrtca. Ob vrtcu so 
uredili zadostno število par-
kirnih mest za obiskovalce.
"Zelo smo veseli nove igral-
nice, novih igrač in tudi no-
vih prijateljev," nam je ob 
obisku zaupala vzgojiteljica 
Alenka Cegnar, ki ima zdaj 
v kombiniranem oddelku 18 

otrok od drugega do petega 
leta, medtem ko je bila v 
manjših prostorih Lovskega 
doma skupina zgolj polovič-
na. "Lepo nam je skupaj: 
starejši skrbijo za mlajše, 

mlajši pa nam s svojimi vra-
golijami popestrijo dneve," 
se je še nasmehnila Alenka 
Cegnar. V vrtcu so pridobili 
šest novih igralnic, razen 
tega pa so uredili še dve na-
domestni učilnici za potre-
be šole ter spremljajoče pro-
store za delovanje vrtca in 
šole, je pojasnila Metka De-
beljak. "V novi del smo pre-
selili dva oddelka iz starega 
vrtca in dva oddelka iz Lo-
vskega doma, en oddelek za 
prvo starostno obdobje smo 
odprli na novo, še en odde-
lek za najmlajše pa bomo 
odprli septembra." Metka 
Debeljak je pohvalila obči-
no, ki je po njenih besedah 
res strokovno in profesio-
nalno pristopila h gradnji 
novega vrtca in ves čas skrb-
no nadzirala kakovost gra-
dnje. Do konca januarja 

bodo odpravili še zadnje po-
manjkljivosti, takrat pa 
bodo začeli uporabljati tudi 
lasten vhod v vrtec, saj ta 
čas do vrtca dostopajo še 
skozi šolski vhod. V novem 
vrtcu, s katerim so pridobili 
skoraj 900 kvadratnih me-
trov dodatnih površin, je ta 
čas 179 otrok v enajstih od-
delkih. 
Gradnja vrtca je predstavlja-
la največjo investicijo občine 
v vrtčevske prostore v za-
dnjih dvajsetih letih. Sku-
pna vrednost projekta je 
znašala dobrih 2,5 milijona 
evrov, pri čemer so na razpi-
su ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport pri-
dobili skoraj 761 tisoč evrov 
nepovratnih sredstev, še 
280 tisoč evrov pa je prispe-
val Ekosklad za gradnjo niz-
koenergijskega objekta.

Veseli novega vrtca
V začetku januarja so se otroci iz Poljan preselili v nove prostore Vrtca Agata, za katerega je bilo 
uporabno dovoljenje pridobljeno 28. decembra.

Otroci se skupaj z vzgojiteljico Alenko Cegnar veselijo novih prostorov vrtca.

Nova pridobitev je tudi dodatno zunanje igrišče.

Mateja Rant

Lučine – Po podpisu pogod-
be julija lani z izvajalcem 
KLP Ljubljana se je konec 
septembra začela obnova pr-
vega dela ceste od Lučin do 
konca Dolgih Njiv v dolžini 
okrog štiristo metrov, je po-
jasnil Igor Kržišnik, ki je na 
občini odgovoren za investi-
cije. Na tem delu so uredili 
tudi pločnik in javno razsve-
tljavo, položili so grobi sloj 
asfalta na površini ceste, fini 
asfalt pa bo sledil v pomla-
dnih mesecih, je razložil.
Zdaj nadaljujejo dela na od-
seku do Suhega Dola. Dela 
so namreč med božičnimi 
prazniki prekinili, končanje 
pa načrtujejo v predvidenem 
roku, če bodo to dopuščale 
vremenske razmere. "V 

skrajnem primeru se lahko 
izvedba za kak mesec podalj-
ša." V sklopu del, ki bodo 
potekala ob polovični zapori 

ceste, bodo na odseku od na-
selja Dolge Njive proti Suhe-
mu Dolu zmanjšali ovinke, 
pri čemer bodo pri največjih 

sedanjih ovinkih poskrbeli 
za prestavitev celotne trase 
ceste z novimi useki v teren, 
sedanjo traso pa zasuli, je 
pojasnil Kržišnik in dodal, 
da bo treba zgraditi tudi ne-
kaj opornih zidov, predvsem 
pod cesto. "Ostanejo manjši 
ovinki, da cesta ne bo preveč 
dolgočasna." Popolne zapo-
re ceste med izvedbo del 
niso predvidene, bo pa pred-
vidoma približno teden dni 
popolna zapora ob izvedbi 
fine asfaltne prevleke malce 
pred predvidenim zaključk-
om del. Vsa dela naj bi sicer 
končali konec junija. Nalož-
ba je vredna dobrih 900 ti-
soč evrov, pri čemer bo obči-
na zagotovila sredstva za 
ureditev pločnika in javne 
razsvetljave v višini slabih 
64 tisoč evrov.

Poleti že po novi cesti
Od naselja Lučine do Suhega Dola obnavljajo približno 1,5 kilometra dolg odsek ceste. Vsa dela bodo 
predvidoma končali do poletja.

Nadaljuje se obnova ceste od Dolgih Njiv proti Suhemu 
Dolu. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – Kot 
so pojasnili na Zavodu Po-
ljanska dolina, je WiFi4EU 
pobuda Evropske unije, v 
okviru katere bodo zagotovi-
li kritje stroškov za namesti-
tev dostopnih točk do brez-
žičnega interneta po vsej 
Evropi. 
V občini Gorenja vas - Polja-
ne točk z možnostjo dostopa 
do brezžičnega interneta do-
slej tako na odprtih kot v za-
prtih javnih prostorih skoraj-
da ni bilo. "Zato bo vzposta-

vitev štirih takšnih točk več 
kot dobrodošla pridobitev 
tako za prebivalce kakor tudi 
obiskovalce Poljanske doli-
ne," poudarjajo v Zavodu Po-
ljanska dolina. Omenjene 
točke naj bi bile tako v bližnji 
prihodnosti na voljo na dvor-
cu Visoko, v Šubičevi hiši v 
Poljanah, na Info točki v Go-
renji vasi in v KS Poljane. 
Omrežje bo na vseh lokaci-
jah označeno z logotipom 
WiFi4EU. "Uporaba interne-
ta bo na teh točkah brezplač-
na in neomejena, namenje-
na pa zgolj osebni rabi."

Brezplačni dostop  
do svetovnega spleta

Tudi Občina Gorenja vas - Poljane se je 
pridružila projektu WiFi4EU, v okviru katerega 
bodo vzpostavili štiri točke, kjer bo na voljo 
brezplačni dostop do interneta.

Letošnje leto se je začelo 
zelo dinamično in lahko re-
čem, da imamo po pol me-
seca že kar nekaj pokazati. 
Decembrski sneg je povsod 
ustavil kar nekaj del, kar je 
glede na to, da je zima, pov-
sem normalno. Smo pa ob 
koncu leta pridobili uporab-
no dovoljenje za nov prizi-
dek šestoddelčnega Vrtca 
Agata ob osnovni šoli v Po-
ljanah, z novim letom pa 
smo pet oddelkov že tudi 
preselili. Suh in mrzel janu-
ar omogoča, da se dela na 
gradbiščih nadaljujejo, na 
smučiščih se pa lahko za-
snežuje, kar omogoča prije-
tno smuko na našem smuči-
šču Stari vrh. 
Dela se nadaljujejo na grad-
nji ceste od Lučin proti Su-
hemu dolu, od Fužin proti 
Sovodnju, dnevno pa vide-
vam pridne delavce pri gra-
dnji na mostu v Gorenji 
vasi. Ne miruje tudi vkop 
novega vodovoda iz Čabrač 
proti Suši in v Lučinah. Hiša 
generacij v Gorenji vasi pa v 
teh dneh dobiva končno 
obliko in kmalu bo objekt 
tudi dobil streho.
Jeseni smo se lotili urejanja 
vaškega središča v Poljanah 
s pridobljenimi sredstvi mi-
nistrstva za kulturo. Izvedli 
smo že kar nekaj arheolo-
ških raziskav na mestu, kjer 
so v Poljanah dokazano sta-
le tri cerkve. Objekt opušče-
ne trgovine Mercator, ki je 
bil zgrajen na posvečenem 
mestu, je lani prešel v ob-
činsko last z namenom ru-
šitve in celovite raziskave 
arheološkega najdišča cer-
kve svetega Martina. Poleg 
gospodarske dejavnosti go-
stinstva je imel objekt na 
vzhodni strani zaščiten spo-
menik freske Poljanske 
vstaje, delo Iveta Šubica, in 
to je predstavljalo poseben 

izziv. Z najemnikom v opu-
ščenem objektu za gostin-
sko dejavnost smo našli ele-
gantno rešitev in danes je 
pod Lipo osamosvojitve res 
"luštno". Z mojo projektno 
skupino in z varovalci kul-
turne dediščine je bila fre-
ska res poseben projekt. Po 
mnogih sestankih smo pri-
šli do enotne končne reši-
tve, da se freska prestavi na 
severni del spomenika 
NOB. Lotili smo se dela, kar 
je predstavljalo poseben 
gradbeno-tehnični pristop. 
Vse je bilo pripravljeno 
prejšnjo soboto in vrhunska 
delovna ekipa je bila poveča-
na z močnim dvigalom. 
Najprej se je prestavil obe-
lisk na spomeniku, da se je 
naredil prostor za fresko. 
Minuto pred dvanajsto se je 
začelo premikati in freska je 
zapustila svoje večdesetle-
tno domovanje. Ko je bila 
freska na svoji poti na pri-
pravljeno mesto, so se ogla-
sili zvonovi … zvonilo je pol-
dne. 
Vsem prisotnim in meni je 
Gospod sporočil: to delate 
prav in prav je, da to veste 
tudi Vi, spoštovani bralci 
mojega zapisa.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Oglasili so se 
zvonovi

Milan Čadež
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Mateja Rant

Poljane – "Vkop naj drži" 
oziroma skupaj naj drži je 
Maja Šubic, hči Iveta Šubi-
ca, parafrazirala priljubljen 
stavek župana Milana Čade-
ža "vkop moramo držat", 
preden so fresko, ki se raz-
prostira na površini šest me-
trov krat štiri metre, skupaj 
z betonskimi nosilci dvignili 
v zrak. Premestitev freske z 
objekta opuščene živilske tr-
govine v središču Poljan k 
spomeniku NOB čez cesto 
je po besedah župana Mila-
na Čadeža predstavljala izje-
men gradbeno-tehnični 
podvig, skupaj z betonskimi 
nosilci, v katere so vpeli fre-
sko, je namreč tehtala kar 45 

ton. Zato so si vsi oddahnili, 
ko so fresko postavili na 
novo mesto v središču Po-
ljan. "Zdaj ima še lepše me-
sto in je še bolj vidna kot 
prej," je bila zadovoljna tudi 
Maja Šubic.
Dela pri selitvi freske so se 
tretjo soboto v januarju za-
čela že navsezgodaj, saj so 
najprej prestavili spomenik 
NOB, nato pa so točno opol-
dne, tako da je pot freske čez 
cesto pospremilo zvonjenje 
zvonov iz bližnje cerkve, na 
njegovo mesto postavili fre-
sko. Priprave na prestavitev 
so se sicer začele že nekaj 
mesecev prej, je opozorila 
direktorica občinske uprave 
Elizabeta Rakovec. Najprej 
so utrdili zaledno steno za 

fresko v objektu, nato pa iz-
delali armiranobetonske no-
silce na vseh štirih straneh 
freske, da se tako po stro-
kovnih navodilih statika in 
restavratorja ustvarili nosil-
ni obod, ki je omogočil tudi 
prestavitev freske. Kot je po-
udaril župan, je šlo za edin-
stven poseg, saj so v Sloveni-
ji zaman iskali primere do-
bre prakse, na katere bi se 
lahko oprli. "Naše lokalno 
podjetje Topos in strokovni 
sodelavci občine so v sodelo-
vanju z zavodom za varstvo 
kulturne dediščine izpit 
opravili z odliko," je bil za-
dovoljen po opravljeni nalo-
gi. "Ogromno energije smo 
vložili v pripravo prestavi-
tve, kljub temu pa gre ve-
dno lahko kaj narobe. A je 
vse potekalo, kot smo si za-
mislili." 
Vodja ljubljanske območne 
enote Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Boris Vičič 
je prestavitev freske označil 
za dogodek desetletja v Po-
ljanah. Prepričan je, da so 
našli idealno rešitev, za kar 
ima po njegovih besedah 
veliko zaslug tudi sedanja 
občinska uprava z županom 
na čelu. "V kakšnem dru-
gem času ali z drugo ekipo 
na občini bi bilo vprašanje, 
kaj bi se zgodilo s fresko." 
Tako Šubičeva freska kot 
spomenik NOB z marmor-
natim stebrom sta vpisana v 
register kulturne dediščine 
Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine, s katerim je zato 
pred prestavitvijo in preure-
ditvijo spomenika občina 
izvedla obsežna usklajeva-
nja in pridobila vsa soglasja.
Pred občino je zdaj še najve-
čji izziv, je poudarila Eliza-
beta Rakovec, in sicer obli-
kovati čim bolj optimalen in 
reprezentančen način pred-
stavitve najdb ostankov kar 
treh cerkva, od katerih je 
najstarejša stara skoraj tisoč 
let. Zato bodo na mestu 
zdaj porušene trgovine na-
daljevali arheološke raziska-

ve, ki bodo podlaga za na-
daljnjo ureditev tega obmo-
čja. "Če je ta kraj skoraj 
stoletja navdihoval in vabil k 
zbiranju tolikšno število ro-
dov naših prednikov, ki 
nemo kličejo k pozitivnim 
zgodbam preseganja virusa 
umetnih delitev in vabijo k 
povezovanju, smo tudi mi 
dolžni pristopiti k ohranja-
nju dediščine s kar največjo 
skrbnostjo, saj želimo varo-
vati umetniške stvaritve do-
mačih krajev ter spoštovati 
drugačnost in različnost 

zgodovinskih obdobij, ki so 
jih doživeli pretekli rodovi 
prebivalcev Poljanske doli-
ne." Predvsem pa želijo po 
njenih besedah slediti zgod-
bi, ki presega zgolj varova-
nje kulturne dediščine ter 
ustvarja priložnost za zgle-
den pristop k spoštovanju 
različnih nazorov in izročil 
raznolikih zgodovinskih ob-
dobij in iz katere "bi se naši 
potomci učili živeti v miru 
in sožitju, ki nikoli ne ruši, 
pač pa povezuje v dobrobiti 
celotne skupnosti".

Freska dobila novo mesto
V Poljanah so sredi januarja uspešno prestavili fresko Iveta Šubica z naslovom Poljanska vstaja z objekta opuščene živilske trgovine k spomeniku  
NOB čez cesto, ki so ga zato prav tako prestavili, in sicer plato nižje.

Sredi januarja so fresko Poljanska vstaja Iveta Šubica z opuščene trgovine v Poljanah 
prestavili na novo lokacijo. / Foto: Primož Pičulin

Tako župan Milan Čadež kot Maja Šubic sta si po 
opravljenih delih oddahnila. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Visoko – Po temeljiti preno-
vi dvorca Visoko in bližnje-
ga kozolca bodo zdaj začeli 
obnavljati še zadnjega od 
treh objektov na Visokem, 
to je gospodarsko poslopje 
ob dvorcu. Za naložbo je ob-
čina pridobila tudi nepovra-
tna sredstva ministrstva za 
kulturo v višini 190 tisoč 
evrov, kar predstavlja polovi-
co upravičenih stroškov ob-
nove, je pojasnil župan Mi-
lan Čadež.
Po županovih besedah 
bodo na gospodarskem po-
slopju obnovili streho in 
fasade s kamnitimi oboki, 
leseni balkon, celotno lese-
no stavbno pohištvo, kova-
ne mreže na oknih in obo-
kano kletno dvorano. Še ta 
mesec bo potekala uvedba 
v delo, delati pa naj bi zače-
li februarja. "S prenovo 
želi občina na dolgi rok 

prispevati k ohranjanju 
spomeniškovarstvenih la-
stnosti visoške domačije – 

kulturnega spomenika dr-
žavnega pomena in izbolj-
šati pogoje za nadaljnje 

oživljanje visoške domači-
je," so ob tem še dodali na 
občini.

Februarja začetek del
Minuli teden so na Občini Gorenja vas - Poljane podpisali pogodbo z izvajalcem za obnovo 
gospodarskega poslopja na Visokem.

Prihodnji mesec se bo začela obnova še gospodarskega poslopja na Visokem.

Mateja Rant

Fužine, Lučine – Avtobusni 
hiški so postavili na pobudo 
krajevnih skupnosti Trebija 
in Lučine, tako da bo čaka-
nje na avtobus tudi v prime-
ru slabega vremena zdaj pri-
jetnejše. Kot so pojasnili na 
občini, sta novi avtobusni 
hiški zasnovani tako, da se 
vklapljata v tamkajšnje po-
deželsko okolje. "Narejeni 

sta iz naravnega materiala – 
lesa, pokriti pa s 'špičakom', 
to je staro avtohtono kritino 
z modernim pridihom." Ob 
tem so še dodali, da sta hiški 
v obliki čebelnjaka, ki je po-
leg kozolca slovenska arhi-
tekturna posebnost. "S tem 
prispevata k boljši prepo-
znavnosti naše občine in 
lepe Poljanske doline ter so-
vpadata z drugimi avtobu-
snimi hiškami po občini."

Novi avtobusni hiški

Občina Gorenja vas - Poljane je na avtobusnih 
postajališčih Fužine in Lučine postavila novi 
hiški, v katerih lahko potniki počakajo na 
avtobus.

Avtobusna hiška Lučine / Foto: arhiv občine
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Ana Šubic

Železniki – V letošnjem pro-
računu Občine Železniki, ki 
ga je občinski svet potrdil na 
decembrski seji, je predvide-
nih 12,3 milijona evrov od-
hodkov in 9,6 milijona evrov 
prihodkov. Proračunski pri-
manjkljaj bodo krili z ostan-
kom sredstev na računu in 
zadolževanjem, ki je možno 
do 1,5 milijona evrov.
Letos načrtujejo za slabih 
sedem milijonov evrov inve-
sticij, precej bo sofinancira-
nih s strani države in EU. 
Največja investicija bo ure-
ditev sedem kilometrov dol-
ge kolesarske povezave Že-
lezniki–Selca, ki so jo začeli 
graditi že lani. Zanjo so v 
proračunu predvideli 1,6 
milijona evrov, od tega bodo 
1,1 milijona evrov prejeli iz 

evropskega kohezijskega 
sklada. Precej sredstev bo 
občina namenila sodelova-
nju pri projektih, ki jih bo 
na njenem območju izvajala 
država. Med drugim bo sofi-
nancirala nekatere komu-
nalne vode ob izvedbi proti-
poplavne varnosti Železni-
kov, gradnjo obvoznice v 
Železnikih, rekonstrukcijo 
državne ceste od Loga proti 
Rudnu, ureditev regionalne 
ceste skozi Sorico ... Za in-
vesticije in investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest in 
javnih poti so v proračunu 
predvideli 921 tisoč evrov. 
Ena večjih investicij bo tudi 
druga faza sanacije brežine 
nad naseljem Na plavžu, ki 
se jo bodo lotili s pomočjo 
državnih sredstev. Zagotovi-
li so tudi denar za nakup ze-
mljišča za dom starostnikov, 

ki ga želijo v sodelovanju z 
radovljiškim domom upo-
kojencev zgraditi v Selcih, in 
pripravo projektne doku-
mentacije. Dokončali bodo 
investicijo v ureditev doda-
tnih prostorov Osnovne šole 
Železniki in gradnjo komu-
nalne infrastrukture v Da-
šnici, na nogometnem igri-
šču v Železnikih bodo za-
menjali umetno travo, lotili 
se bodo ureditve prostora za 
tržnico na Češnjici, pločnika 
na manjkajočem odseku v 
Dolenji vasi ...
V Železnikih bodo letos pr-
vič izvedli participativni del 
proračuna. Od dvanajstih 
pobud, ki so jih predlagali 
občani, jim je vanj uspelo 
vključiti devet projektov v 
skupni vrednosti 68 tisoč 
evrov. To so: ureditev man-
sarde v objektu športnega 

parka Dolenja vas, otroška 
igrala na Rudnem, izdelava 
idejne zasnove okolice šole v 
Dražgošah, sofinanciranje 
ureditve javnega prostora na 
mestu starega gasilskega 
doma v Selcih, sofinancira-
nje rekonstrukcije škarpe ob 
javni poti zadružni dom–
Eberle v Sorici, poslikava fa-
sade Vrtca Železniki, uredi-
tev trim steze z orodji za 
razgibavanje na Zalem Logu 
in dela pešpoti od Snegovni-
ka proti Zalemu Logu ter 
obnova asfaltnega igrišča v 
zgornji Dašnici.
Občinski svet je na decem-
brski seji sprejel tudi prora-
čun za naslednje leto. Pred-
videli so 7,5 milijona evrov 
prihodkov in 7,3 milijona 
evrov odhodkov, investici-
jam pa naj bi namenili 2,1 
milijona evrov.  

O proračunu tudi občani
Občina Železniki letos načrtuje za slabih sedem milijonov evrov investicij. Devet projektov bodo 
izvedli v okviru participativnega dela proračuna.

Jože Košnjek

Dražgoše – Po opoldan-
skem zvonjenju v cerkvi sve-
te Lucije se je v nedeljo, 9. 
januarja, pri spomeniku pod 
vasjo začela svečanost v spo-
min na 80. obletnico boja 
Cankarjevega bataljona z 
nemškimi vojaki in policisti. 
V tridnevnem boju je padlo 
devet partizanov, po njiho-
vem umiku iz vasi pa so 
Nemci pobili 41 domačinov 
in v naslednjih dneh poruši-
li vas vključno s cerkvijo. 
Na letošnji svečanosti je bila 
zaradi ukrepov za prepreče-
vanje širjenja virusa udelež-
ba manjša kot običajno, ven-
dar je kljub temu prišlo v 
vas okrog 1500 ljudi. Med 
njimi sta bila tudi predse-
dnik Republike Slovenije 

Borut Pahor, ki je k spome-
niku položil venec, in pred-
sednik državnega zbora Igor 

Zorčič. V imenu organiza-
torja slovesnosti jih je nago-
voril predsednik organiza-
cijskega odbora generalma-
jor Ladislav Lipič, slavnostni 
govornik pa je bil prvi pred-
sednik Republike Slovenije 
Milan Kučan. Dejal je, da je 
boju in odporu Cankarjevega 
bataljona, ki je bil utemeljen 
s pravico naroda do obrambe 
svobode in obstoja, sledil 
strašen zločin okupatorja. Na 
pravici do samoodločbe in 
miru je temeljila tudi obram-
ba samostojnosti v agresiji 
Jugoslovanske armade na 
Slovenijo. Govornik Milan 
Kučan je opozoril, da v zave-
tju spopada z epidemijo pri-
haja do posegov v demokra-
tične temelje družbe, do ne-

varnega oživljanja fašizma, 
katerega podobe sicer niso 
enake tistim v polpretekli 
zgodovini, vendar imajo ena-
ka izhodišča, od napadov na 
ustanove države do prosta-
škega govora in zlorabe zgo-
dovinopisja. Temu se je tre-
ba upreti, je dejal Kučan in 
očital oblasti. Zaradi nje, ki v 
primeru epidemije ne išče 
zavezništva z državljani, am-
pak jih krivi za neuspešen 
boj, smo Slovenci raztrešče-
ni kot nikoli doslej. Rekel je, 
da ne potrebujemo samohva-
le, ampak realno oceno raz-
mer in cene, ki jo bomo v 
okrevanju po epidemiji pla-
čevali. Govor je sklenil s po-
vabilom na bližnje volitve in 
na cepljenje proti covidu-19.

Obletnica bitke  
v Dražgošah
Pri dražgoškem spomeniku je bila v nedeljo, 9. januarja, na dan, ko se je pred osemdesetimi leti 
začela bitka, spominska svečanost, na kateri je bil govornik prvi predsednik Republike Slovenije  
Milan Kučan.

Pred spomenikom in v njegovi okolici se je zbralo blizu 1500 ljudi. / Foto: Tina Dokl

Slavnostni govornik prvi predsednik Republike Slovenije 
Milan Kučan / Foto: Tina Dokl

Že takoj v drugem tednu ja-
nuarja sta podjetji HIP KA 
in HIP PLUS začeli sanirati 
plaz Lajše na regionalni cesti 
med Dražgošami in Kropo, 
približno 300 metrov od cer-
kve v Lajšah v smeri proti 
Jamniku. Sanacijo plazu in 
nasipne brežine financira 
Direkcija RS za infrastruktu-
ro (DRSI). Vrednost del je v 
višini slabih 900 tisoč evrov. 
Gradbena dela zajemajo si-
drane pilotne stene v dolžini 
90 metrov, izvedbo drena-
žnih reber in zbirnih jaškov 
nad cesto za odvajanje zale-
dnih voda. Dela bodo predvi-
doma končana do letošnjega 
poletja.
DRSI je izbral izvajalca za iz-
delavo projektne dokumen-
tacije PZI za sanacijo plazu 
Dražgoše, ki se nahaja pod 
vasjo, neposredno pod spo-
menikom v Dražgošah. Sa-
nacija plazu vključuje tudi 
rekonstrukcijo ceste v dolži-
ni 430 metrov ter odvajanje 
meteornih in drugih povr-
šinskih voda. Izbrani izvaja-
lec je podjetje Grading iz 
Maribora.
V prvi polovici tega meseca 
smo podpisali dve sofinan-
cerski pogodbi, in sicer za 
rekonstrukcijo regionalne 
ceste od že urejenega odseka 
v Logu do uvoza k ribiškemu 
domu ter za ureditev hodni-
ka za pešce in gradnjo opor-
nega zidu pri Nastranu na 
Studenem. Obe investiciji 
vodi DRSI. Prva investicija 
je v vrednosti slabih 2,7 mili-
jona evrov, od tega bo Obči-
na Železniki prispevala 422 
tisoč evrov. Izbrani izvajalec 
je podjetje Mapri Proasfalt. 
Poleg rekonstrukcije dobre-
ga pol kilometra ceste se bo 
gradil še pločnik, rekonstru-
irala se bosta dva mostova in 
prepust, zgradili se bodo zi-
dovi, uredili bodo odvodnja-
vanje, komunalno infra-
strukturo, razsvetljavo, pro-
metno ureditev in signaliza-
cijo. Dela se bodo predvido-
ma začela v pomladnem 
času in bodo trajala leto dni.
Za investicijo na Studenem 
je DRSI izbral Gorenjsko 
gradbeno družbo. Večji del 
pogodbene vrednosti, ki 

znaša 143 tisoč evrov, bo pla-
čal DRSI, Občina Železniki 
pa bo prispevala 44 tisoč 
evrov. Na krajšem odseku se 
bo zgradil oporni zid in ure-
dil hodnik za pešce, občina 
pa bo sočasno na tem odse-
ku uredila še meteorno in 
fekalno kanalizacijo. Dela se 
bodo začela, ko bodo ustre-
zne razmere in ko bodo pri-
dobili dovoljenje za delno 
zaporo ceste.
V prvi polovici januarja smo 
imeli na Ministrstvu za oko-
lje in prostor sestanek glede 
možnosti sofinanciranja sa-
nacij plazov in skalnega po-
dora. Predstavniki ministr-
stva so nam obljubili, da 
bodo v letošnjem letu zagoto-
vili denarna sredstva za na-
daljevanje sanacije strme 
brežine Na plavžu, ki vsebu-
je zaščito posameznih skal in 
skalnih gmot na samem iz-
voru nad delom naselja, kjer 
se je že v lanskem letu name-
stila osnovna zaščita, in sicer 
za izvedbo treh podajno-lo-
vilnih sistemov višine 5 me-
trov in širine po 60 metrov, 
ki bodo zagotavljali lovljenje 
izpadlih skal iz erozijskih ža-
rišč. Ministrstvo bo zagotovi-
lo denarna sredstva v višini 
450 tisoč evrov, kolikor je 
projektantska ocena sanacije 
brez DDV, občinski delež bo 
okoli 125 tisoč evrov, s kate-
rim bomo plačali DDV, nad-
zor in varnost gradbišča. Za 
ta projekt pripravljamo javno 
naročilo za izbiro izvajalca, 
ki bo predvidoma objavljeno 
do konca tega meseca.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Prve investicije  
v letošnjem letu

Anton Luznar

Zgornja Sorica – Med investicijami, ki jih Direkcija RS za in-
frastrukturo (DRSI) letos načrtuje v občini Železniki, je tudi 
ureditev skoraj treh kilometrov regionalne ceste od Rotka 
proti Soriški planini. Kot so napovedali, nameravajo javno 
naročilo za izvedbo del objaviti v prvih mesecih letošnjega 
leta. Gre za veliko investicijo, saj ocenjena vrednost gradbe-
nih del znaša 1,8 milijona evrov. Dotrajano vozišče namera-
vajo obnoviti po postopku hladne reciklaže. »To omogoča 
hitro obnovo vozišča, vendar je potrebno pred izvedbo hla-
dne reciklaže obnoviti vse elemente odvodnjavanja in zgra-
diti podporne zidove,« so pojasnili na DRSI. Ker se odsek 
nahaja na območju vodovarstvenega območja I. in II. reda, 
so morali na zahtevo Direkcije RS za vode pripraviti geolo-
ško-geotehnično poročilo z oceno erozijske ogroženosti ter 
predlogom sanacije obstoječih usadov. Povedali so še, da je 
začetek del zaradi visoke nadmorske višine obravnavanega 
odseka (med 970 in 1200 metri nadmorske višine) pogojen 
tudi z vremenskimi razmerami, predviden pa je v spomla-
danskem času.

Obnovili bodo cesto proti Soriški planini
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Ana Šubic

Selca – Krekov dom v Selcih 
je tretji petek v decembru 
gostil krstno uprizoritev 
Krekove kmečke veseloigre 
Tri sestre v izvedbi gledali-
ške sekcije domačega Kul-
turnega društva dr. Janez 
Evangelist Krek. Režiser 
Gregor Gartner je bil po pre-
mieri izredno zadovoljen. 
"Igralci so dali vse od sebe 
in se sprostili na odru, kar je 
največ, kar lahko režiser pri-
čakuje in si želi. Seveda se je 
zgodilo, da je kdo pozabil 
svoj tekst ali pa mu je ušlo iz 
glave, kaj že mora storiti, a 
so vse take trenutke odlično 
speljali. Dejansko bomo ne-
kaj improvizacij verjetno kar 
obdržali, ker so bile tako na-
ravne, da so se odlično vklo-
pile v kontekst. To je tudi 
čar gledališča: čeprav je vse 
skupaj zrežirano, vendarle 
ni pribito na tla in je vsaka 
predstava rahlo drugačna od 
drugih." Gartner je bil vesel 
tudi pozitivnega odziva gle-
dalcev. "Mislim, da so nam 
take in podobne prireditve 
med koronskim 'lock-
downom' precej manjkale 
in smo ugotovili, koliko 
nam v resnici pomenijo."
Igro Tri sestre, ki jo je selški 
rojak dr. Janez Evangelist 
Krek napisal leta 1910, so 
zaradi izbruha epidemije v 

društvu pripravljali več kot 
dve leti. Premiero so morali 
nekajkrat prestaviti, nakar 
jim je igro pred dobrim me-
secem vendarle uspelo odi-
grati, s ponovitvami pa čaka-
jo ugodnejše epidemiološke 
razmere. "Točnih datumov 
žal še nimamo, saj je trenu-
tno stanje precej negotovo. 
Vendar ponovitve bodo, in 

to takoj, ko bo to možno. 
Načrtujemo tudi izvedbo na 
prostem in gostovanja, upa-
mo, da tudi v Poljanski doli-
ni, kjer se odvija zadnje de-
janje Krekove igre. Če zim-
ska sezona ne bo tako aktiv-
na, bo pa spomladanska toli-
ko bolj igralska in pestra. 
Držimo pesti, da bo tako," je 
optimističen Gartner.

Tri sestre je kmečka veseloi-
gra v treh dejanjih, ki se do-
gaja v Selški in že omenjeni 
Poljanski dolini. Obravnava 
odnose med tremi sestrami, 
od katerih se dve poročita, 
tretja pa je ljubosumna na-
nju, pa tudi odnose med 
hčerami in njihovimi starši 
ter med mladoporočenci. 
Osrednji temi sta ljubezen 
in predvsem zakonsko življe-
nje kmalu po poroki. "Skozi 
zgodbo dveh novoporočenih 
parov nam Krek pokaže, kdo 
naj bi v zakonu nosil hlače in 
kaj naj bi se zgodilo, če jih 
skuša nositi nekdo drug. V 
tem se kaže miselnost njego-
vega časa, ki jo povzame sta-
vek, ki je v igri večkrat izre-
čen: 'Mož je glava'," je poja-
snil Gregor Gartner in dodal, 
da je igra Tri sestre zanimiva 
priča časa, v katerem je Krek 
pisal.
Igralska zasedba šteje osem 
članov, med katerimi je tudi 
Gregor Gartner v vlogi bera-
ča. V kmeta Orla se je vživel 
Damijan Gartner, v njegovo 
ženo Heleno Andreja Gar-
tner, v hčere Majdo, Špelo in 
Ano pa Klara Gartner, Maja 
Demšar in Tajda Okorn. Ma-
tiji Demšarju je pripadla vlo-
ga organista Antona, v vlogi 
kmeta Gabrovega Franceta je 
Nejc Gartner, Jero, deklo pri 
Gabrovih, pa igra Klara Gar-
tner. 

Na odru Tri sestre
Igralci Kulturnega društva dr. Janez Evangelist Krek iz Selc se predstavljajo s Krekovo igro Tri sestre. 
Po decembrski premieri načrtujejo ponovitve, a čakajo na ugodnejše epidemiološke razmere.

Igralci Krekovega kulturnega društva upajo, da se bodo  
z igro Tri sestre lahko kmalu vrnili na oder.

Ana Šubic

Železniki – Ko se je vozila 
mimo praznih oglasnih desk 
v Železnikih, se je ravnatelji-
ci Antonovega vrtca Nežki 
Čufar porodila ideja, da bi jih 
zapolnili z razstavo otroških 
umetnin. Plakati, ki prikazu-
jejo izbrana likovna dela 
otrok, so na ogled od 17. ja-
nuarja, ko ima vrtec praznik, 
saj na ta dan goduje njegov 
zavetnik sv. Anton Puščav-
nik. Razstavljenih je 24 ume-
tnin otrok drugega starostne-
ga obdobja, pri izboru pa je 
Nežki Čufar pomagal njen 
mož, fotografski mojster 
Aleksander Čufar, ki je pre-
vzel tudi fotografiranje in ob-
delavo fotografij izdelkov. 
Plakate je oblikovala Jana 
Lavtar, natisnil jih je Marko 
Čufar, pri obešanju pa je na 
pomoč priskočil Rudi Rejc.

Razstava poteka pod naslo-
vom Ustvarjalni utrinki – li-
kovne stvaritve otrok Anto-
novega vrtca. "To so res 
utrinki, izbor likovnih del, ki 
imajo 'plakatne barve', so 
vpadljive, veliko povedo opa-
zovalcu, tudi na daleč prite-
gnejo našo pozornost," je 

pojasnila Čufarjeva. Pri izbo-
ru je bila pozorna, da bodo 
predstavljeni različni motivi: 
osebe, živali, rože, hiše, vozi-
la, narodne noše, drevesa ... 
"Posebej sem želela, da bi si 
čim več ljudi ogledalo nagra-
jeno likovno delo še ne štiri-
letne deklice Družina v sonč-
ku. Na natečaju 15. Cici ume-
tnij je bilo izbrano za razsta-
vo in objavljeno v katalogu 
razstave, kamor so uvrstili le 
petdeset najboljših izmed 
dva tisoč prispelih del. Ta ris-
ba je na oglasni deski pred 
pošto – na strani avtobusne 
postaje, kjer se vozi mimo 
res veliko ljudi," je razložila. 
Vesela je, da je razstava pla-
katov deležna številnih pozi-
tivnih odzivov: da gre za 
odlično idejo, domiselno raz-
stavo, da so otroške umetni-
ne krasne, da polepšajo ogla-
sne deske ter poživijo opazo-

valce in Železnike v tem ne-
srečnem koronskem času ... 
"Plakati bodo na ogled, do-
kler bo možno, saj jih ne 
bomo pobrali z oglasnih 
desk. Ko se bodo spet začele 
prireditve in bo več plakatov, 
jih bodo seveda odstranili," 
je še povedala Nežka Čufar.

Ustvarjalni utrinki
Med sprehodom po Železnikih si lahko na 
oglasnih deskah ogledate razstavljene likovne 
stvaritve otrok iz Antonovega vrtca.

Oglasne deske po Železnikih ta čas krasijo plakati  
z otroškimi likovnimi deli. / Foto: Gorazd Kavčič

Selca – Potem ko je lanska Baklada, tradicionalni novoletni 
pohod v soju bakel, zaradi koronskih omejitev odpadla, jo je 
Turstičnemu društvu (TD) Selca na letošnji prvi januar zno-
va uspelo izpeljati. Kot je pojasnil predsednik TD Tomaž 
Habjan, je bila udeležba tudi tokrat množična, saj se je Ba-
klade udeležilo okoli 150 ljudi. Udeleženci so prejeli bakle, ki 
so jih izdelali člani TD. Na pot so krenili iz Dolenje vasi in 
Selc, srečali pa so se na cilju pod Babnikom, ki leži približno 
na polovici med obema vasema. "Baklada je še posebno 
zanimiva za otroke, saj je pohod z baklami zanje posebno 
doživetje. Udeležencem smo postregli s kuhanim vinom in 
čajem. Seveda ni manjkal tradicionalen ognjemet," je pove-
dal Habjan. Baklado sicer prirejajo že vse od leta 2005.

Baklada je posebno doživetje

Pohod z baklami je še posebno zanimiv za otroke. 

Ana Šubic

Dražgoše – Zaradi vse ve-
čjih potreb po predšolskem 
varstvu se je Občina Žele-
zniki lotila ureditve doda-
tnih vrtčevskih kapacitet, in 
sicer v prostorih podružnič-
ne šole v Dražgošah, kjer 
doslej niso imeli vrtca. Vrata 
je odprl z minulim tednom, 
sprejme pa lahko eno skupi-
no otrok prvega starostnega 
obdobja. Vrtec ta čas obisku-
jejo trije malčki, v februarju 
se jim jih bo pridružilo še 
enkrat toliko, sredi marca 
naj bi jih bilo enajst, v aprilu 
pa naj bi bil oddelek že poln, 
je povedala Martina Mar-
kelj, vodja Vrtca Železniki, 
ki ima poleg enote v Selcih 
sedaj še enoto v Dražgošah. 
Ta je zelo pomembna, saj 
rešuje problem predšolske-
ga varstva v občini, je pouda-
ril Franc Rant, ravnatelj 
Osnovne šole Železniki, pod 
okrilje katere sodi vrtec. Se-
daj imajo namreč vsi otroci, 
ki trenutno izpolnjujejo po-
goje za sprejem v vrtec, za-

gotovljen prostor, je pa tudi 
nekaj staršev, ki jim lokacija 
v Dražgošah ne ustreza, je 
pristavila Martina Markelj.
Po besedah ravnatelja je si-
cer v Dražgošah dovolj 
otrok, da bi bil lahko vrtec 
predvsem zanje, a jih ta čas 
vozijo tudi od drugod, ker 
imajo starši iz Dražgoš otro-
ke že vključene v druge vrtce 
in jih ne želijo premeščati, 
pričakuje pa, da se bodo v 
prihodnje domačini predno-
stno odločali za vrtec v lokal-
nem okolju. Na ta način se 
bo zmanjšal pritisk na ostale 
vrtce v občini. Tudi župan 
Anton Luznar upa, da bo za-
hvaljujoč dodatni vrtčevski 
enoti v Dražgošah nasle-
dnjih nekaj let zadoščeno 
potrebam po predšolskem 
varstvu v občini. 
Za potrebe novega vrtca so v 
pritličju dražgoške šole ure-
dili dobrih sto kvadratnih 
metrov površin, od tega 65 
kvadratnih metrov za igalni-
co, ostalo pa so namenili sa-
nitarijam, garderobi in kabi-
netu za osebje. Investicija je 

stala 89 tisoč evrov, izvedlo 
pa jo je podjetje Akvaing iz 
Ljubljane.

Nove učilnice predvidoma 
konec februarja 
Isti izvajalec se je že poleti 
lotil tudi ureditve mansarde 
v centralni šoli v Železnikih 
in gradnje dvigala ob šolski 
stavbi, vendar ta investicija 
ne poteka tako gladko kot 

ureditev vrtca. Kot je poja-
snil ravnatelj, bi po prvotnih 
načrtih morala biti končana 
že v oktobru, nakar so rok 
zamaknili do konca leta in 
nato še do konca februarja. 
Ravnatelj upa, da bo gra-
dnja takrat vendarle konča-
na. V mansardi bodo prido-
bili tri učilnice, ki bodo 
omilile prostorsko stisko 
šole.

Varstvo tudi v Dražgošah
Novi vrtec v prostorih dražgoške šole, ki je vrata odprl sredi tega meseca, ta čas obiskujejo trije 
malčki, v aprilu pa naj bi bila skupina že polna.

Sodobno opremljena igralnica na 65 kvadratnih metrih 
omogoča zelo dobre pogoje za varstvo otrok. / Foto: Gorazd Kavčič
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Sredi preteklega leta sem 
nastopil funkcijo državne-
ga sekretarja na ministr-
stvu za obrambo in torej 
lokalno okolje zamenjal za 
prestolnico. Za to se nisem 
odločil, ker bi mi bilo v Ži-
reh dolgčas, saj se tudi tu 
veliko dogaja, ampak zara-
di izkušenj. In to je bil tudi 
eden od razlogov, da sem 
se na letošnjih parlamen-
tarnih volitvah odločil kan-
didirati za mesto poslanca v 
državnem zboru. 
Razlogov je sicer še več. 
Predvsem sem v času seda-
nje vlade opazil, da več po-
zornosti namenjajo lokalni 
samoupravi, kar se kaže tudi 
v povečanju sredstev za ob-
čine. Ta posluh za potrebe 
občin sem prej že dlje časa 
pogrešal. Nasploh se mi zdi, 
da odkar župani ne morejo 
biti več tudi poslanci, na dr-
žavni ravni manjka lokalne-
ga vpliva. Pri tem ne bi želel 
zaiti v polemiko, ali so župa-
ni lahko tudi poslanci, iz 
svojih izkušenj pa menim, 
da dveh služb vseeno ni mo-
goče opravljati povsem ena-
kovredno. Se mi pa vseka-
kor zdi pozitivno, da nekdo 
z izkušnjami iz lokalnega 
okolja vpliva na politiko na 
državni ravni oziroma na 
odločitve, ki so pomembne 
za vse, saj so vsi državljani 
tudi občani. In tudi to je še 
dodatno vplivalo, da sem 
pristal, da kandidiram za 
poslanca.
Kot državni sekretar sem 
večkrat prisoten pri deba-
tah v parlamentu in moram 
reči, da je raven marsikate-
re debate pod kritiko. Po-
grešam diskusijo, saj opa-
žam, da gre večinoma za 
monologe – govorijo eden 
mimo drugega. Povsem 
drugačna je moja izkušnja 
v občinskem svetu, kjer 
znamo poslušati drug dru-
gega in na koncu skupaj 
poiskati boljše poti za dose-
ganje zastavljenih ciljev. 
Obenem opažam, da so dra-
gocene tudi izkušnje, ki jih 
na lokalni ravni pridobiš pri 
vodenju in izvedbi posame-

znih projektov. V občini 
smo namreč zelo pod drob-
nogledom ljudi, ki vedo, kaj 
hočejo, na državni ravni pa 
se mogoče včasih to malce 
izgubi in ni vse tako jasno. 
Pri številnih projektih, ki 
smo jih izpeljali doslej – od 
dvorane, šole, zdravstvene 
postaje do cest in številnih 
manjših projektov –, se je 
izkazalo, da je včasih mogo-
če tudi s precej omejenimi 
sredstvi narediti veliko, če je 
gospodarjenje odgovorno. 
Zato verjamem, da se bodo 
Žiri še najprej razvijale. Po-
našamo se z nazivom naj-
bolj zdrave občine in tudi 
glede na kriterij, kje je naj-
lepše živeti, smo na visokem 
drugem mestu. Zdaj pa smo 
napredovali še na lestvici 
razvitosti glede na parame-
tre, ki jih spremlja vlada. 
Lani smo se uvrstili še na 13. 
mesto, zdaj že na osmo. Si-
cer smo potem upravičeni 
samo do 60-odstotnega sofi-
nanciranja s strani države, a 
smo zato še bolj ponosni, da 
lahko z lastnimi sredstvi, s 
katerimi gospodarno razpo-
lagamo, še napredujemo.
Prepričan sem, da je tako 
kot z dobrim gospodarje-
njem na lokalni ravni mo-
goče tudi na državni ravni s 
pametnim vodenjem in 
spoštljivim dialogom učin-
koviteje izboljšati življenje 
vseh državljanov. S tem 
prepričanjem se z veseljem 
podajam novim izzivom na-
proti.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Več posluha za 
potrebe občin

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Največji zalogaj bo po 
besedah župana Janeza Ža-
klja nova cesta oziroma celo-
tna infrastruktura v industrij-
ski coni, za katero so pridobili 
tudi znatna evropska sredstva. 
"Celoten projekt je vreden 
okrog 1,4 milijona evrov, sofi-
nanciranje pa je predvideno v 
višini 80 odstotkov upraviče-
nih stroškov," je pojasnil žu-
pan in dodal, da se bo gradnja 
v industrijski coni predvido-
ma začela prihodnji mesec.
Z direkcijo za infrastrukturo 
so pred časom na občini pod-
pisali tudi pogodbo o sofinan-
ciranju gradnje obvoznice 
proti Logatcu. "Pri približno 
2,3 milijona evrov vrednem 
projektu naš delež znaša do-
brih 200 tisoč evrov, ki smo 
jih zagotovili za pripravo na-
črtov in odkupe zemljišč. 
Dela naj bi začeli v kratkem." 
Med pomembnejšimi leto-
šnjimi naložbami je župan 
posebej omenil še gradnjo 
pločnikov v Novi vasi, v krat-
kem naj bi bil objavljen razpis 
za izbiro izvajalca. Projekt je 
po projektantskih ocenah vre-
den 520 tisoč evrov, v leto-
šnjem proračunu imajo zanj 
zagotovljenih 200 tisoč evrov. 
Približno polovico naložbe 
naj bi s pomočjo evropskih 
sredstev pokrili tudi pri pro-
jektu urejanja kanalizacije in 

gradnje čistilne naprave na 
Selu, zato na občini upajo, da 
bodo krajani čim prej podali 
soglasja in podpisali služno-
stne pogodbe za prekope, ki 
jih bodo izvajali na tamkaj-
šnjih zemljiščih. Naložba bo 
vredna skoraj 900 tisoč evrov. 
Direkcija za infrastrukturo pa 
je že objavila tudi razpis za 
izbiro izvajalca za nadaljeva-
nje rekonstrukcije ceste na 
Selu, vredne dobrih 1,7 mili-
jona evrov, in za obnovo ceste 
proti Idriji. "Iz tega izhaja, da 
bo letos res močno leto na po-
dročju infrastrukturnih pro-
jektov," je še dejal župan. Ob-
novili bodo tudi več ulic, med 
drugim Ulico Maksima Sede-
ja in Dražgoško ulico, ter as-
faltirali več lokalnih cest, za 

kar so v letošnjem proračunu 
zagotovili 90 tisoč evrov.
Letos jih čaka tudi priprava 
projektov za ureditev središča 
Žirov. "Izhodišče predstavlja 
idejna zasnova, ki jo je potrdil 
tudi občinski svet, in na podla-
gi tega bomo nadaljevali," je 
razložil župan. Računa, da bi 
letos lahko pridobili gradbeno 
dovoljenje. "V tem primeru bi 
lahko do konca leta predvideli 
tudi sredstva za ta namen in 
mogoče pridobili še evropska 
sredstva, kar bi nam v priho-
dnjem letu omogočilo izved-
bo v celoti, drugače pa bo to 
potekalo postopoma v priho-
dnjih letih." 
V načrtu imajo še pripravo 
projektov za načrtovanje 
osmih mostov od Nove vasi 

proti Račevi. "Z agencijo za 
vode se sočasno dogovarjamo, 
da bi pripravili projekte za na-
črtovanje protipoplavnih 
ukrepov, med drugim za 
predvideno novo industrijsko 
cono v Račevi. Na podlagi po-
bud občanov bomo letos naro-
čili tudi strokovne podlage za 
zagotovitev večje prometne 
varnosti na tem odseku," je 
pojasnil župan. Obenem ima-
jo v načrtu še precej manjših 
projektov, med katerimi je žu-
pan poudaril ureditev odvo-
dnjavanja in postajališča za 
avtodome v športno-rekreacij-
skem centru Pustotnik, uredi-
tve odlagališč za smeti na po-
kopališču, arheološke razi-
skave v starih Žireh in ure-
ditev nekaterih spomenikov.

Letos se obeta veliko 
novih projektov
Na Občini Žiri se nadejajo, da bodo letos izpeljali oziroma vsaj začeli številne predvsem 
infrastrukturne projekte – od gradnje obvoznice proti Logatcu do nove ceste v industrijski coni.

Največji zalogaj bo nova cesta oziroma celotna infrastruktura v industrijski coni. 

Mateja Rant

Žiri – Krvodajalske akcije, ki 
je tudi tokrat potekala dva 
dneva, v torek in sredo do-
poldne, se je skupaj udeleži-
lo 247 prostovoljcev, ki so 
darovali kri. Z obiskom so 
bili tako v krajevni organiza-
ciji Rdečega križa nadvse 
zadovoljni, sploh glede na 
sedanje epidemiološke raz-
mere. Tako v Žireh kot oko-
liških krajih se namreč po-
večuje število okužb in s 
tem tudi število ljudi, ki so 
jim odrejene karantene, 
zato so pričakovali nižjo 
udeležbo kot običajno, je po-
jasnila Marija Kokalj iz kra-
jevne organizacije RK v Ži-
reh. 
"Res bi se zahvalila vsem, ki 
so se odzvali v teh razme-
rah, da bi darovali kri," je 
poudarila. Vsi so se morali 
namreč naročiti vnaprej, da 

ne bi prihajalo do zastojev 
na šestih odvzemnih mestih 
v poslovni stavbi Ike. Kot 
opaža Marija Kokalj, jih je 
kar nekaj prišlo prvič, seve-
da pa imajo tudi v njihovem 
kraju posameznike, ki se re-

dno udeležujejo krvodajal-
skih akcij. "Med njimi je 
eden kri daroval že šestdese-
tič, nekaj pa jih je takih, ki 
so jo darovali petdesetkrat." 
Vedno več je tudi mladih, ki 
pridejo s starši, tako da je 

pri nekaterih to že kar dru-
žinska tradicija, veseli Mari-
jo Kokalj. V februarju bodo 
krvodajalsko akcijo pripravi-
li še v Škofji Loki, v Žireh pa 
bo naslednja v sredini maja 
in nato še ena v septembru.

Dober odziv kljub epidemiji
Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka in Krajevna organizacija Rdečega križa (RK) Žiri sta 
minuli teden pripravila prvo letošnjo krvodajalsko akcijo v Žireh.

Krvodajalske akcije v Žireh se je udeležilo 247 posameznikov. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Z novim letom so v 
občini uvedli spremembo 
pri izvajanju pogrebne de-
javnosti. Konec preteklega 
leta so namreč končali po-
stopek podelitve koncesije 
za izvajanje obvezne občin-
ske gospodarske službe, 24-
urne dežurne službe v okvi-
ru pogrebne dejavnosti, je 
razložila Olga Vončina z 
občine in dodala, da ta zaje-
ma prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov oziroma 

do zdravstvene ustanove in 
uporabo hladilnih prosto-
rov. "Koncesionar bo torej 
pristojen za prvi prevoz po-
kojnika, umrlega na obmo-
čju občine. Storitev bo zara-
čunana naročniku pogreb-
nih storitev po enotni ceni, 
ki jo bo določila občina." 
Vse druge storitve v zvezi s 
pogrebom, je ob tem pouda-
rila Olga Vončina, še naprej 
ostajajo tržne, kar pomeni, 
da naročnik lahko izbere ka-
terega koli ponudnika po-
grebnih storitev.

Spremembe pri 
pogrebni dejavnosti
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Mateja Rant

Žiri – Projekt Hobotnica je 
leta 2017 iz Danske v Slove-
nijo pripeljala Tjaša Bevc. V 
okviru projekta ženske iz 
različnih krajev po Sloveniji 
kvačkajo hobotnice, prve 
prijatelje prezgodaj rojenih 
otrok v inkubatorju. Lovke 
namreč nedonošenčke spo-
minjajo na popkovino in 
tako ne vlečejo cevk, ki jih 
imajo vstavljene v nosu ali 
ustih za hranjenje ali kot po-
moč pri dihanju. Ivica No-
vak je za projekt prvič slišala 
leta 2018 in se odločila tudi 
sama pridružiti projektu. 
Takrat je nastalo prvih 13 ho-
botnic, lani pa jih je izdelala 
že 380. Ob tem je našla čas 
še za sodelovanje v projektu 
Slovenija kvačka in se lotila 
kvačkanja trboveljskega 
grba. 
Idejo o kvačkanih hobotni-
cah se je konec leta 2018 od-
ločila predstaviti tudi na teča-
ju kvačkanja, ki ga je v Muze-
ju Žiri pripravila Ljudska 
univerza Škofja Loka. "Sprva 
se tečaja sicer nisem name-
ravala udeležiti, ker sama 
znam kvačkati, a sem se ka-

sneje premislila, saj sem 
upala, da bom izvedela kaj 
novega." Tako je na tečaju 
poskušala za kvačkanje ho-
botnic navdušiti tudi druge 

udeležence, a ker odziv ni bil 
tak, kot je pričakovala, se je 
odločila nadaljevati sama. A 
kmalu je ugotovila, da bo to 
tudi precejšen finančni zalo-

gaj, zato se je znašla tako, da 
je na samostojni razstavi go-
belinov, ki jo je pripravila v 
galeriji DPD Svoboda v Ži-
reh, zbirala prostovoljne pri-
spevke. "Nabralo se je dovolj, 
da sem imela za vse leto za 
material za hobotnice," je po-
udarila. V Odeji Škofja Loka 
pa se je dogovorila, da so ji 
brezplačno zagotovili polnilo 
za hobotnice. "Napolnili so 
tako veliko vrečo, da sem jo 
komaj stlačila v prtljažnik av-
tomobila," se posmeje. Leta 
2019 je tako nastalo 214 ho-
botnic, še bolj ambiciozen 
cilj pa si je zadala v letu 
2020. "Ker je bilo prestopno 
leto, sem se odločila, da jih 
nakvačkam 366, za vsak dan 
eno. Delala sem vse dneve, k 
čemur je pripomogla tudi 
korona, zaradi katere tako ali 
tako nisem mogla nikamor." 
Kvačkanje hobotnic je nada-
ljevala tudi lani, čeprav se je 
morala ob tem spopasti tudi 
z boleznijo. Ugotovili so na-
mreč, da ima raka na grlu, 
kar je s seboj prineslo kemo-
terapije in obsevanja. Kljub 
temu je lani oddala kar 380 
hobotnic za male junake v 
inkubatorjih.

Ob vsem tem pa je sprejela 
še en izziv, in sicer so jo na-
govorili za sodelovanje v 
projektu Slovenija kvačka. 
"Pristala sem pod pogojem, 
da nakvačkam grb Trbovelj, 
čeprav že 34 let živim v Ži-
reh. A Trbovlje so moj roj-
stni kraj, moj dedek je bil 
tam celo župan," je pouda-
rila Ivica Novak. Tako je 
lani nastal tudi 150 krat 130 
centimetrov velik kvačkan 
grb po predlogi, ki so jih 

prejeli vsi sodelujoči v pro-
jektu. "Ker se je izkazalo, 
da 212 grbov ne bo zadošča-
lo za Guinnessov rekord, so 
nas povabili h kvačkanju še 
drugih izdelkov." Ivica No-
vak je dobila nalogo, da 
kvačka emotikone oziroma 
smeškote, in tudi to ji je 
uspelo uresničiti. Zdaj pa 
se spet v polni meri posveča 
svoji prvi nalogi, ki ima ve-
dno prednost: kvačkanju ho-
botnic.

Ob hobotnicah kvačkala še grb
Ivica Novak se je konec leta 2018 navdušila za projekt Hobotnica – ustvarjanje kvačkanih hobotnic za nedonošenčke, ki se je začel na Danskem leta 2013 
in se v zadnjih letih razširil tudi pri nas. Lani jih je izdelala kar 380, ob tem pa je v sklopu projekta Slovenija kvačka nakvačkala še grb Občine Trbovlje.

Ivica Novak je nakvačkala grb svojega rojstnega kraja, 
Trbovelj. / Foto: osebni arhiv

Lani je izdelala že 380 hobotnic za nedonošenčke.

Ana Šubic

Žiri – V okviru projektu Slo-
venija kvačka se je 211 kvač-
karic in en kvačkar lani jese-
ni lotilo kvačkanja grbov 
vseh 212 slovenskih občin – s 
ciljem zaznamovati 30-letni-
co samostojne Slovenije in 
se s kvačkarskim podvigom 
vpisati v Guinnessovo knjigo 
rekordov. Akciji, ki jo je spro-
žila Guinnessova rekorderka 
v kvačkanju, Korošica Ja-
dranka Smiljić in poteka pod 
častnim pokroviteljstvom 
predsednika države Boruta 
Pahorja, se je pridružila tudi 
kvačkarica iz Sorice Monika 
Gasser. Ker je bila izdelava 
grba njene domače Občine 
Železniki že zaupana doma-
činki Damjani Kaplja, si je 
med preostalimi grbi izbrala 
žirovskega. Nakvačkala ga je 
v dimenziji 150 centimetrov 
x 130 centimetrov, kar je bil 
njen največji dosedanji kvač-
karski podvig. Ur, vloženih v 
obračanje kvačke, ni štela, so 
pa nekatere druge kvačkarice 
navajale, da so jih porabile 
okoli 150.
Preden se je Monika lotila 
kvačkanja, je morala usvojiti 
posebno kvačkarsko tehniko 
C2C. Podobno kot ostale 

kvačkarice je prejela barvno 
predlogo – shemo, pretvor-
jeno v kvadratke, navodila in 
slovensko prejo, izdelano v 
Majšperku. Pri kvačkanju je 
morala pokazati veliko 
vztrajnosti. Vseh vrstic je 
blizu dvesto; za sredinske, 
najdaljše je porabila tudi po 

uro in pol. Med kvačkanjem 
je bilo treba tudi menjati 
barvne niti; Monika je 
ustvarjala s šestimi. "Še ve-
čji izziv je bil po menjavanju 
barv všiti vse nitke, bilo jih 
je več tisoč." Velik izziv ji je 
predstavljalo tudi kvačkanje 
razpetih kril zmaja Lintver-

na v spodnjem delu grba, 
medtem ko so v zgornjem 
polju trije bukovi žiri.
Monika je za kvačko poprije-
la, ko sta ji čas in komolec 
(ima namreč poškodbo) do-
puščala. "Biti moraš tudi 
prave volje, sicer lahko hitro 
pride do napake in posledič-
nega podiranja vrstic," je ra-
zložila. Veliko dela je opravi-
la med jesenskimi počitni-
cami, ko je grb tudi dokon-
čala, kar je bilo precej pred 
končnim rokom, ki so ga 
postavili na 26. december, 
dan samostojnosti in eno-
tnosti.
Ker se je izkazalo, da 212 gr-
bov ne bo zadoščalo za Gu-
innessov rekord, je pobu-
dnica razširila projekt na 
1001 kvačkan izdelek in 
kvačkarice povabila k nadalj-
njemu kvačkanju. Grbi in 
dodatni kvačkani izdelki so 
ta čas v pregledovanju v Slo-
venj Gradcu, konec januarja 
pa je predvidena izdelava 
posnetka celotne zbirke za 
Guinnessov rekord. Grbe 
vseh 18 gorenjskih občin, 
tudi vseh štirih občin na 
Škofjeloškem, si bo sicer 
predvidoma spomladi mo-
žno ogledati na skupni raz-
stavi v avli kranjske občine.

V zbirki tudi žirovski grb
V projektu Slovenija kvačka je nastal tudi kvačkan žirovski grb. Ustvarila ga je Monika Gasser iz 
Sorice.

Grb občine Žiri, ki ga je nakvačkala Monika Gasser, meri 
150 centimetrov x 130 centimetrov.

Mateja Rant

Žiri – Dvorana DPD Svobo-
da se po novem ponaša s 
pravim gledališkim odrom, 
saj so odstranili prejšnje tal-
ne obloge iz tekstila in jih 
nadomestili z ladijskim po-
dom iz macesna, ki so ga 
prebarvali na črno, je poja-
snil Evgen Podobnik iz DPD 
Svoboda. Obnova je bila vre-
dna dvajset tisoč evrov, od 
tega jim je polovico prima-
knila občina, preostalo so 
pokrili iz lastnih sredstev, ki 
jih občina namensko zago-
tavlja za delovanje DPD Svo-
boda. 
V sklopu obnove so med 
drugim prepleskali tudi ste-

ne na odru in obnovili sto-
pnice na oder, nekoliko lep-
šo podobo so nadeli še gar-
derobam, kjer so prav tako 
obnovili dotrajan parket in 
prebelili. "Zaradi ukrepov v 
zvezi s korono že nekaj časa 
ne moremo pripravljati 
predstav, zato smo se odloči-
li, da je to idealen čas za ob-
novo. Tako bomo imeli kaj 
pokazati, ko se bodo gledalci 
spet začeli vračati," je poja-
snil Podobnik. Tudi filme v 
dvorani vrtijo le občasno, saj 
se ljudje po Podobnikovih 
besedah zaradi strahu pred 
okužbo še vedno izogibajo 
zaprtih prostorov, dodatna 
ovira pa je še izpolnjevanje 
pogoja PCT.

Oder dobil novo podobo

V dvorani DPD Svoboda so v minulem letu 
obnovili dotrajani oder.

Evgen Podobnik pred prenovljenim odrom v dvorani DPD 
Svoboda / Foto: Tanja Mlinar
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Strokovna tehniška gimnazija je zna
na po tem, da svojim dijakom nudi 
nekaj več, poleg gimnazijskega pro
grama tudi znanje elektrotehnike, ra
čunalništva in strojništva, kot tudi 
možnost sodelovanja pri različnih 
projektih. Je manjša tehniška gimna
zija, ki je edina te vrste na Gorenj
skem, namenjena pa je fantom in 
dekletom, ki imajo radi naravoslovje 
in jih zanimajo tehnična področja in 
moderne tehnologije. 
Ker pa so dijaki že v gimnazijskih ča
sih zelo inovativni in jih veliko že inže
nirsko razmišlja, snuje, sestavlja ter 
preizkuša svoje inovacije, pa na šoli 
že drugo leto deluje tudi skupina 17 
inovativnih dijakov vseh letnikov pod 
imenom Glave skupaj. "Člani skupi
ne Glave skupaj so vedoželjni, inova
tivni, imajo različne hobije, interese, 
talente, tako so nekateri odlični raču
nalničarji, druge bolj zanima strojni
štvo, letala in rakete, spet tretji pa so 

snemalci, fotografi, umetniki in špor
tniki," je povedala mentorica skupine 
profesorica Darija Kramarič. Delova
nje skupine je zelo pestro in živahno, 
saj so dijaki polni zanimivih idej in 
humorja, pri iskanju rešitev pa med 
seboj sodelujejo, si pomagajo in se 
dopolnjujejo. Skupina Glave skupaj 
tako sodeluje pri različnih projektih in 
organizaciji dogodkov, kot so Inženir
ke in inženirji bomo!, informativni 
dnevi in drugih. Dijakom je sodelova
nje v skupini v veliko veselje in izziv. 
Ob tem pa razvijajo ne samo svoje 
talente in inovativnost, pač pa tudi 
podjetnost in spretnosti, kot so tim
sko delo, sodelovanje, komunikacija, 
nastopanje, predstavljanje svojih idej 
in izdelkov, kar jim bo vsekakor kori
stilo tudi na njihovi nadaljnji študijski 
in profesionalni poti.
Na Strokovni tehniški gimnaziji pa so 
zelo ponosni na inovativne oblike 
dela, kot tudi na priznanja, ki so jih za 
drugačen način dela z dijaki do sedaj 
prejeli. Junija 2021 je Strokovna teh
niška gimnazija že drugo leto zapo
red prejela priznanje inženirska is-
kra, ki ga podeljuje iniciativa Inženir
ke in inženirji bomo. Tokrat so prizna
nje dobili v sodelovanju s podjetjem 
Iskratel za projekt Inženirski izziv, v 
okviru katerega so tri skupine naših 
dijakov v podjetju Iskratel reševale 
realne inženirske izzive. Dijaki so bili 
navdušeni, naučili so se, da biti inže
nir pomeni najti nove in izvirne ide
je, kako spremeniti svet okoli nas na 
bolje. Tudi Iskratelovi inženirji so bili 
navdušeni nad zavzetostjo in priprav
ljenostjo dijakov za resno delo. Spo

znanje, da so dijaki sposobni razmiš
ljanja izven običajnih okvirjev in da 
imamo veliko vedoželjnih ter sposob
nih dijakov, je neprecenljivo.
Zelo razveseljivo in spodbudno pa je 
tudi to, da se za Strokovno tehniško 
gimnazijo odloča vedno več deklet, ki 
si želijo na dobro gimnazijo, hkrati pa 
jih zanimajo tehnična področja in že 
razmišljajo o tem, da bi nekoč postale 
inženirke. Ena izmed njih je tudi Ajda 
Peternelj, dijakinja četrtega letnika 
tehniške gimnazije, ki jo zanima elek
trotehnika. Ajda je sicer uspešna dija
kinja, ki aktivno sodeluje tudi pri sku
pini inovativnih dijakov Glave skupaj. 
Tako je v novembru sodelovala na 
prireditvi Inženirke in inženirji bomo!, 
pred kratkim pa se je udeležila pro
jekta Inženir za en dan – senčenje v 
podjetjih, kjer dijak en delovni dan 
preživi z inženirjem v njegovem pod

jetju, spremlja njegovo delo in tako 
pridobiva nove izkušnje. Ajda je sen
čila Urško Krajšek, inženirko tehniške 
podpore v podjetju Nicelabel, pri če
mer ji je izkušnja senčenja bila zelo 
všeč. Ajda pravi, da je dobila dober 
vpogled v delo inženirke, kaj so njene 
naloge, kakšno je njeno delovno oko
lje, s kakšnimi problemi se ukvarja, 
spoznala pa je tudi nove ljudi.
Na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC 
Kranj so veseli, da se za njihovo šolo 
vedno bolj odločajo tudi devetošolci 
iz škofjeloškega konca, obeh dolin 
(Selške in Poljanske) in Škofje Loke. 
Ena izmed njih je tudi omenjena di
jakinja 4. letnika – Ajda Peternelj iz 
Dražgoš.

TEHNIŠKA GIMNAZIJA ZA BODOČE INŽENIRKE IN INŽENIRJE

Ajda Peternelj, dijakinja Strokovne tehniške gimnazije ŠC Kranj:  
"Za Strokovno tehniško gimnazijo sem se odločila, ker me zanima 
tehnika. Nekoč pa si želim biti inženirka."

Drage devetošolke in devetošolci, vabljeni na virtualni informa-
tivni dan, ki bo potekal v petek, 11. februarja, ob 9. in ob 15. uri, 
ter v soboto, 12. februarja, ob 9. uri. Vse informacije dobite na 
spletni strani: www.sckr.si/sg/.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Že skoraj dve 
leti trajajoča epidemija je ob 
vseh ukrepih v boju proti 
koronavirusu močno pose-
gla tudi na številna področja 
kulture in umetnosti, tako 
profesionalne kot ljubitelj-
ske. Še posebno je bilo ote-
ženo delovanje zborov in 
glasbenih orkestrov, bodisi 
ko gre za vaje bodisi nasto-
pe. Tudi v Glasbenem dru-
štvu Crescendo, v okviru 
katerega delujeta simfonični 
orkester in mešani pevski 
zbor, so se v tem času uba-
dali s težavami, kako organi-
zirati vaje, se pripravljati na 
koncerte. Teh v letu 2020 
pravzaprav sploh ni bilo, 
vaje pa so zaradi vzdrževa-
nja pevske forme potekale 
bolj ali manj po spletu.
Zbor je tako lahko spet ak-
tivno začel delovati v prvem 
delu preteklega leta in v 
okviru festivala Europa 
Cantat že nastopil kot de-

monstracijski zbor na de-
lavnicah pod vodstvom pri-
znanega dirigenta Jana Sc-
humacherja iz Nemčije. 
"To je bila odlična izkušnja 
za pevke in pevce, tudi to, 
da smo delali z drugim diri-
gentom. Veseli me, da so se 
naši novinci tako hitro 
vključili v delo," pove diri-
gent Žiga Kert in v duhovi-
tem tonu doda, da v zboru 

niso umanjkale tudi pevske 
poroke. 
Jeseni so se intenzivno pri-
pravljali na decembrski kon-
cert v cerkvi v Crngrobu, kjer 
so nastopili v okviru glasbe-
nih srečanj, ki jih pripravlja-
ta OI JSKD Škofja Loka in 
KD Lonca. Predstavila sta se 
tako simfonični orkester kot 
mešani pevski zbor, izvedla 
pa sta Mašo sv. Frančiška, ki 

jo je napisal skladatelj in diri-
gent, tudi letošnji nagrajenec 
Prešernovega sklada Dami-
jan Močnik. Poleg maše za 
godalni orkester, tolkala in 
zbor so v koncertni program 
uvrstili še skladbe Andreja 
Makorja, Javierja Busta, Eri-
ksa Ešenvaldsa, Jaakka Män-
tyjärvija in Claudia Monte-
verdija. Koncert so ponovili 
še v cerkvi v Adergasu. 
"Kljub omejitvam smo oba-
krat imeli velik obisk, kar 
kaže na to, da ljudem tovr-
stnih dogodkov še kako pri-
manjkuje. Prepričan pa sem, 
da si tudi želijo prisluhniti 
zboru in orkestru Crescen-
do, ki je v teh letih postavil 
kvaliteten nivo zborovske 
glasbe v Škofji Loki in dru-
god," je z decembrskim kon-
certom zadovoljen dirigent 
Žiga Kert, ki v zboru trenu-
tno vodi 48 pevk in pevcev, 
ki prihajajo večinoma iz vrst 
obeh zborov Gimnazije Ško-
fja Loka, dekliškega in mla-
dinskega. 

Želja po več koncertih
V Glasbenem društvu Crescendo letos tako s simfoničnim orkestrom kot mešanim pevskim zborom 
načrtujejo več zanimivih koncertov. Že to soboto bodo v Sokolskem domu s koncertom plesne glasbe 
zaznamovali desetletnico orkestra.

Dirigent zbora in orkestra je od vsega začetka Žiga Kert.  
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SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE
Digitalna pismenost nam omogoča delo na domu,  
komuniciranje (Zoom …), nakupovanje, uporabo  
e-storitev (naročanje pri zdravniku, covid potrdila …),  
iskanje informacij na spletu, pošiljanje e-pošte.

Če vam našteto povzroča težave, se vpišite v brezplačni tečaj
Računalniška pismenost za odrasle.
Pokličite svetovalce (04 506 13 80) in se dogovorite  
za individualno svetovanje o možnostih izobraževanja.

Projekt Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske sofinancirata Republika Slovenija  
in Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada.

Pod skupno streho Srednje eko-
nomske, storitvene in gradbene 
šole ŠC Kranj se v šolskem letu 
2022/2023 poklicem ekonomski in 
gradbeni tehnik, administrator, trgo-
vec, slikopleskar-črkoslikar, pečar-
-polagalec keramičnih oblog, zidar, 
tesar in frizer pridružuje nov pro-
gram – frizerski tehnik PTI.
To je izobraževalni program poklic-
no-tehniškega nivoja, vanj pa se lah-
ko vpisujejo kandidati, ki že imajo 
poklic frizer. Po triletnem šolanju 
nadaljujejo izobraževanje še dve leti 
in z opravljeno poklicno maturo pri-
dobijo poklic frizerski tehnik/ca.
Katere so prednosti dodatno pridob-
ljene izobrazbe na frizerskem podro-
čju? To so poglobljena strokovna zna-
nja, obvladovanje tehničnih, tehnolo-
ških in oblikovnih rešitev, uglajeno 
obnašanje in komuniciranje s stranka-
mi ter obvladovanje osnov poslovo-
denja in trženja v frizerski stroki.

S poglobljenimi znanji so se dijaki 
zmožni uveljavljati na trgu delovne 
sile ter načrtovati in voditi svojo kari-
ero, saj poklic frizerski tehnik/ca za-
gotovo omogoča širše zaposlitvene 
možnosti.
Nov program so izredno dobro spre-
jeli tudi delodajalci, saj menijo, da 
bodo dijaki po končanem šolanja na 
poklicno-tehniškem nivoju veliko 
bolj zreli, odgovorni in strokovno 
usposobljeni za delo s strankami. 
Svojo podporo so nam med drugim 
izrazili z zagotovljenimi učnimi mesti. 

Poleg rednega vpisa v programe 
ekonomski in gradbeni tehnik, ad-
ministrator, trgovec, frizer, sliko-
pleskar-črkoslikar, pečar-polaga-
lec keramičnih oblog, zidar, tesar 
in pomočnik pri tehnologiji grad-
nje se je v šolskem letu 2022/23 mo-
žno vpisati tudi v vajeniški pro-
gram, ki ga izvajamo v programu 

slikopleskar-črkoslikar in zidar. 
Njegova prednost je predvsem v 
mnogo večjem obsegu praktičnega 
usposabljanja pri delodajalcih, s tem 
pa tudi pridobivanje tako mnogih 
praktičnih poklicnih kakor tudi de-
lovnih izkušenj v realnem sektorju. 
Še zlasti dragocene so tiste, pridob-
ljene med enomesečnim praktičnim 
usposabljanjem v tujini, kamor pre-
ko projekta mobilnosti napotimo 
zainteresirane dijake. 

Zavedamo se, da je prenos teoretič-
nega znanja v praktični izdelek ali 
storitev še kako pomemben, zato 
med dijaki z različnimi nalogami kre-
pimo tudi sodelovanje, inovativno 
razmišljanje, podjetništvo, nasto-
panje itd.; torej vse tiste kompeten-
ce, ki dijake še kako opolnomočijo 
na njihovi karierni poti.
Ker sledimo trendom v globalnem 
svetu, vpletamo v izvedbene pred-
metnike tudi vsebine trajnostnega 
razvoja in okoljske vzgoje.
Strokovnost naših učiteljev se odzra-
ža v podajanju učne snovi s pomočjo 
sodobnih oblik in aktivnih metod 
poučevanja, z uporabo IKT pri pouku 
in v uspehih ter dosežkih naših dija-

kov na strokovnih tekmovanjih dr-
žavnega in mednarodnega ranga. 
Poleg tega so med njimi tudi mnogi 
vedoželjni raziskovalci, dejavni na 
humanitarnem področju in odlični 
športniki.
Pohvalimo se lahko, da smo šola, od-
prta za sodelovanje s starši, lokalno 
skupnostjo, delodajalci in različnimi 
državnimi institucijami. Smo tudi 
šola, ki ima posluh za dijake s poseb-
nimi potrebami in z različnimi statu-
snimi prilagoditvami. 
Prepozna(v)ni  smo tudi kot šola, ki 
se trudi izobraževati za poklice pri-
hodnosti, v proces pa vključevati 
vrednote, kot sta spoštovanje in 
znanje.

Vljudno vas vabimo, da se udele-
žite, žal, virtualne predstavitve 
SESGŠ na informativnih dnevih v 
petek, 11. 2. 2022, ob 9.00 in 15.00 
ter v soboto, 12. 2. 2022, ob 9.00 

in se sami prepričate o zapisanem. 
Povezave bodo objavljene na 
spletni strani šole http://www.
sckr.si/sesgs.

Ravnateljica SESGŠ ŠC Kranj  
Nada Šmid, prof.

FRIZERSKI TEHNIK PTI – NOV PROGRAM NA SESGŠ ŠC KRANJ

Bogato koncertno leto
S prvim letošnjim koncer-
tom bodo zaznamovali dese-
tletnico simfoničnega orke-
stra Crescendo. V tem času 
je orkester izvedel veliko 
koncertov tako z repertoar-
jem iz različnih obdobij kla-
sične glasbe kot sodobnejše 
popularne glasbe. Ob tem so 
mladi glasbeniki sodelovali s 
številnimi priznanimi solisti 
in glasbeniki, ki so se danes 
uveljavili tudi zunaj meja 
naše države. Orkester sicer 
večinoma sodeluje s študenti 
in glasbeniki z različnih uni-
verz: Akademije za glasbo v 
Ljubljani, Univerze Gustav 
Mahler v Celovcu, Mozarteu-
ma v Salzburgu … Zadnji 
koncert z glasbo Čajkovskega 
so izvedli še pred epidemijo, 
prvega pa pripravljajo že to 
soboto, 29. januarja, v Sokol-
skem domu, v spored pa so 
uvrstili plesno glasbo s sklad-
bami Brahmsa, Dvořáka, 
Straussa, Šoštakoviča in Ma-
korja. V primeru zaostrenih 
epidemioloških razmer bo 
koncert čez 14 dni, 12. febru-
arja. Na sporedu bosta sicer 
dva koncerta, prvi ob 17. in 
drugi ob 20. uri.
Simfonični orkester se bo v 
veliki sestavi, skupaj z zbo-
rom bo na odru več kot sto 
nastopajočih, predstavil še 
na tradicionalnem velikem 
koncertu na Loškem gradu, 
predvidoma 3. junija. Tokrat 

se bodo crescendovci pred-
stavili s sproščenimi ritmi iz 
Južne Amerike. Skupaj z 
zborom bodo v nekoliko ož-
jem sestavu v poletnih me-
secih izvedli tudi znamenito 
Stabat Mater.
Z zborom že v marcu načr-
tujejo koncert oziroma spe-
voigro. "Predstaviti želimo 
mejnik med zborovsko glas-
bo (s priredbami ljudskih 
pesmi) in ljudsko vokalno 
glasbo kot tako. Koncept ve-
čera sloni na zgodbi na 
odru, oblikovala pa ga je 
moja žena Manca Kert, po 
izobrazbi etnologinja in kul-
turna antropologinja. V ma-
gistrski nalogi se je namreč 

ukvarjala s pojmom in po-
menom mize ter vsem, kar 
se počne ob in na njej ter 
okrog nje. Sodelovali bomo 
tudi s poznavalcem gledali-
šča, režiserjem in igralcem 
Gašperjem Murnom. Sam 
bom pripomogel z glasbe-
nim izborom pesmi," le de-
loma razkriva zanimiv scen-
sko-glasbeni dogodek, ki bo 
sledil to pomlad. 
Po že omenjenem junijskem 
koncertu na Loškem gradu 
Žiga Kert mesec kasneje z 
zborom načrtuje še udeležbo 
na enem od zborovskih tek-
movanj v tujini. Smele, a vse-
kakor uresničljive letošnje 
načrte sogovornik opravičuje 

z veliko željo članov pevk, 
pevcev in glasbenikov po 
koncertiranju. "Prepovedati 
pevcu peti je tako kot bi in-
strumentalistu vzel instru-
ment in ga zaklenil v drugo 
sobo. Tako imenovani on 
line koncerti so sicer ena od 
možnosti, ne pa način, ki bi 
ga gojili tudi vnaprej. S pevci 
je treba delati v živo, sicer 
lahko izgubijo motivacijo," je 
prepričan Žiga, ki hkrati po-
udarja, da je treba z optimiz-
mom gledati naprej in iskati 
rešitve, kar v vlogi dirigenta 
tudi počne. Vesel je, da je 
glasbenik, čeprav zadnji dve 
leti niso bili ravno zlati časi 
za to.

V decembru sta zbor in orkester Crescendo nastopila v cerkvah v Crngrobu in Adergasu.
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Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja bodo v sredo, 26. 
januarja, ob 18. uri odprli konceptualno razstavo z naslo-
vom Trn, na kateri se bo predstavil znani slovenski fotograf 
DK. Zaradi neugodnih epidemičnih razmer bodo razstavo 
odprli virtualno z objavo predstavitvenega videa na spletni 
strani Loškega muzeja in družbenih omrežjih. Gre za ustvar-
jalca, ki se že vrsto let udejstvuje na tako imenovani ljubljan-
ski alternativni sceni; je tudi njen dokumentarist in občasni 
performer. Projekt Trn je nastal v koprodukciji Strip Cora in 
Mestne galerije Ljubljane, v njem pa se umetnik ukvarja s 
težavo vse večje osamljenosti mladih in z razmahom upora-
be drog kot poskusom bega. Razstavo si bo možno v živo 
ogledati od 27. januarja naprej.

V Groharjevi galeriji fotograf DK
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 Informativni dan: 
www.ssj-jesenice.siSrednja šola Jesenice

        04 581 31 16

V lanskem šolskem letu je Ana Kržišnik za
ključila program predšolske vzgoje na 
Sred nji šoli Jesenice. Na poklicni maturi je 
postala zlata maturantka. Ana pravi, da ji bo 
Srednja šola Jesenice ostala v lepem spomi
nu: »Sedaj, ko obujam spomine, bi se v sred
nješolske dni z veseljem vrnila. S sošolkami 
smo bile zelo povezane, znale smo stopiti 
skupaj. Profesorji so nam vedno prisluhnili in 
našli smo skupno rešitev za vsako težavo.« 
Ana nadaljuje, da je bila nad uspehom na 
maturi presenečena. »Na maturo sem se bolj 
malo pripravljala. To potrjuje, da so nas v 
vseh štirih letih profesorji na maturo dobro 

pripravili,« pove. Zlata maturantka se je odlo
čila za nadaljevanje šolanja na Pedagoški fa
kulteti Univerze na Primorskem, smer razre
dni pouk. Kot pravi, ji znanje, zlasti strokov
nih predmetov, ki ga je pridobila v srednji 
šoli, predstavlja dobro podlago za izbrani 
študij.
Na Sre dnji šoli Jesenice izobražujemo tudi v 
programih strojništva in mehatronike ter 
zdravstvene nege. Dijakom posredujemo 
veliko teoretičnega znanja, ki ga znamo do
bro nadgraditi s praktičnimi izkušnjami. To 
dokazujejo rezultati na maturi, kjer imamo v 
zadnjih letih na vseh programih tako zlate 
kot tudi diamantne maturante.
Na šoli se trudimo dijakom zagotoviti dobre 
pogoje za izvajanje pouka. Tako imamo nova 
kabineta za zdravstveno nego in za kozmeti
ko. V programu zdravstvena nega po novem 
namreč dijaki lahko izbirajo med predmeto
ma s področij kozmetike in fizioterapije. 

ZLATA MATURANTKA O ŠOLANJU  
NA SREDNJI ŠOLI JESENICE

Zlata maturantka Ana Kržišnik  
z razredničarko

Dijaki zdravstvene nege med  
kabinetnimi vajami

Se vidimo 
na Zoomu

Vpis
V šolskem letu 2022/2023 bomo vpisali 8 oddelkov, 
razpisujemo 224 prostih mest. Omejitve vpisa ne 
pričakujemo.  

Program
Gimnazija Kranj izvaja tri veljavne 
splošno-izobraževalne programe:
• gimnazija,
• mednarodna matura,
• maturitetni tečaj.

Paketi
Dijake združujemo v razrede glede na skupne 
interese in potrebe – vzamejo isti paket. Vsi paketi 
imajo enak predmetnik do konca šolanja. Izjema je 
jezikovni oddelek, v katerem dijaki v 3. letniku 
izberejo tretji tuji jezik.
Izvajamo:
• splošni paket,
• naravoslovni paket,
• jezikovni paket,
• športni paket, za katerega status športnika
 ni pogoj za vpis.

Jeziki
Ne glede na izbiro paketa se vsak dijak uči izbrani 
drugi tuji jezik. Na Gimnaziji Kranj je prvi tuji jezik 
angleščina, dijaki pa lahko izberejo še španščino, 
nemščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Vse 
jezike in latinščino se lahko učijo tudi fakultativno.

Informativni dan
Dijaki in profesorji Vam bomo na informativnem 
dnevu predstavili vse programe in pakete, ki jih 
ponujamo. Preko Zoom-a boste stopili v naš 
gimnazijski svet. Med drugim vam bomo predstavili 
predmete, prostočasne dejavnosti in življenje 
kranjskega gimnazijca. Povezava na Zoom bo na 
voljo na naši spletni strani.    

Matura 2021
Lani je k maturi pristopilo 181 dijakov. Dva dijaka 
v prvem roku nista bila uspešna, kar pomeni, da smo 
bili 98,9-odstotni. Uspešni dijaki so v povprečju 
dosegli 21,51 točk, kar je 0,52 točke več od 
slovenskega povprečja splošnih gimnazij. S tem so 
jim odprta vrata na vse izbrane fakultete in kar 80 % 
dijakov se uspe vpisati na študij, ki so ga navedli kot 
svojo 1. željo.

24 zlatih maturantov 2021
Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku 
maturo z odliko opravilo 8 maturantov na programu 
gimnazija in 16 maturantov na programu 
mednarodna matura. V dvajsetih letih, od leta 2000 
do 2021, je na Gimnaziji Kranj maturiralo 389 
zlatih maturantov.
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petek, 11. 2. 2022,
ob 9.00 in 15.00
mednarodna matura 
ob 13.00

sobota, 12. 2. 2022,
ob 9.00
mednarodna matura 
ob 11.00

Sledite nam na:

Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
4000 Kranj
t: +386 (0)4 281 17 10
f: +386 (0)4 201 22 55
e: gimnazija.kranj@gimkr.si

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V trgovini Čar-
man šport na Trati je bilo 
sredi tega meseca popoldne 
namenjeno tudi obujanju 
spominov na olimpijske 
igre. Nekdanja biatlonka Ta-
deja Brankovič je namreč 
predstavila in obiskovalcem 
tudi podpisala knjigo, ki jo 
je naslovila Peta olimpijada. 
Knjiga, ki je imela v zadnjih 
tednih od izida velik odmev, 
je navdušila tudi nekdanje-
ga škofjeloškega olimpijca, 
smučarja tekača Iva Čarma-
na in njegovo ženo Valerijo, 
ki sta, tako kot Tadeja Bran-
kovič, ambasadorja Junakov 
tretjega nadstropja.  
Seveda Iva in Tadejo družijo 
tudi nastopi na olimpijskih 
igrah. Smučarski tekač Ivo 
Čarman je na njih nastopil 
dvakrat, biatlonka Tadeja 
Brankovič pa štirikrat. Trenu-
tno bije boj na svoji peti olim-
pijadi, saj se bori z rakom, 
kar prav tako opisuje tudi v 
svoji knjigi. "Tako kot sem 
jaz preprosta, je tudi knjiga 

napisana zelo preprosto, ra-
zumljivo in čustveno," je po-
vedala Tadeja Brankovič in 
dodala, da je njeno glavno 
sporočilo, da je življenje, 
kljub različnim pretresom, še 
vedno lepo. "Na koncu vsake-
ga tunela je luč," pravi nekda-
nja biatlonka, ki še vedno 
spremlja tudi šport.
"Športe dogodke, tudi bia-
tlon, navadno pogledam za 
nazaj, neposredne prenose le 
malokrat. Upam, da vsem, ki 

odhajajo na Kitajsko, uspe 
uresničiti njihove želje. Naše 
biatlonke in biatlonci sicer 
trenutno niso v najboljših po-
zicijah in verjetno iščejo reši-
tve za preboj naprej. Ko se 
skušam postaviti v njihovo 
kožo, mi je težko, saj so izpo-
stavljeni tudi dodatnemu 
stresu zaradi epidemije. Ne-
kateri so covid-19 preboleli, 
drugi se bojijo pozitivnega 
rezultata tik pred tekmami," 
še dodaja Tadeja Brankovič.

Družijo ju tudi spomini
Naši športniki se te dni odpravljajo na zimske olimpijske igre, v Škofji Loki 
pa sta spomine nanje obujala tudi naša nekdanja olimpijca Ivo Čarman in 
Tadeja Brankovič.

Nekdanja olimpijca Tadeja Brankovič in Ivo Čarman
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Vabimo vas na ogled naše spletne strani scsl.si, sledite nam lahko na profilu FB sc.skofjaloka, IG @sc.skofjaloka in kanalu YT scskofjaloka.

BITI INOVATIVEN …
Ste inovativni in želite spremeniti svoje okolje? Bi se podali v 
podjetniške vode, pa ne veste, kako? Želite pridobiti veščine 
podjetništva? Vas navdihujejo zgodbe uspešnih podjetnikov in 
podjetnic?
Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno, vas vabimo, 
da skupaj z nami pridobivate znanje strojništva ali lesarstva ter 
raziskujete in razvijate svoje sposobnosti sodelovanja, ustvarjal
nosti in prepoznavanja priložnosti v spreminjajočem se okolju. 
Dijaki našega šolskega centra so svojo inovativnost potrdili na 
več tekmovanjih v Sloveniji in tujini. Sodelujemo v programu 
Moje podjetje – JA Slovenija, v katerem dijaki izoblikujejo rešitev 
– izdelek oz. storitev, namenjen prodaji. Konec šolskega leta se 
udeležijo nacionalnega tekmovanja in opravijo izpit iz podjetni
ških veščin. Vsako leto se udeležimo inovacijskega kampa v 
okviru programa Moje podjetje. Na šoli organiziramo tudi inova
cijski kamp, ki našim dijakom prinaša dodatno možnost pridobi
vanja podjetniških izkušenj. 

… STROJNIK
V letu 2021 so dijaki skupine LePoše osvojili prvo mesto v kate
goriji »Alumni« in »Reklamni film« ter drugo mesto v kategoriji »I 
feel Slovenia«. Izdelali so ovitek za mobitel, ki ne ščiti le nas, upo
rabnikov, pred elektromagnetnim sevanjem, ampak, kar je še 
pomembneje, tudi podatke na naših bančnih karticah, ki jih ve
likokrat shranjujemo poleg telefona. Podjetje Skibike je dopolni

lo naš uspeh s tretjim mestom v kategoriji »Innovativnost«. Cer
tifikat iz podjetništva je pridobilo že 37 dijakov naše šole, kar 
predstavlja 40 odstotkov vseh v okviru programa JA Slovenija. 
Tuja nam ni niti udeležba pri mednarodnih projektih, saj sta se 
dva dijaka vključila v projekt Wirtual Design Thinking Work
shops, ki ga vodi Berufliche Schule ITECH Elbinsel Wilhelms
burg iz Hamburga. Da so naši dijaki res inovativni, dokazuje tudi 
uvrstitev med prve tri najboljše skupine.

… LESAR
V zadnjih letih je v Srednji šoli za lesarstvo nastalo kar nekaj di
jaških podjetij, ki še danes obstajajo in uspešno poslujejo. To so 
lebdeči lončki za rože Tegl'c, lesene ambientne lučke Lamp'ca 
(podjetje je nato prišlo še v finale tekmovanja POPRI, ki je tek
movanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi), v šol
skem letu 2020/21 pa se je pridružilo še podjetje Kuligram. Naši 
dijakiprostovoljni gasilci so razvili igro, pri kateri se uporabnik 
seznani s pomembnimi informacijami v zvezi s požarno varnos
tjo v turističnih objektih, za nagrado pa v igri dobi wifi kodo za 
internet. V kategoriji »podjetje leta 2021« so dosegli drugo me
sto, v kategoriji »slovenski izum« pa celo prvega. 

Kuligram

LePoše

Šolski center Škofja Loka je sodoben in prijazen center  
z dolgo tradicijo, ki vključuje:

 Srednjo šolo za strojništvo z dijaškim domom,
 Srednjo šolo za lesarstvo,
 Višjo strokovno šolo za strojništvo in lesarstvo,
 Medpodjetniški izobraževalni center.

Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, poklicnega,  
poklicnotehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja  
in usposabljata za različne poklice.

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO:
 strojni tehnik, SSI in PTI,
 oblikovalec kovinorodjar, tudi vajeniška oblika*,
 inštalater strojnih inštalacij,
 strojni mehanik – tudi vajeniška oblika*,
 avtoservisni tehnik, PTI,
 avtoserviser – tudi vajeniška oblika*,
 avtokaroserist – tudi vajeniška oblika*,
 pomočnik v tehnoloških procesih.

SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO:
 lesarski tehnik, SSI in PTI,
 mizar – tudi vajeniška oblika*,
 tapetnik,
 obdelovalec lesa.

*VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA:
  pogoj za vpis je sklenjena pogodba z delodajalcem, 
  praktično usposabljanje se izvaja samo pri delodajalcu in  

obsega polovico časa izobraževanja, 
 poklicno usposabljanje je denarno nagrajeno.

DIJAŠKI DOM: 
  omogoča bivanje dijakom, ki so preveč oddaljeni od šole,  

v času šolanja skuša biti »drugi dom«. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:
 inženir strojništva 
 inženir lesarstva

Zato smo prepričani, da boste zadovoljni, če se odločite za Šolski 
center Škofja Loka, seveda če vas zanima lesarstvo, tapetništvo 
ali strojništvo.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Olimpijske 
igre bo od 4. februarja so 
20. februarja gostil Peking. 
Na Kitajsko odhaja tudi 

olimpijska reprezentanca 
Slovenije, v kateri so tudi 
športniki s Škofjeloškega. 
Med aduti za visoke uvrsti-
tve sta zagotovo smučarski 
skakalki Ema Klinec in Nika 

Križnar, ki sodita v med naj-
boljše na svetu, kar sta člani-
ci SSK Norica Žiri dokazo-
vali v lanski in letošnji sezo-
ni. V moški skakalni ekipi 
sta tudi brata Cene in Peter 

Prevc. Člana kranjskega Tri-
glava sta v vse boljši formi, 
izkušeni Peter pa ima v svoji 
zbirki tudi že srebrno in 
bronasto olimpijsko meda-
ljo iz Sočija.

Olimpijci so tudi s Škofjeloškega

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Lansko tek-
movanje za Pokal Loka so 
prvič v zgodovini zaradi epi-
demije koronavirusa morali 
prestaviti, na koncu pa so ga 
v okrnjeni obliki pripravili v 
mesecu marcu. Če bo vse po 
načrtih, bo letos mednaro-
dno tekmovanje najmlajših 
smučark in smučarjev v ve-
leslalomu in slalomu znova 
potekalo v običajnem termi-
nu. Prireditev je namreč na 
sporedu med 11. in 13. febru-
arjem.
"Kar lahko povem, je, da pri-
reditev bo, ta trenutek pa še 
ni jasno, ali bo tekmovanje 
na Starem vrhu ali na Sori-
ški planini. Trenutno raz-
mere na Starem vrhu še 
niso primerne za izvedbo. 
Pripravljamo se tudi na pet-
kovo odprtje tekmovanja v 
mestu, ki pa bo tokrat pote-
kalo brez uvodnega sprevo-
da reprezentanc. Bomo pa 

skušali narediti revialno tek-
mo pod gradom, kjer ima-
mo že pripravljeno snežno 
površino. Naredili bomo pač 
vse tisto, kar bo v tistem tre-
nutku mogoče," pravi pred-
sednik Smučarskega kluba 
Alpetour in vodja tekmova-
nja Pokal Loka Janez Dekle-
va, ki je vesel velikega odzi-
va tudi iz tujine.
"Prijave prihajajo iz tujine, 
trenutno so prijavljene re-
prezentance mladih iz vseh 
koncev sveta, tudi Južne 
Amerike," še dodaja Dekle-
va.
Na hribu pod gradom bo v 
soboto, 12. februarja, pote-
kalo tudi mednarodno tek-
movanje v smučanju po sta-
rem. Kot je pojasnil Branko 
Tavčar iz Društva Rovtarji, 
bo to že dvaindvajseta izved-
ba. Potek bo odvisen od ta-
kratnih razmer, med udele-
ženci iz Slovenije in tujine 
pa je za prireditev že precej 
zanimanja.

Za Pokal Loka je 
veliko zanimanja
V Smučarskem klubu Alpetour se pripravljajo na 
47. Pokal Loka, v Društvu Rovtarji pa 22. 
tekmovanje v smučanju po starem.
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Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka  l  T: 08 200 5358  M: 040 557 257  l  www.centerhocevar.com

Da bo bolečina čim manjša in okrevanje hitro
Večji posegi v ustni votlini so za paciente 

tako fizično kot psihično velika 

obremenitev. Zato v Centru Hočevar velja 

načelo celostne obravnave pacienta.

Velik poudarek dajemo na predoperacijsko 

pripravo z vitamini, minerali in 
mikroelementi. Ob posegih uporabljamo 

matične celice in rastne faktorje, ki jih po 

posebnem postopku pridobimo iz 

pacientove lastne krvi, kar pripomore k 

hitrejši in boljši regeneraciji.

Podporne terapije  
po operativnem posegu

  Takoj po posegu svetujemo hlajenje 
operiranega področja s posebno hladilno 
napravo. Posledično je postoperativna 

oteklina minimalna in okrevanje  

optimalno. V ta namen imamo v našem 

centru posebno sobo, v kateri lahko v  

miru počivate.

  V nadaljevanju predlagamo terapijo 
kraniosakralne resonance, ki je 
namenjena razbremenitvi napetosti, ki se 
ustvari med operativnim posegom, tako na 
mehkih kot na trdih tkivih (dlesen, kost) kot 
tudi v čeljustnem sklepu. V Centru Hočevar 
vedno znova vidimo, da je s kraniosakralno 
terapijo okrevanje po zobozdravstvenih 
posegih veliko hitrejše in tudi lahkotnejše.
  Po kraniosakralni terapiji svetujemo 

ponovno hlajenje. 
  Pacientom na željo posodimo hladilno 

masko v domačo uporabo.
  Po operativnem posegu je priporočljivo 

dva do tri dni počivati. Vzemite si čas zase.

V Centru Hočevar poskrbimo, da vsi,  
ki obiščete našo kliniko, dobite ustrezno 
podporo za optimalno okrevanje.

Vas je nepopisno strah obiskati 
zobozdravnika? Iščete izgovore in 
čakate do trenutka, ko je obisk 
neizogiben? Strah je običajno povezan z 
bolečino. S pripravo na poseg in 
podpornimi terapijami po posegu v 
Centru Hočevar poskrbimo, da je 
bolečina minimalna in okrevanje 
optimalno.

Marjana Ahačič

Kranj – Prvo rojstvo v no-
vem letu so letos sicer zabe-
ležili na Jesenicah, kjer se je 
že malo pred četrto zjutraj 
staršema z Bleda rodila de-
klica Ema, prvi novorojen-
ček, ki so se ga v novem letu 
razveselili v Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo 
Kranj, pa je bil prav Metod. 
Mamici Vesni Mudri in 
očku Florijanu Kavčiču s So-
vodnja se je rodil 1. januarja 
ob 11.28. Težek je bil 2665 
gramov in dolg 50 centime-
trov, rojen pa 12 dni pred 
predvidenim datumom po-
roda.

Kot je povedala Špela Po-
žun, pomočnica direktorja 
za zdravstveno nego, je bil 
mali Metod tudi edini novo-
rojenček, ki je na ta dan pri-
šel na svet v kranjski poro-
dnišnici, kjer je v praznič-
nem koncu tedna delala de-
žurna ekipa dveh ginekolo-

gov, anesteziologa, pediatra, 
dveh diplomiranih medicin-
skih sester ter redne izmene 
medicinskih sester in bolni-
šničnih strežnic na gineko-
loškem oddelku in porodni-
ško-neonatalnem oddelku. 
V Kranju so sicer v letu 2021 
imeli 1423 porodov. Rodilo 
se je 1430 otrok, 751 dečkov 
in 679 deklic, od tega se-
dem parov dvojčkov. 
V petek, 31. decembra, pa se 
je ob 23.26 kot zadnji otrok 
na Gorenjskem v starem 
letu v kranjski porodnišnici 
rodila deklica Pavlina, ki je 
razveselila mamico Lucijo 
Potočnik in očeta Roka Bur-
jeka s Hotavelj. Težka je bila 

2910 gramov in dolga 51 
centimetrov. Kot so povedali 
v kranjski porodnišnici, kjer 
sta se sicer na zadnji dan 
starega leta rodila dva dečka 
in dve deklici, je Pavlina za-
mujala že dva dneva in se je 
odločila prikukati na svet 
prav na silvestrovo.

Metod je bil prvi
Nekaj pred poldnevom na novoletni dan sta se 
Vesna Mudri in Florijan Kavčič s Sovodnja 
razveselila dečka, ki sta ga poimenovala Metod.  

Metod se je mamici Vesni Mudri in očku Florijanu Kavčiču 
s Sovodnja kot prvi letošnji novorojenček v Kranju rodil 1. 
januarja ob 11.28.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Od tega četrt-
ka, 27. januarja, do srede, 2. 
februarja, bo v Sokolskem 
domu in Kinu Sora potekal 
že 9. Teden ruskega filma. 

Po četrtkovem odprtju, ki je v 
Sokolskem domu načrtovano 
ob 18. uri, bo ob 18.30 poteka-
la projekcija filma Ana Kare-
nina, zgodba Vronskega. 
V ponedeljek, 31. januarja, je 
ob 18. uri na sporedu komič-

na drama Zerograd, ob 20. 
uri pa še drama Brez ljube-
zni.  
V torek, 1. februarja, je ob 
18. uri na sporedu triler Vla-
divostok, ob 20. uri pa dra-
ma Prekla. V sredo, 2. febru-

arja, je na sporedu še drama 
Letalska posadka. 
Vsi filmi so opremljeni s 
slovenskimi podnapisi, kot 
sporočajo organizatorji, pa 
je na vse projekcije vstop 
prost.

Obeta se Teden ruskega filma
Ljubitelji ruskih filmov bodo v naslednjih dneh v Škofji Loki znova prišli na svoj račun.

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam  
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

 


