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Škofja Loka – Običajno so 
Dneve Škofjeloškega pasijo-
na vsako leto zaokrožili z 
Romualdovim dnem ob 
koncu aprila, ob obletnici 
smrti Lovrenca Marušiča, 
patra Romualda, ki je pred 
tristotimi leti v Kapucin-
skem samostanu v Škofji 
Loki zapisal besedilo Škofje-
loškega pasijona (Processio 
Locopolitana). Romualdov 
dan je letos zaznamovala 
spletna okrogla miza Govor-
na podoba znamenitega ro-
kopisa patra Romualda. Na 
okrogli mizi, ki jo je spodbu-
dil režiser Škofjeloškega pa-
sijona 2021/2022 Borut 
Gartner, so poleg njega so-
delovali še lektorji Jože Fa-
ganel, Bernarda Lenaršič in 
Kristina Strnad, Pavle Rav-
nohrib, dramski igralec in 
interpret besedila, Jožko 
Smukavec, duhovni vodja 
pasijona, in moderator Ga-
šper Murn. Avdio posnetek 
je nastal v Studiu v Kranju, 
snemalec, montažer in obli-
kovalec je Robert Obed, pri-
spevek pa je snemala film-
ska ekipa Karata. 
Pričakovali so tudi, da bodo 
lahko ob koncu Dnevov Ško-
fjeloškega pasijona že posta-
vili spomenik v čast tristoti 
obletnici nastanka pasijona 
in ob tem pripravili posebno 

slovesnost. "Odkritjespome-
nika, ki smo ga načrtovali v 
drugi polovici aprila, smo 
zaradi zaprtja države žal mo-
rali prestaviti v maj. Odločili 
smo se, da bo javno odkritje 
spomenika na binkoštni po-
nedeljek, 24. maja. Po kole-
darju Katoliške cerkve je bin-
koštni praznik prihod Svete-
ga duha, praznuje se petde-
seti dan po veliki noči in se z 
njim sklene velikonočni čas. 
Binkoštni ponedeljek je pra-
znik Marije, Matere Cerkve. 
Načrtujemo svečano odkritje 
obeležja s prireditvijo v do-

voljenih okvirih," je o načr-
tih v zvezi s spomenikom 
povedala Agata Pavlovec, 
kordinatorica Škofjeloškega 
pasijona. "Idejo za postavi-
tev spomenika ob tristoti 
obletnici nastanka Škofjelo-
škega pasijona smo začeli 
oblikovati v lanskem letu. 
Umestiti smo ga želeli v sta-
ro mestno jedro – tja, kjer 
poteka procesija oziroma 
uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona. Pri umeščanju v 
prostor smo sodelovali z Od-
borom za prenovo in Oddel-
kom za okolje in prostor na 

Občini Škofja Loka. Postavi-
tev je tako usklajena s priho-
dnjo podobo Mestnega trga 
in arhitektom ter ZVKD. Ide-
jo smo nadgrajevali tudi z 
vsebinskega in oblikovalske-
ga vidika. Naročnik spome-
nika je Občina Škofja Loka, 
oblikovalsko so ga zasnovali 
v Studiu Miklavc, kjer skrbi-
jo tudi za celostno podobo 
Škofjeloškega pasijona. 
Glavni vsebinski poudarek 
pa je podal pater Metod Be-
nedik, velik poznavalec Ško-
fjeloškega pasijona."

Spomenik v čast pasijonu
Iztekajo se Dnevi Škofjeloškega pasijona, ki so letos v posebnih razmerah zaznamovali tudi tristoto 
obletnico nastanka Romualdovega pasijona v škofjeloškem kapucinskem samostanu. Maja bodo v 
mestu odkrili pasijonski spomenik.

Prizor z ene od uprizoritev Škofjeloškega pasijona / Foto: Tina Dokl, arhiv GG
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Mateja Rant

Škofja Loka – Gimnazija 
Škofja Loka v letošnjem šol-
skem letu praznuje sedem-
desetletnico – leta 1950 je 
prva generacija škofjeloških 
gimnazijcev vstopila v hram 
učenosti in do danes je na 
šoli maturiralo več kot 6400 
dijakov. Za rdečo nit pra-
znovanja so si izbrali čas, s 
tem pa je povezan tudi moto 
praznovanja, to je vzklik ita-
lijanskega znanstvenika Ga-
lilea, s katerim je podkrepil 
svojo teorijo o gibanju nebe-
snih teles: "In vendar se vrti 
…" Pod tem naslovom je po-
tekal tudi mednarodni sim-
pozij, ki so ga ob obletnici 
pripravili na šoli, zaradi epi-
demioloških razmer seveda 
zgolj virtualno.
"V obdobju karantene smo 
verjetno vsi bolj poglobljeno 
razmišljali o času. Lahko 

smo opazovali, koliko po-
menita dva meseca otroku 
oziroma mladostniku in ko-
liko odrasli osebi. Zastavlja-
lo se nam je veliko vpra-
šanj," je ob simpoziju v 
imenu organizacijskega od-
bora za obeležitev 70-letni-
ce zapisala Saša Bogataj Su-
ljanović. Na simpoziju so 
zato iskali odgovore na 
vprašanja, zakaj tako hitro 
minevajo ure, ko smo na 
elektronskih napravah, 
kako naučiti mlade, da je 
čas dragocen, kako so znani 
filozofi razmišljali o času, 
kdo sploh razume čas in po-
dobno. Nastopilo je več kot 
dvajset domačih in tujih 
predavateljev, s svojima pri-
spevkoma pa sta ga odprla 
antropolog  dr. Dan Podjed 
ter sistemski psihoterapevt, 
učni terapevt in supervizor 
Miran Možina. 

Simpozij skoraj v 
celoti posvetili času
Na Gimnaziji Škofja Loka so si za rdečo nit 
praznovanja sedemdesetletnice izbrali čas. Ta je 
bil tudi v središču mednarodnega simpozija, ki 
so ga pripravili ob jubileju.

Gimnazija Škofja Loka v letošnjem šolskem letu praznuje 
sedemdesetletnico. / Foto: Gorazd Kavčič
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Začeli urejati 
učno pot na 
Visokem
Ob Tavčarjevi grobnici na 
Visokem so sredi aprila posadili 
nova drevesa in tako simbolično 
naznanili začetek obnove 
tamkajšnje gozdne učne poti.
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Globus  
tudi motivacija  
za naprej
Smučarski skakalki Emo 
Klinec, svetovno prvakinjo, in 
Niko Križnar, dobitnico 
velikega kristalnega globusa, 
je sprejel župan Milan Čadež. 
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ŠKOFJA LOKA

V jubilejnem letu 
dvojna številka
Izšel je Pasijonski almanah, 
ki prinaša vsebine o doma-
čih in tujih pasijonih. Ob le-
tošnji tristoti obletnici na-
stanka Škofjeloškega pasijo-
na so izdali dvojno številko.
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GORENJA VAS - POLJANE

Zeleno zgodbo "živijo"
Tešnak – domačija doživetij 
je prejela znak zeleni ključ, ki 
predstavlja odličnost na po-
dročju zelenega turizma, 
okoljevarstva in trajnostnega 
delovanja.
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ŽELEZNIKI

Izzivi nekoč in danes
Na letošnji podelitvi Dome-
lovih nagrad sta se prepletali 
inovativnost in tradicija. 
Obenem so namreč počastili 
75. obletnico ustanovitve Ko-
vinarske zadruge Niko, pred-
hodnice Domela.
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ŽIRI

Evropska sredstva za 
industrijsko cono
Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 
je odobrila evropska sred-
stva za projekt komunalnega 
opremljanja poslovne cone v 
Žireh.
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Pregled in očala
hitreje in ceneje kot na napotnico

tel: 04 234 234 2

do 111.- eur ceneje

Optika Aleksandra Qlandia
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Občina Škofja Loka

Loški glas, ponedeljek, 26. aprila 2021

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Lo ški glas, št. 4/let nik X, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 33, ki je iz šel 26. aprila 2021.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Verjamem, da bodo pomla-
dni meseci, ki prinašajo 
sproščanje nekaterih ukre-
pov za zajezitev koronaviru-
sa, prinesli tudi nov optimi-
zem v našo občino. Optimi-
zem, da bomo z vedno ve-
čjim obsegom cepljenja in z 
novimi navadami, ki smo 
jih privzeli v času epidemije, 
dokončno le obvladali neu-
godno zdravstveno situacijo. 
Moja želja je, da bi se v naša 
življenja – ob upoštevanju 
novih okoliščin – vrnilo ti-
sto, kar nam je včasih prina-
šalo toliko veselja. 
Lepo je bilo v teh dneh vide-
ti odpiranje škofjeloških go-
stinskih teras in vrtov. Pred-
vsem pa je bilo lepo opazo-
vati ljudi, ki se – sicer ob 
upoštevanju ukrepov – več 
družijo, pogovarjajo, si gle-
dajo v oči, in tudi to je velik 
razlog za optimizem. 
Obdobje epidemije je bil za 
marsikoga čas izrednih pre-
izkušenj, tako osebnih in 
zdravstvenih kot tudi tistih 
na ekonomskem področju. 
Prav v okviru slednjega želi-
mo v prihodnjih mesecih še 
bolj pomagati, zato smo v 
občini Škofja Loka pripravili 
več razpisov in javnih pozi-
vov za pomoč gostincem, 
turističnim delavcem in 
vsem tistim, ki spodbujajo 
in odpirajo nove zaposlitve. 
Upam, da bomo z naborom 
petih razpisov pokrili potre-
be lokalnega okolja, da osta-
ne zdravo, naravnano v pra-
vo smer in da na različnih 
gospodarskih področjih pri-
nese nove zaposlitve. 
Prav tako načrtujemo nove 
projekte in programe pomo-
či gostincem in turističnim 
subjektom, ki so bili v epide-
miji najbolj prizadeti, saj se 

zavedamo, da bo še kar ne-
kaj časa trajalo, da se bodo 
lahko vrnili na običajen, pre-
depidemijski obseg dela. 
Tudi zaradi pomoči razpisov 
in programov sem lahko op-
timističen, da sta pred nami 
bolj prijetna pozna pomlad 
in poletje, ko bomo izvajali 
številne projekte. Nekatere 
tudi s pomočjo omenjenih 
razpisov, vsekakor pa mnoge, 
ki ste jih predlagali prav vi. 
Projekt #Naša Loka, v okviru 
katerega so občanke in obča-
ni prispevali 135 različnih, 
zanimivih in inovativnih 
idej, kako še izboljšati našo 
občino, bo zagotovo prinesel 
veselje, voljo in energijo v po-
samezno krajevno skupnost. 
Veliko teh idej bo 5. in 9. 
maja na glasovnicah, ko bo 
potekalo glasovanje o tem, 
katere projekte bomo zagoto-
vo izvedli do konca priho-
dnjega leta. Če še niste, po-
stanite tudi vi del projekta, 
oddajte svoj glas in sodelujte 
pri izboljšanju kakovosti ži-
vljenja v svojem kraju. Sku-
paj poskrbimo za še lepšo 
optimistično Škofjo Loko.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Pomladni 
optimizem

Tine Radinja

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Križišče na 
Podnu sproža veliko pole-
mike. Poleg občanov so o 
tem razpravljali tudi občin-
ski svetniki, občinska upra-
va pa se je zavezala, da bodo 
preverili možnost umestitve 
krožišča na tem mestu. 
Usmeritev občine je na-
mreč, da povsod na občin-
skih cestah umeščajo kroži-
šča, prav tako si za krožišča 
prizadevajo na državnih ce-
stah. Križišče s semaforji 
pomeni večji ogljični odtis, 
ustavljanje vozil in čakanje 
na zeleno luč s prižganimi 
motorji ne pripomore k va-
rovanju okolja, poleg tega so 
občani tudi prepričani, da so 
krožišča bolj pretočna in 
povzročajo manj zastojev. 
Župan Tine Radinja in ob-
činski svet so se sestali, po-
govorili o tej temi in se odlo-
čili za projektiranje in preve-
ritev umestitve krožišča v 
prostor pri športni dvorani 
Poden. S svojo idejno zasno-
vo krožišča bo občina omo-
gočila, da bo možen dialog z 
upravljavcem ceste, ki je od-
govoren za soglasja k vsem 
novim posegom. Trenutno 
je v teku usklajevanje projek-
tne naloge in priprava razpi-
sne dokumentacije za izdela-
vo idejne zasnove Krožnega 
križišča Poden. "V začetku 
meseca maja bomo izbrali 
projektanta, ki bo moral idej-
no zasnovo dokončati do 
konca meseca avgusta 2021," 
zatrjujejo na občini.
"Občina izvaja in zagovarja 
sistemsko umeščanje kro-
žnih križišč na mestih oz. 
lokacijah, kjer je to strokov-
no sprejemljivo, tako z vidi-
ka prostorskih danosti kot 
tudi prometne varnosti in 
pretočnosti prometa. Pri 
tem je treba upoštevati rang 
in kategorizacijo cest ter nji-
hovega upravljavca, prome-
tne tokove, število prometa 
in posamezno lokacijo križ-
išč v in izven naselij. Preso-
ja kriterija prometne varno-
sti je ključna pri opredelitvi 
za tip križišča, ali gre za 
klasično ali krožno," navaja-

jo na občini in nadaljujejo s 
kronologijo umeščanja križ-
išča pri športni dvorani Po-
den: "Občina je tako pri 
športni dvorani Poden v 
Podlubniku predlagala kro-
žišče in večkrat izvajala šte-
tje prometa za študijo pro-
metne varnosti. Kljub vse-
mu je bilo leta 2009 izdano 
gradbeno dovoljenje za se-
maforizirano križišče, ven-

dar je projekt za nekaj časa 
obstal. V letu 2017 je Obči-
na Škofja Loka na podlagi 
279. sklepa Občinskega sve-
ta z dne 10. oktobra 2016 
pripravila pregled treh raz-
ličnih variant prehajanja 
čez regionalno cesto Petrol–
Poden na R2-403/1076 
med stacionažama v km 
14,6 in km 14,9, in sicer: 
Varianta 1 – ureditev podho-
da pri Starološkem potoku; 
Varianta 2 – ureditev preho-
da pri uvozu v šolski center; 
Varianta 3 – ureditev nadho-

da na vzhodnem robu Do-
lenčevega vrta. 
Glede na predvideno gra-
dnjo Dolenčevih vrtov in 
omenjeno problematiko je 
bila edina sprejemljiva ure-
ditev prehoda za pešce v 
sklopu ureditve celotnega 
križišča, ki je vključevala 
tudi nov severni priključek. 
Nova ureditev glede semafo-
rizacije križišča z dodatnim 

priključkom je bila pogojena 
s strani upravljavca državne 
ceste, Direkcije RS za infra-
strukturo, in sicer se je upo-
števalo varovanje pešcev na 
bodočem šolskem prehodu z 
ostalimi prometno-varno-
stnimi usmeritvami za križi-
šča ter prostorske in projek-
tno-tehnične kriterije. Ure-
ditev krožišča na predlaga-
nem mestu je bila torej stro-
kovno-tehnično ovržena z 
izvedeno prometno študijo 
pristojnega inženirja za 
upravljavca DRSI. Občina je 

vztrajala in pozvala tudi vse 
vpletene na sestanek, da bi 
preverili, ali je po njihovem 
mnenju kakršnakoli druga 
možnost. Na podlagi izvede-
ne kapacitetne analize je bila 
izkazana potreba po semafo-
rizaciji križišča, tako z vidika 
prepustnosti kot tudi z vidi-
ka prometne varnosti. Pro-
meta je na tej cesti preprosto 
preveč. Je pa v križišču pred-
videno prometno odvisno 
krmiljenje semaforskih na-
prav, to je najsodobnejša 
tehnologija z možnostjo po-
daljševanja zelene faze na 
glavni prometni smeri."
Ko bodo zgradili severno ob-
voznico in po tej cesti ne bo 
več vozilo 15 tisoč vozil na 
dan, pa se bodo lahko znebili 
tudi semaforjev. "V letu 2018 
je bila v prostor uspešno 
umeščena severna obvozni-
ca, kjer ta trenutek država 
odkupuje zemljišča. Z izgra-
dnjo pomembne obvozne 
povezave bo dana možnost 
za izvedbo trajnostnih ukre-
pov na obstoječih cestah v 
mestu, ki bodo povečali pro-
metno varnost in zmanjšali 
vplive prometa na okolje in 
prebivalce. Po izgradnji ob-
voznice bodo izpolnjeni po-
goji za odstranitev vseh se-
maforjev na tem območju," 
sklenejo na občini. 

Raje imajo krožišča
Na Podnu, kjer se na regionalno cesto navezuje odcep k novi stanovanjski soseski Dolenčevi vrtovi, 
bo urejeno križišče s semaforji, občani pa se zavzemajo, da bi tam promet uredili s krožiščem. 
Občina načrtuje projektiranje krožišča, da bo sploh možen dialog z upravljavcem ceste.

Promet mimo športne dvorane Poden bodo za zdaj urejali semaforji. / Foto: Gorazd Kavčič

Krožno križišče so si želeli tudi ob 
rekonstrukciji državne ceste skozi Godešič, 
vendar jim ni uspelo pridobiti dovolj zemljišč. 
Ugotavljajo tudi, da bo semafor varnejša rešitev 
zlasti za pešce, ki prečkajo zelo široko cesto na 
tem območju.

Škofja Loka – Prejšnji teden se je začelo sproščanje ukrepov, 
ki jih je država predpisala v boju s koronavirusom, in tako 
se skladno z boljšo epidemično sliko v Sloveniji spet počasi 
vračamo v običajno življenje, ki se je ustavilo pred pol leta. 
Prejšnji teden so gostinski lokali v regiji spet lahko odprli 
terase in vrtove in začeli sprejemati goste, seveda ob upo-
števanju nekaterih omejitev. Oživele so tudi terase v Škofji 
Loki in okolici. Še naprej pa velja, da bomo epidemiji kos, če 
se bomo v čim večjem številu cepili. Za prijavo na cepljenje 
v Zdravstvenem domu Škofja Loka je na voljo spletni obra-
zec, če to ni mogoče, pa pokličite 030 488 960 vsak delavnik 
med 9. in 15. uro. Ločanke in Ločani, ki imajo izbranega 
zdravnika koncesionarja, pa se lahko cepijo kar pri njem. 
Torej se na cepljenje prijavijo pri svojem izbranem osebnem 
zdravniku. 

Oživljajo gostinske terase in vrtovi

Z odprtjem gostinskih teras in vrtov se vrača vsaj del 
običajnega življenja. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Župan Tine Radinja je na seji občinskega sve-
ta omenil možnost, da bi v okviru dogovorov o skupnih ob-
činskih upravah lahko v prihodnje organizirali tudi organ 
medobčinskega inšpektorata in redarstva. Dogovori poteka-
jo z občinami Medvode, Naklo in Radovljica.

Skupna inšpektorat in redarstvo
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Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – V občini Škofja 
Loka je bilo do četrtka, 22. 
aprila, proti covidu-19 ceplje-
nih 18 odstotkov občanov s 
prvim odmerkom cepiva in 
7,4 odstotka občanov z dru-
gim odmerkom (po podatkih 
na spletni strani cepimose.
si). Najboljša je bila prece-
pljenost na ta dan na Gorenj-
skem v občini Bohinj s 25,3 
odstotka s prvim odmerkom 
cepiva, najslabša v občini Je-
senice z 12,7 odstotka. Z dru-
gim odmerkom cepiva je 
bilo do četrtka cepljenih naj-
več prebivalcev občine Bled z 
11,8 odstotka. "Do razlike po 
občinah najbrž prihaja zara-
di različne demografske se-
stave populacije (nekje je več 
starejših, nekje več mlajših) 
in tudi zaradi različnega in-
teresa med populacijo po ce-
pljenju; tega je v mestih obi-
čajno manj. Poleg tega se pri 
zelo majhnih občinah, kot je 
na primer Bohinj, hitro po-
zna, ali dobijo eno škatlo ce-

piva AstraZenece več ali 
manj (najmanjše pakiranje 
je sto odmerkov), in so po-
tem odstopanja navzgor ali 
navzdol bolj očitna," je svoj 
pogled na različno preceplje-
nost po občinah predstavil 
direktor ZD Škofja Loka dr. 
Aleksander Stepanović, dr. 
med.
O tem, katere prednostne 
skupine, glede na izražen 
interes, so na območju obči-
ne Škofja Loka že precepili, 
je vodja zdravstvene nege v 
ZD Škofja Loka Primož Re-
žek povedal: "V prejšnjem 
tednu smo vsaj z enim od-
merkom zaključili cepljenje 
oseb nad 65 let starosti. Ko-
nec tega tedna bomo pravi-
loma zaključili cepljenje 
vseh prijavljenih oseb nad 
60 let starosti, prijavljenih 
posebej ranljivih in kronič-
nih bolnikov ter celotne če-
trte prednostne skupine." V 
četrto prednostno skupino 
po peti posodobljeni nacio-
nalni strategiji cepljenja so-
dijo tudi maturanti, ki pa so 

že bili cepljeni v petek v pro-
storih Turistično informa-
cijskega centra v Škofji Loki. 
Na cepljenje se je prijavilo 
123 maturantov.
Za cepljenje v tem tednu so v 
ZD Škofja Loka naročili 1374 
odmerkov cepiva, skladno s 
prejetimi prijavami kandida-
tov. "Informacije o zagoto-
vljeni količini cepiva preje-
mamo ob petkih, po že za-
ključeni oddaji naročila ce-
piv," je pojasnil Režek. V ce-
pilni center ZD Škofja Loka 
se vključujejo tudi vsi izbrani 
osebni zdravniki koncesio-
narji iz občin Škofja Loka, 
Žiri, Gorenja vas - Poljane in 
Železniki.
Testiranje s hitrimi antigen-
skimi testi v občini Škofja 
Loka poteka kot običajno. 
Tako Aleksander Stepanović 
kot Primož Režek še naprej 
pozivata na cepljenje vse ti-
ste, ki se za to še niso odlo-
čili, ker je to "dejansko še 
vedno edina možnost, da se 
v doglednem času vrnemo v 
normalno življenje".

Vlada je medtem sprejela 
šesto posodobljeno Nacio-
nalno strategijo cepljenja 
proti covidu-19, na novo ozi-
roma bolj podrobno so v 
njej opredeljene prednostne 
skupine za cepljenje. V 
prednostno skupino so do-
dani starejši od petdeset let, 
zaposleni v vzgoji in izobra-
ževanju, ki še niso bili ce-
pljeni, in zaposleni pri 
upravljavcih kritične infra-
strukture v skladu z zako-
nodajo s tega področja. Kot 
prednostne skupine za ce-
pljenje so opredeljeni tudi 
zaposleni v sektorjih farma-
cevtske industrije in farma-
cevtske veletrgovske dejav-
nosti ter drugi zaposleni, ki 
izvajajo naloge, nujne za 
nemoteno delovanje drža-
ve, zaposleni in prostovoljci 
v organizacijah in združe-
njih, ki nudijo neposredno 
pomoč kroničnim bolni-
kom, odvisnim od drog in 
drugim ranljivim skupi-
nam, ter drugo prebivalstvo 
po vrstnem redu prijav.

Še pozivajo k cepljenju
V Zdravstvenem domu Škofja Loka bodo konec tega tedna praviloma zaključili cepljenje vseh 
prijavljenih oseb, starih nad šestdeset let, prijavljenih posebej ranljivih in kroničnih bolnikov ter 
celotne četrte prednostne skupine, v katero sodijo tudi maturanti.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sredi aprila je 
župan Tine Radinja name-
nu predal prenovljeni poslo-
vilni objekt, mrliško vežico 
na mestnem pokopališču. 
Osnovni objekt je bil leta 
1893 zgrajen ob južnem 
delu leto prej obzidanega ze-
mljišča, ki je postalo novo 
pokopališče župnije in me-
sta Škofja Loka. Tak objekt 
je bil takrat na pokopališčih 
obvezen, ni pa se še upora-
bljal kot mrliška vežica v se-
danjem pomenu. S prezida-
vo in kasneje, leta 1945, z 
dozidavo vzhodnega dela je 
postal poslovilni objekt me-
stnega pokopališča.
Za obnovo dotrajanega 
objekta je občina leta 2016 
naročila idejno zasnovo, na-
slednji dve leti je nastajal 
projekt za izvedbo. Pri tem 
so sodelovali z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine, 
saj je območje pokopališča 

varovano kot enota kulturne 
dediščine. Leta 2019 je bil 
objavljen javni razpis za izbi-
ro izvajalca, lani je bila z iz-
vajalcem podpisna pogodba 
in septembra so se dela zače-
la. Najprej je bilo treba objekt 
statično utrditi in sanirati na-
čete temelje in nosilne zido-

ve. Obnovljeno je bilo ostreš-
je in zamenjana kritina. Na 
južnem delu strehe so doda-
ni svetlobniki, ki zunanjo 
svetlobo puščajo na oba kata-
falka (mrtvaška odra v notra-
njosti). V sklopu vzdrževal-
nih del je bila odstranjena 
ena od frčad, novo je celotno 

stavbno pohištvo, obnovljen 
vodovodni priključek in celo-
tna električna inštalacija. Na 
zunanji zahodni strani je 
novo korito za vodo. Objekt 
je priključen na javno kanali-
zacijo. Dobil je tudi novo fa-
sado. V notranjosti so prido-
bili dva ločena prostora, kjer 
lahko ležita dva pokojnika 
hkrati, prostora pa se lahko 
uporabita tudi kot enoten 
prostor, saj se prehodi odpi-
rajo in zapirajo. V objektu so 
še opremljena čajna kuhinja, 
ločene sanitarije ter priročno 
skladišče, v vse prostore lah-
ko po prenovi dostopajo tudi 
gibalno omejene osebe. Pro-
jekte za vzdrževalna dela so 
pripravili v ateljeju Arrea iz 
Ljubljane, dela je opravilo 
podjetje Akvaing iz Ljublja-
ne, gradbeni nadzor pa pod-
jetje T.Medved iz Zbilj. Celo-
tno investicijo, ki z opremo 
šteje približno 200 tisoč 
evrov, je financirala Občina 
Škofja Loka.

Obnovili so poslovilne vežice

Obnovljene poslovilne vežice / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je sredi aprila s projek-
tom Sožitje na grajskem 
vrtu sodelovala na virtual-
nem Sejmu dobrih praks 
Mesta mestom. Za projekt 
je prejela priznanje in se 
uvrstila v katalog med izbra-
nih 15 trajnostnih urbanih 
praks v slovenskih mestih.
Prenovo grajskega vrta so 
združili s programom 
vključevanja oseb z motnja-
mi v duševnem razvoju in 
tako pridobili urejen javni 
skupnostni vrt, ki gradi bolj 
vključujočo, živo in solidar-
no skupnost. S prenovo 
vrta so želeli oživiti degra-
diran prostor in ponovno 
obdelati opuščeno zeleno 

površino, ki je izgubila go-
spodarsko, družbeno, estet-
sko in simbolno funkcijo. 
Zdaj se obnovljeni grajski 
zeliščni in aromatični vrt 
lepo vključuje v sistem jav-
nih mestnih in grajskih ze-
lenih površin. Naložba v 
prenovo vrta je naložba v 
zeleno površino in hkrati v 
bolj vključujočo skupnost. 
Vrt namreč spodbuja soci-
alno vključenost oseb z mo-
tnjami v duševnem razvo-
ju. Varovanci Društva Soži-
tje so vrt skupaj z mentor-
jem zasadili in zanj tudi 
vse leto skrbijo. Iz dišavnic, 
ki jih vzgojijo na vrtu, sami 
izdelujejo milo. Skupaj z 
Loškim muzejem pa pri-
pravljajo razstavo o tem 
projektu. 

Sodelovali na Sejmu 
dobrih praks

Škofja Loka – Pred kratkim so utrdili in uredili pot skozi park 
do novega vrtca in pot z velikega parkirišča proti Kamnitniku 
ter namestili klopi. Po navodilih arboristke so na tem obmo-
čju obrezali drevesa, kmalu bodo odstranili nekatere štore, 
jeseni pa bodo nasadili nova drevesa. Dela se bodo nadalje-
vala ob kolesarskem parku po brežini do poti nad vrtcem, ki 
se bo na drugi strani sklenila z na novo urejenim stopniščem. 
To bo omogočilo tudi varnejšo šolsko pot s Kamnitnika. V 
nadaljevanju bodo namestili koše za smeti in nekaj urbane 
opreme, s čimer bo delo v tej fazi zaključeno. Načrtujejo pa 
že nadaljnje korake za urejanje tega območja.

Urejena pot na Kamnitnik

Urejajo poti na območju Kamnitnika. / Foto: Gorazd Kavčič

Nedavno so se začela tudi dela na državni cesti Škofja 
Loka–Gorenja vas, od naselja Log nad Škofjo Loko do Na 
Logu. Vzpostavljena je delna zapora prometa, tako da bo 
promet potekal izmenično enosmerno, zapora pa bo trajala 
predvidoma do 30. aprila. Aprila na tej cesti poteka tudi sa-
nacija vozišča na odseku od Zminca do uvoza za Sopotnico. 
Investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Gradnja na državni cesti Škofja Loka–Gorenja vas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Bliža se finale 
projekta #Naša Loka, katere-
ga namen je uresničevati 
načela participativnega pro-
računa v občini, zviševati 
kakovost življenja občank in 
občanov, krepiti družbeno 
participacijo na lokalni ravni 
tako, da v procesu sodeluje 
večje število ljudi v vsaki 
krajevni skupnosti, ter pri-
spevati h gradnji skupnosti. 
Predloge, ki so jih prispevali 
občani, je potrdila posebna 

komisija in jih uvrstila na 
glasovanje. To bo v vseh 
enajstih krajevnih skupno-
stih potekalo po prvomaj-
skih praznikih, in sicer v 
sredo, 5. maja, od 16. do 20. 
ure in v nedeljo, 9. maja, od 
8. do 12. ure. Glasovali bodo 
lahko občanke in občani od 
16. leta starosti. Izglasovani 
projekti, za katere je občina 
v proračunu namenila 275 
tisoč evrov, za vsako od kra-
jevnih skupnosti po 25 tiso-
čakov, bodo izvedeni letos in 
prihodnje leto. 

Glasovanje v projektu 
#Naša Loka

Mateja Rant

Škofja Loka – Na Osnovni 
šoli Jela Janežiča v Škofji 
Loki so v aprilu gostili dr-
žavni računalniški tekmo-
vanji za šole s prilagojenim 
programom, ki ju je v so-
delovanju s šolo pripravila 
Zveza za tehnično kulturo 

Slovenije. Na 14. državnem 
računalniškem tekmova-
nju z naslovom Z miško v 
svet se je pomerilo deset 
učencev posebnega progra-
ma iz devetih slovenskih 
šol. Največ spretnosti pri 
urejanju fotografij, upora-
bi urejevalnika besedil in 
predstavitev ter spletnem 

brskanju je pokazal David 
Bratič z Osnovne šole Dra-
gutina Ketteja Novo mesto. 
Na 21. tekmovanju Z raču-
nalniki skozi okna, ki je 
namenjeno programu niž-
jega izobrazbenega stan-
darda, pa je sodelovalo 
enajst tekmovalcev iz enaj-
stih šol, namesto v parih 

pa so tokrat tekmovali indi-
vidualno. Prvo mesto je 
osvojil Klemen Njivar z 
Osnovne šole Ljudevita 
Pivka Ptuj, Jan Podgorelec 
iz OŠ Poldeta Stražišarja 
Jesenice je zasedel drugo, 
Urška Lainšček Porenta iz 
OŠ Jela Janežiča Škofja 
Loka pa tretje mesto.

Znanje predstavili na spletu
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Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2017) Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občin-
skega sveta Občine Škofja Loka

R A Z P I S U J E
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE  

ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2021

Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje posameznikom, 
pravnim osebam zasebnega in javnega prava, različnim sku-
pnostim in organizacijam ter društvom s prebivališčem oziro-
ma sedežem v občini naslednja priznanja:

NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE za izredno delovanje in stva-
ritve na posameznih področjih družbenega življenja in dela 
ter za pomemben prispevek k razvoju in ugledu občine v šir-
šem družbenem prostoru.
Podeli se lahko največ en naziv častnega občana.

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za dolgoletno izredno 
uspešno in družbeno pomembno delo na posameznih podro-
čjih družbenega življenja ali za dosežke, ki so trajnejšega po-
mena in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Podeli se lahko največ en zlati grb občine.

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za večletno uspešno in 
družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvo-
valnost na posameznih področjih družbenega življenja.
Podelita se lahko največ dva srebrna grba občine.

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za pomembne do-
sežke na posameznih področjih družbenega življenja.
Podelijo se lahko največ trije bronasti grbi občine.

Pobude za podelitev priznanj lahko podajo občani, skupine 
občanov, pravne osebe zasebnega in javnega prava, skupno-
sti in organizacije ter društva.

Pobuda mora vsebovati:
	navedbo vlagatelja pobude,
		ime in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv pravne 

osebe in naslov predlaganega dobitnika priznanja občine,
		utemeljitev pobude za prejem priznanja občine, dosežene 

uspehe pri delu in javnem delovanju na posameznih po-
dročjih družbenega življenja v občini, Sloveniji in svetu,

		predlog za podelitev vrste priznanja občine iz 2. člena tega 
odloka.

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja, ki pod-
pirajo pobudo.

Pobudnik za podelitev priznanja ne more predlagati samega 
sebe ali svojega družinskega člana.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne obravnava.

Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 
4220 Škofja Loka, do ponedeljka, 10. MAJA 2021, s pripi-
som na ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2021« ali po e-pošti 
na naslov: obcinski.svet@skofjaloka.si do 24. ure.

 Komisija za mandatna vprašanja,
 volitve in imenovanja
 Predsednica
 mag. Melita REBIČ l.r.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letošnjo dvoj-
no številko mednarodnega 
Pasijonskega almanaha je 
na pasijonski FB-strani 
predstavil Jože Štukl, ob dr. 
Francu Križnarju urednik te 
publikacije, ki jo izdajata 
Občina Škofja Loka in Javni 
zavod 973. Pasijonski alma-
nah že četrto leto zapored 
med nas prinaša znanstve-
ne, strokovne in poljudne 
pasijonske vsebine iz tujega 
in domačega prostora.
Med domačimi avtorji velja 
izpostaviti Metoda Benedi-
ka, zaslužnega profesorja 
Teološke fakultete Univerze 
v Ljubljani, nekdanjega 
predstojnika škofjeloškega 
Kapucinskega samostana in 
nedvomno avtoriteto prou-
čevanja, raziskovanja in pi-
sanja o Škofjeloškem pasijo-
nu. Tokrat se je razpisal o 
300-letni zgodovini Škofje-
loškega pasijona vse od nje-

govega nastanka pa do uki-
nitve v drugi polovici 18. 
stoletja. S tem se loška spo-
korna procesija velikega pet-
ka ni končala, ampak je za-
živela v ponovnih uprizori-
tvah v letih 1999, 2000, 
2009 in 2015. Od domačih 

avtorjev o pasijonu pišeta 
tudi režiser Borut Gartner 
in vodja projekta Škofjeloški 
pasijon Jakob Vrhovec, Jože 
Štukl piše o sodelovanju na 
četrtem evropskem forumu 
za praznovanje velikega te-
dna in velike noči ter svetov-

nega sejma turizma FITUR 
v Španiji, dr. Franc Križnar 
pa o glasbi in plesu v Sve-
tem pismu. Vili Eržen pred-
stavlja umetniško skupino 
Locopolis in zgodbo o prvi 
ponovni postavitvi (Škofje)
Loškega pasijona v letih 
1992–1994, ki sicer ni doži-
vela uspešnega zaključka, je 
pa prispevala k temu, da je 
bila uspešno izpeljana prva 
ponovna uprizoritev pasijo-
na leta 1999. Tradicionalno 
duhovno misel dodaja gvar-
dijan Kapucinskega samo-
stana Škofja Loka Jože 
Smukavec.
Mednarodni del zbornika pa 
obsega prispevke Ruija Fer-
reira z Inštituta za napredne 
študije katolicizma in globa-
lizacije na Portugalskem, 
mednarodnega člana ure-
dniškega odbora Pasijon-
skega almanaha Lexa Hou-
be, ki sistematično popisuje 
pasijonske igre po Evropi 
(tokrat iz Poljske), Rosario 
Andújar Torrejón, predse-
dnice Evropske mreže za 
praznovanje velikega tedna 
in velike noči, ter treh hrva-
ških avtorjev: Ivana Misso-
nija, Sanje Nikčević in Tiho-
mirja Prše. Preberemo pa 
lahko tudi zapis o pasijonski 
predstavi v bavarskem me-
stu Oberammergau, kjer pa-
sijon uprizarjajo vsakih de-
set let; lani je zaradi epide-
mije pasijonska predstava 
odpadla in je prestavljena na 
leto 2022.  

V jubilejnem letu 
dvojna številka
Izšla je še druga publikacija, povezana s Škofjeloškim pasijonom, Pasijonski 
almanah, ki prinaša vsebine o domačih in tujih pasijonih. Ob letošnji tristoti 
obletnici nastanka Škofjeloškega pasijona so izdali dvojno številko. 

Jože Štukl z dvojno številko mednarodnega Pasijonskega 
almanaha / Foto: Denys Shay

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V okviru kre-
ditne sheme, v katero svoja 
finančna sredstva združuje-
jo občine Škofja Loka, Gore-
nja vas - Poljane, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Škofja 
Loka, je ta čas odprt javni 
razpis za dolgoročne in krat-
koročne kredite, ki se dode-
ljujejo podjetjem in dopol-
nilnim dejavnostim na kme-
tijah iz omenjenih občin. 
Dolgoročni krediti se v okvi-
ru javnega razpisa dodelju-
jejo za obdobje do deset let, 
in sicer po obrestni meri 
6-mesečni EURIBOR + 2,5 
odstotka. Pridobite jih lahko 
za: nakup stavbnega zemlji-

šča in njegovo komunalno 
opremo, nakup, graditev in 
adaptacijo poslovnih prosto-
rov ter nakup opreme in 
kmetijske mehanizacije. V 
okviru javnega razpisa lahko 
pridobite največ sto tisoč 
evrov dolgoročnega posojila. 
Prav tako so v okviru kredi-
tne sheme na voljo sredstva 
za kratkoročna posojila, ki 
so namenjeni financiranju 
tekočega poslovanja. Do vre-
dnosti petdeset tisoč evrov 
jih lahko za obdobje do ene-
ga leta pridobite po obrestni 
meri 2,5 odstotka nominal-
no. Za podrobnejše infor-
macije se obrnite na Razvoj-
no agencijo Sora, Poljanska 
c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 
50 60 220.

Ugodna posojila

Med Rotovžem in kužnim 
znamenjem
Izhodišča za obeležje teme-
ljijo na duhovnem, dram-
skem, verskem ter izobraže-
valnem pomenu pasijona. 
Poudarek je na kulturni de-
diščini in tradiciji Škofjelo-
škega pasijona, pa tudi na 
nesnovni – živi dediščini, s 
katero je močno povezano 
prostovoljstvo. Želijo na-
mreč, da bi bilo obeležje do-
datek k prepoznavnosti me-
sta in škofjeloškega obmo-
čja ter kot tako tudi del turi-
stične promocije mesta. 
"Vsi vgrajeni vsebinski in 
likovni elementi imajo mo-
čan simbolni pomen. Osre-
dnji del obeležja sestavljata 
znak Škofjeloškega pasijona 
in zapis ob 300-letnici naj-
starejše ohranjenega dram-
skega besedila v slovenskem 
jeziku ter s tem označujeta 
namen njegove postavitve," 
nadaljuje Pavlovčeva. "Dru-
ga dva podolgovata elemen-
ta ponazarjata smer ter zna-
čilnost pasijonske procesije. 
Vsebujeta povečan faksimile 
besedila iz Škofjeloškega pa-
sijona ter omembo Unesco-
ve kulturne dediščine. Oba 
elementa hkrati predstavlja-
ta poklon igralcem: grafična 
tekstura je sestavljena iz 
osemsto črk iz Škofjeloške-
ga pasijona, vsaka posame-

zna črka je simbol za posa-
meznega igralca. Dodani so 
tudi odtisi stopal in kopit 
kot vidni dokaz na samem 
mestu uprizarjanja Pasijo-
na. Vsi glavni elementi so 
med seboj sestavljeni v na-
kazanem elementu križa, ki 
hkrati označuje točko glav-
nega prizorišča. Obeležje bo 
umeščeno na Mestni trg – 
med Rotovžem in kužnim 
znamenjem." 

Obeležje poudarja tudi del 
besedila iz Škofjeloškega 
pasijona. Med več prejetimi 
predlogi je skupina za Ško-
fjeloški pasijon – županovo 
posvetovalno telo – izbrala 
in županu Tinetu Radinji 
podala predlog patra Meto-
da Benedika, nekdanjega 
predstojnika Kapucinskega 
samostana v Škofji Loki in 
člana strokovnega odbora 
Škofjeloškega pasijona 
2022. Gre za vrstico, ki je 
del pete slike Škofjeloškega 
pasijona – Krvavega pota, 
besede prvega angela »Ah 

človek, prov tojga Odrešeni-
ka pomisli«. Pater Metod 
Benedik pojasnjuje, da to 
kratko besedilo v strnjeni 
obliki povzema vsebino in 
sporočilo Škofjeloškega pa-
sijona in jasno kaže na Kri-
stusa, ki je nenehno v sre-
dišču pasijonskega dogaja-
nja, ter hkrati tudi na člove-
ka, ki ga Kristus nenehno 
nagovarja. Pri izbiri besedi-
la je želel, da bi izbrana mi-

sel kljub jeziku Romualdo-
vega časa bila čim bolj ja-
sna in razumljiva današnje-
mu človeku.

Odmevni pasijonski 
dogodki
Marca in aprila se je zvrstilo 
več dogodkov, povezanih s 
pasijonom. Spletne dogodke 
si tudi v prihodnje lahko pri-
kličemo z ogledom spletnih 
in FB-strani organizatorjev. 
Na spletu sta bili predsta-
vljeni tudi obe osrednji pasi-
jonski publikaciji, najprej 
marca Pasijonski doneski, 

aprila pa tudi mednarodni 
Pasijonski almanah.
Poleg tega je bil Škofjeloški 
pasijon ob letošnjem jubile-
ju deležen tudi velike medij-
ske pozornosti. V Loškem 
muzeju so zbrali objave na 
nacionalni televiziji in ra-
diu, kjer se ga niso spomnili 
le v informativnem progra-
mu, temveč tudi v oddajah 
Dobro jutro in Na lepše, na 
radiu pa: Lovrenc Marušič: 
Škofjeloški pasijon, radijska 
igra; Kulturnice: 300 let 
Škofjeloškega pasijona; Esej 
na radiu: Franc Križnar, 
Škofjeloški pasijon; Kultur-
na panorama: Pred 300 leti, 
na veliki petek, so v Škofji 
Loki uprizorili Škofjeloški 
pasijon.
Mednarodni ton pa leto-
šnjim pasijonskim dnem, 
ko bi morala Škofja Loka go-
stiti letno skupščino združe-
nja Europassion, daje statua 
Europassiona. Na vsakokra-
tni letni skupščini, ki poteka 
v enem od mest članov 
združenja evropskih pasi-
jonskih mest, gostitelj pre-
vzame leseno skulpturo – 
abstraktno podobo Jezusa 
Kristusa, ki simbolično ob-
daja oziroma združuje 
evropske države. Skulptura 
potem vse leto domuje v 
kraju, ki gosti letni kongres. 
Letos je predsedstvo Euro-
passiona odločilo, da Škofji 
Loki simbolično za nekaj 
časa preda statuo združenja. 

Obeležje v čast pasijonu
31. stran

Razstavi 300 let živa dediščina Škofjeloškega 
pasijona in Prizori Škofjeloškega pasijona, ki sta 
bili v marcu in aprilu na ogled v Sokolskem 
domu Škofja Loka,  bosta od 6. maja do 6. 
junija gostovali v Muzeju krščanstva na 
Slovenskem v Stični. Ogledati si ju bo mogoče 
od torka do sobote ob 10., 12., 14. in 16. uri, ob 
nedeljah pa ob 14. in 16. uri. 
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Nina Fehter

Škofja Loka – »Poezija se ni 
prav velikokrat pojavljala v 
Ostriginem programu, pred 
meseci pa smo naleteli na 
podatek, da je 17. april sve-
tovni dan haikuja, in tako 
prišli na idejo o programu, 
povezanem z japonsko poe-
zijo. Haiku je ena najkrajših 
pesniških oblik, zato se zdi 
obvladljiva in dostopna. Po-
gosto je prav zato tudi pod-
cenjevana. Nismo želeli, da 
se jemlje preveč zlahka, zato 
smo kot prvi spletni dogo-
dek pripravili pogovor z 
Rozo, japonologinjo in nav-
dušenko nad japonsko kul-
turo, ki nam je povedala več 
o tej pesniški obliki,« uvodo-
ma razloži organizatorica 
Mojca Selak.
Zagotovo se marsikomu po-
raja vprašanje, zakaj je bila 
izbrana platforma Insta-
gram. »'Instagram poezija' 
je postala v preteklih letih 
nekakšna samostojna oblika 
predstavljanja poezije, saj 
vključuje tudi vizualne ele-
mente in interakcijo z bral-
ci, zato je bila ta platforma 

logična izbira. Hkrati smo 
želeli pokazati tudi, da In-
stagram ni le orodje obve-
ščanja, PR-a, ampak ga želi-
mo uporabiti kot spodbudo 
kreativnosti,« izbiro obra-
zloži Mojca Selak, ki je za-
dovoljna tudi s samim odzi-
vom na zastavljen izziv. 
»Glede na to, da je šlo za 
nekakšen eksperiment, prvi 
poskus, naša pričakovanja 
niso bila visoka. Če vas zani-
ma, kako nam je šlo, je zbir-
ka naših pesmi še vedno 
dostopna na Instagramu 
pod 'highlights', z imenom 
Pet sedem pet,« še dodaja. 
Ob tem je treba povedati 

tudi, da so haikuji v interpre-
taciji Agnes Cankar (Klub 
škofjeloških študentov) in 
Tineta Hafnerja (Zavod O) 
zaživeli tudi v obliki videa, ki 
ga lahko najdete na Ostrigini 
strani na Facebooku. Orga-
nizatorji na čelu z Mojco so 
prepričani, da imajo Insta-
gram in druge platforme po-
tencial za različne umetni-
ške in kreativne izzive, zato 
bodo prav gotovo kmalu za-
snovali nove načine za spod-
bujanje takšne in drugačne 
ustvarjalnosti. Prav tako za 
naslednje leto obljubljajo po-
novitev Haiku izziva, saj se 
bo izvedbena ekipa okrepila 

z nekaterimi letošnjimi ude-
leženci. Napovedano pa je 
bilo tudi ustvarjanje radijske 
igre, s čimer se aktivisti ne 
bodo spoprijeli prvič.
»Pred leti smo soustvarili 
radijsko igro Fajercajg, zdaj 
smo se odločili, da ustvari-
mo radijsko igro v čisto la-
stni produkciji,« nam pove 
Tine Hafner, idejni vodja 
projekta. »Ta trenutek še ve-
dno vabimo vse nadobudne 
pisce, govorce, kreativce in 
tehnike k sodelovanju. Javi-
jo se nam lahko na družbe-
nih omrežjih.« Samo ustvar-
janje radijske igre naj bi se 
začelo v maju.

Od haikuja do radijske igre
Zavod O in Rdeča Ostriga tudi v teh težkih časih ne mirujeta. Skoraj vsak konec tedna nas razveselita 
z zanimivim spletnim programom (od programa v živo do predvajanja arhivskih koncertov). Tako so v 
letošnjem aprilu pripravili Haiku izziv, kmalu pa bodo začeli ustvarjati radijsko igro.

Roza Jaki (levo) je predstavila svet haikuja, Agnes Cankar (desno) pa je poskrbela za 
interpretacijo. / Foto: TαB Grupa

Škofja Loka – Predsedniki krajevnih organizacij Združenja 
borcev za vrednote NOB Škofja Loka te dni v okviru dovolje-
nih ukrepov obiskujejo spomenike NOB in s polaganjem 
vencev zaznamujejo obletnici nastanka OF. Danes dopoldne 
bodo v KO Gorenja vas - Poljane položili nagelj k osrednjim 
spomenikom v krajih Poljane, Gorenja vas, Hotavlje, Trebija 
in Sovodenj. Delegacija KO ZB NOB Žiri bo položila venec k 
spomeniku pred osnovno šolo v Žireh jutri, 27. aprila, opol-
dne. V KO ZB NOB Zali Log bodo venec položili na spome-
niku na Zalem Logu, v KO Stara Loka - Podlubnik se bodo 
obletnici posvetili s položitvijo venca pri spomeniku na Kri-
žni Gori, v KO Škofja Loka – mesto bodo venec položili pri 
spominski plošči na hiši v Studencu, kjer je bila ustanovljena 
OF v Škofji Loki, v KO Dražgoše bodo venec položili k osre-
dnjemu spomeniku. Danes ob 10. uri pa bodo pri Domu ZB 
v Škofji Loki položili venec skupaj z nekaterimi predstavniki 
političnih organizacij in civilne družbe. 

Venci ob dnevu upora proti okupatorju

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT 
svetovanje Gorenjska vabi na usposabljanje z naslovom 
Strategija trženja in marketing na internetu. Usposabljanja 
bodo na videokonferenčni platformi Zoom potekala v pone-
deljek, 10. maja, od 17. do 19.15, v torek, 11. maja, od 17. do 
20. ure in v sredo, 12. maja, od 17. do 19.15. V prvem delu bo 
tema srečanja, kako postaviti spletno stran in kako poskrbe-
ti, da se bo prikazovala v iskalnikih, v drugem uporaba sple-
tnih orodij in oglaševanje z Googlovimi oglasi, v tretjem pa 
promocija na družbenih omrežjih. Predavatelj bo Matej Ka-
lan, ustanovitelj agencije za digitalni marketing Forward. 
Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Za vse prijavlje-
ne je obisk vse tri dni usposabljanja obvezen. Število mest 
je omejeno. Dodatne informacije in obvezne prijave: spletna 
stran Razvojne agencije Sora www.ra-sora.si (Novice in do-
godki). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Usposabljanja o trženju in marketingu

Podjed je v svojem predava-
nju z naslovom Kako teče 
čas, ko obtičimo med štirimi 
stenami predstavil izsledke 
avtoetnografske raziskave o 
doživljanju časa med pande-
mijo v primerjavi z ugotovi-
tvami iz tujine, ob tem pa 
posebej opozoril na dolgčas 

kot izjemno pomemben del 
življenja. Možina pa je pre-
davanje poimenoval  O kai-
rosu: naš čas v šoli in v vsak-
danjem življenju. "Predsta-
vil je razmerje med krono-
som, linijskim časom, ki si 
ga predstavljamo kot črto, ki 
teče iz preteklosti v priho-
dnost, in kairósom, ki so ga 
stari Grki razumeli kot ugo-
den trenutek, ko smo polno 
prisotni in živi v tu in zdaj, v 
razvijanju in zavedanju tre-
nutnega doživetja, zaradi 

česar se poveča naša čuječ-
nost in navzočnost v seda-
njem trenutku." 
V času simpozija so po bese-
dah ravnatelja Jožeta Boga-
taja načrtovali tudi slavno-
stno akademijo ob sedem-
desetletnici, ki so jo zaradi 
epidemioloških razmer pre-
stavili na drugo polovico 
septembra. "Akademija bo 

zaključni dogodek našega 
praznovanja, osrednja tema 
bo prav tako čas." V prime-
ru, da se epidemiološke raz-
mere ne bodo izboljšale, 
bodo tudi slavnostno akade-
mijo izvedli na spletu. Zgo-
dovino šole bodo v teh dneh 
predstavili tudi na šestih 
razstavnih plakatih na Me-
stnem trgu, in sicer na raz-
stavi z naslovom Šola skozi 
čas. Podobno razstavo si bo 
v prihodnje mogoče ogledati 
tudi v avli šole.

Simpozij skoraj v 
celoti posvetili času
31. stran

Za eno od uvodnih predavanj na simpoziju ob 
sedemdesetletnici je poskrbel antropolog dr. Dan Podjed.  
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Škofja Loka – Prostorska 
sekcija KŠŠ združuje devet 
mladih, ki se ukvarjajo s 
študijem arhitekture, urba-
nizma, komunikologije in 
lingvistike. »Zanimajo nas 
javni prostori v mestu in kot 
mladi 'lokalci' pogosto opa-
zimo pomanjkanje takšnih 
prostorov, ki bi nas nagovo-
rili,« je pojasnila Iva Lukan, 
pobudnica in vodja Prostor-
ske sekcije. Mobilni trg so 
zasnovali kot orodje, ki bo 
služilo aktivaciji neaktivnih, 
zapuščenih in neizkorišče-
nih javnih površin, ki imajo 
velik potencial za skupno-
stne prakse. Od aprila do 
septembra se bo znašel na 
novi lokaciji. »Gre za urba-
no opremo, kot so klopi in 
razni elementi za poseda-
nje, ki jo bomo predvidoma 
vsak mesec premaknili na 
drugo lokacijo. Smo z ekipo 
v fazi snovanja opreme. Po-
samezni elementi morajo 
biti namreč dovolj mobilni, 
hkrati pa zelo premišljeno 
oblikovani, da bodo spodbu-

jali čim bolj kreativno rabo 
prostora,« je pojasnila Lu-
kanova. 
Trenutno imajo v načrtu tri 
lokacije v Škofji Loki, in si-

cer nekdanjo vojašnico, Ka-
ščo in kopališče v Puštalu. 
Vsaka izmed izbranih loka-
cij ustreza določenim krite-
rijem. »Gre za prostore z 
izrazitim karakterjem in 
skritimi potenciali, ki so ne-
koč že imeli bogato življe-
nje, a se je njihov cikel usta-
vil. Kljub vsemu pa se v njih 
kažejo določene samonikle 
prakse ljudi s težnjo po po-
novni rabi,« je dejala in do-
dala: »Med drugim so vse od 
naštetih lokacij na strateških 
točkah, njihov ožji kontekst 
ima dinamično programsko 
zasnovo ter prostorske ka-
rakteristike, ki pomenijo 
tudi potenciale za zadrževa-
nje v njih. Lokacije trenutno 
v večji meri služijo parkira-
nju, ne pa tudi zadrževanju 
ali drugačni obliki, skozi ka-
tero bi soustvarjali kakovo-
sten javni prostor ter zagota-
vljali višjo kvaliteto bivanja 
prebivalcev ter drugih upo-
rabnikov.« Eden izmed 
principov, ki jih v Prostorski 
sekciji zagovarjajo, je tudi 
pomen dvosmerne komuni-
kacije s prebivalci. »Ker je 

prostorov, ki potrebujejo 
oživitev, veliko, bomo zbira-
li predloge za naslednje po-
staje Mobilnega trga. Prebi-
valci bodo svoje predloge 
lahko poslali na naslov 
info@kss.si,« je poudarila. 
Ideja je bila med 29 prispe-
limi prijavami na razpisu 
Urbana akademija 2021 iz-
brana kot zmagovalna. »Mi-
slim, da je bila iz perspekti-
ve žirije največja prednost 
projekta inovativna ideja, ki 
naslavlja sodobne urbani-
stične teme, hkrati pa je 
enostavna in lahko izvedlji-
va. Dodana vrednost je naša 
ekipa, kjer vlada super ener-
gija. Smo izrazito multidi-
sciplinarne sestave, kar pri-
pomore, da na probleme 
gledamo iz različnih zornih 
kotov ter tako hitreje pride-
mo do učinkovitejših reši-
tev. Uspeh nam definitivno 
daje zagon za delo naprej. 
Vzporedno namreč izvaja-
mo še nekaj projektov, viso-
ka uvrstitev na Urbani aka-
demiji pa nam daje v ve-
dnost, da nekaj delamo 
prav,« je sklenila Lukanova. 

Oživljanje zapuščenih 
javnih površin
Prostorska sekcija Kluba škofjeloških študentov bo v prihodnjih mesecih izvedla projekt Mobilni trg. 
Ideja je bila izbrana kot zmagovalna na razpisu Urbana akademija 2021 v organizaciji društva Prostorož.

Iva Lukan je pobudnica 
Prostorske sekcije Kluba 
škofjeloških študentov in 
idejna vodja projekta 
Mobilni trg. / Foto: osebni arhiv
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Mateja Rant

Visoko – Pri obnovi gozdne 
učne poti na Visokem so 
moči združili Zavod za goz-
dove Slovenije, družba Slo-
venski državni gozdovi 
(SiDG), Občina Gorenja vas 
- Poljane in Gorenjska ban-
ka. Zasadili so 36 sadik enaj-
stih različnih drevesnih vrst, 
med drugim tise, bodike, 
oreha, češnje, lesnike, gloga 
in javorja, in ene grmovnice, 
vse pa so po besedah revir-
nega gozdarja Primoža Ka-
lana na tak ali drugačen na-
čin povezane z območjem 
Visokega. Novo pridobitev 
bodo vključili tudi v ponud-
bo Dvorca Visoko, je ob tem 
napovedal župan Milan Ča-
dež. "Skupaj z Zavodom Po-
ljanska dolina se trudimo 
ponuditi vsebino, ki bo zani-
miva za vse obiskovalce, 
predvsem pa za družine, ki 
jim zagotovo ne bo dolgčas, 
če pridejo na to čudovito ob-
močje."
Začetki obstoječe učne poti 
segajo več kot trideset let na-
zaj, je pojasnil vodja kranj-
ske območne enote Zavoda 
za gozdove Slovenije Martin 
Umek. Po vseh teh letih po-
trebuje nekaj osvežitev, ki 
jih narekuje tako tehnološki 
razvoj kot potrebe obiskoval-
cev, je razložil. "Namen 
vseh učnih poti je, da se na 
primeren način ljudem pri-
kaže pomen gozda in njego-
va vloga, obenem pa opozori 
na lokalne zanimivosti." 
Obiskovalci bodo po prenovi 
učne poti lahko izbirali med 
krajšo in daljšo traso, in si-
cer eno- in dvokilometrsko. 

Na njej bodo uredili 12 točk, 
na katerih bodo na zanimi-
vosti v okolici in njene po-
sebnosti opozarjale karika-
ture lokalnega umetnika 
Borisa Oblaka. Obširnejše 
informacije pa bodo lahko 
obiskovalci preko QR-kod 
dobili na spletu, je še razlo-
žil Umek in dodal, da si je 
gozd mogoče ogledati tudi v 
družbi vodnika. Doslej so to 
delo opravljali njihovi goz-
darji, v prihodnje pa naj bi 
vodenje opravljali v sodelo-
vanju z Zavodom Poljanska 
dolina.
Z novimi drevesi na tem ob-
močju nadomeščajo pred-
vsem smreke, ki so jih sadi-
li v preteklosti. "V prej-
šnjem sistemu gospodarje-
nja z gozdovi so dajali pred-

nost drevesnim vrstam, ki 
so prinašale največji donos. 
Danes pa se zavedamo, da 
je treba z gozdom gospoda-
riti sonaravno," je poudaril 
vodja ljubljanske poslovne 
enote Slovenskih državnih 
gozdov Branko Štunf in do-
dal, da njihov primarni inte-
res ni maksimalni dobiček, 
temveč takšno gospodarje-
nje, da bodo tudi zanam-
cem pustili stabilne, ohra-
njene gozdove. Primož Ka-
lan je ob tem pojasnil: "Ta 
gozd so posadili v letu 1910, 
ko je bila v Sloveniji v 
ospredju nemška gozdarska 
šola, zato je prevladovala 
monokultura. Kljub temu je 
gozd dosegel lepo ekonom-
sko zrelost, po poseku pa ga 
bomo zdaj obnovili po kon-

ceptu slovenske gozdarske 
šole." Med drugim so zaradi 
bližine grobnice posadili 
tiso, ki je bila po Kalanovih 
besedah že v antiki posveče-
na božanstvu smrti in jo 
tudi sicer pogosto najdemo 
na pokopališčih. "Potem pa 
bo tu raslo še nekaj ekolo-
ško pomembnih divjih sa-
dnih vrst, ki so pomembne 
za prehrano gozdnih živali 
in ohranjanje ekosistemske 
funkcije gozda." Malo v šali, 
malo zares pa je župan ob 
tem še dodal, da bodo v tem 
okolju po novem našli tudi 
vse sestavine, ki so potrebne 
za pripravo koktajlov Viso-
ška kronika in Cvetje v jese-
ni, ki ju je lani zasnovala 
inovativna ekipa kavarne 
Visoko.

Začeli urejati učno 
pot na Visokem
Ob Tavčarjevi grobnici na Visokem so sredi aprila posadili nova drevesa in tako simbolično naznanili 
začetek obnove tamkajšnje gozdne učne poti.

Ob Tavčarjevi grobnici na Visokem so sredi aprila posadili nova drevesa in tako 
simbolično naznanili začetek obnove tamkajšnje gozdne učne poti. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – "Tudi v inve-
sticijam razmeroma nena-
klonjenem obdobju smo z 
malo nepovratnih finančnih 
spodbud in z minimalnimi 
evropskimi nepovratnimi 
sredstvi učinkovito izvajali 
vse zastavljene cilje in kljub 
povišanju zakonsko predpi-
sanih fiksnih obveznosti 
proračuna dosegli visoko 
stopnjo porabe za investici-
je, v višini skoraj polovice 
razpoložljivih proračunskih 
sredstev," je predstavitev za-
ključnega računa občine za 

lansko leto strnila Katja Do-
lenc z Občine Gorenja vas - 
Poljane. Pridobili so 1,3 mi-
lijona evrov nepovratnih 
sredstev, največ za sanacijo 
plazov na Muravah in v Že-
tini ter za energetsko sanaci-
jo podružnične šole Sovo-
denj in dvorca Visoko. 
Od skupnih odhodkov so za 
investicijske odhodke in 
transfere porabili 5,2 milijo-
na evrov oziroma slabih 49 
odstotkov proračuna, za te-
koče odhodke in transfere 
5,3 milijona evrov ter za od-
plačilo dolga 237 tisoč evrov. 
V okviru investicijskih od-

hodkov so največ sredstev 
namenili za investicijsko 
vzdrževanje cest, in sicer 1,7 
milijona evrov, od tega naj-
več za cesto Murave–Žetina, 
poleg tega pa še za cesto Sta-
ra Oselica in za skoraj tride-
set krajših odsekov po vseh 
krajevnih skupnostih. Za 
prizidek Vrtca Agata so na-
menili 159 tisoč evrov, ukre-
pi za povečanje poplavne 
varnosti Poljanske Sore na 
območju Poljan pa so bili 
lani vredni 359 tisoč evrov. 
Za dvorec Visoko je bilo na 
voljo 239 tisoč evrov, za 
energetsko sanacijo podru-

žnične šole na Sovodnju 219 
tisoč evrov in za obnovo For-
tunove brvi 80 tisoč evrov, je 
razložila Katja Dolenc. "Med 
tekočimi odhodki pa še ve-
dno največji delež predsta-
vljajo odhodki in transferi 
za predšolsko in osnovno-
šolsko vzgojo ter prevoze 
otrok v šolo." Za dnevno var-
stvo otrok v vrtcih oziroma 
za doplačila plačil staršev za 
vrtčevsko varstvo otrok so 
tako lani odšteli 1,3 milijona 
evrov. Za zimsko vzdrževa-
nje cest so namenili 313 ti-
soč evrov, za prevoze otrok v 
šolo pa 274 tisoč evrov.

Sledili zastavljenim ciljem
Lanski proračun so v občini Gorenja vas - Poljane realizirali več kot stodveodstotno, saj jim je jeseni 
uspelo pridobiti še dodatna sredstva za sanacijo plazov.

V dneh, ko se veselimo po-
stopne vrnitve v običajno 
živ ljenje, kot smo ga poznali 
pred epidemijo, se lahko 
vsak od nas vpraša, kako 
lahko k temu pripomore 
tudi sam.
V naši občini smo se ves čas 
trudili epidemijo umiriti z 
vsemi priporočenimi ukre-
pi. V našem Sokolskem 
domu je v zadnjem mesecu 
organizirano tudi brezplač-
no testiranje za vse zaintere-
sirane občane. Tako hitreje 
prepoznamo širjenje bole-
zni in ga lahko zajezimo. 
Tudi to je pomembno pri-
spevalo, da v občini v zad-
njem obdobju beležimo lepe 
rezultate, da tudi po več dni 
zapored ni bil okužen no-
ben občan.
Iz preteklih izkušenj pa se 
zavedamo, da se krivulja 
lahko kaj hitro obrne. Zato 
nas še toliko bolj veseli, da 
tudi v naši lokalni skupnosti 
hitro napreduje cepljenje, ki 
edino lahko prekine verigo 
prenosa bolezni. Cepljenih 
je že petnajst odstotkov ob-
čanov, tudi drugi odmerek 
je prejelo pet odstotkov ob-
čanov, naši zdravniki pa 
nam zagotavljajo, da je na 
voljo dovolj cepiva. Prav 
tako poudarjajo pomemb-
nost hitrega poteka ceplje-
nja, saj tako zaščitimo 
najran ljivejše med seboj, 
svojo družino in seveda 
sebe, saj nihče ne ve, kakšne 
posledice pravzaprav pušča 
še tako blag potek bolezni.
V teh dneh ste vsi občani iz 
našega zdravstvenega doma 

prejeli posebno povabilo na 
cepljenje proti okužbi s ko-
ronavirusom. Sam želim 
posebej pohvaliti prizadev-
nost vsega zdravstvenega 
osebja v gorenjevaškem 
zdravstvenem centru ves čas 
epidemije. Še posebno pa 
podpiram njihovo povabilo 
za čimprejšnje cepljenje in 
tudi sam vabim vse občane, 
da se vabilu odzovejo in tako 
rešijo marsikatero življenje, 
naše bližnje pa obvarujejo 
pred morebitnimi težkimi 
poteki bolezni.
Tudi sam sem že prejel prvi 
odmerek cepiva AstraZeneca 
in nisem imel niti najmanj-
ših težav. Zato prav lepo va-
bim vse naše občane, da tudi 
v tej preizkušnji stopimo 
skupaj, prekinemo verigo 
prenosov virusa in še naprej 
ravnamo odgovorno, da 
bomo lahko čim prej vstopili 
nazaj v življenje, kot smo ga 
poznali pred epidemijo.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Prekinimo verigo 
prenosa bolezni

Milan Čadež

Poljane – Zaradi gradnje krožišča v Poljanah bosta predvi-
doma dva meseca za ves promet zaprti lokalna cesta Polja-
ne–Javorje–Zapreval in lokalna cesta Bukov Vrh–Hotovlja, 
Predmost–Poljane na delu obstoječih priključkov na držav-
no cesto Škofja Loka–Poljane–Gorenja vas. Obvoz za vsa 
vozila v času popolne zapore bo potekal na naslednji način: 
za smeri Javorje–Škofja Loka in Javorje–Gorenja vas po eno-
smerni cesti Videm–OŠ Poljane ter za smeri Škofja Loka–Ja-
vorje in Gorenja vas–Javorje po stari cesti Palir–stari Poly-
com–Videm. Voznikom tovornih vozil iz smeri Gorenja vas–
Javorje priporočajo obvoz z obračanjem za mostom na Vi-
sokem ali na krožišču v Zmincu, kar olajša vključevanje na 
cesto Palir–Polycom. Za smer Hotovolja, Predmost–Gore-
nja vas obvoz poteka v smeri Hotovlja, Predmost –Žabja 
vas–Gorenja vas, za smer Škofja Loka–Hotovlja, Predmost 
pa po relaciji Log–Visoko–Hotovlja. Za smer Hotovlja, Pred-
most–Škofja Loka obvoz poteka po relaciji Hotovlja–Žabja 
vas–Poljane–Škofja Loka.

Zapora občinskih cest
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Mateja Rant

Hotavlje – S prejemom zele-
nega ključa se je domačija 
Tešnak zavezala k načelom 
trajnostnega, samooskrbne-
ga in inovativnega delova-
nja. V delovanje domačije 
vključujejo trajnostne izdel-
ke, dobrote, s katerimi po-
strežejo obiskovalcem, pa v 
glavnem pridelujejo na la-
stnem zelenjavnem, sa-
dnem in zeliščnem vrtu. 
"Ostalo hrano dobimo iz 
okoliških kmetij in tako 
podpiramo kmetijstvo v naši 
regiji," pojasnjuje Marjeta 
Kavčič z domačije Tešnak. 
Ves čas pa iščejo tudi inova-
tivne načine zmanjševanja 
porabe vode in elektrike ter 
varovanja okolja. Pridobitev 
zelenega ključa pa Marjeta 
Kavčič sicer jemlje zgolj kot 
zunanji znak tega, kar tako 
ali tako že ves čas vključuje-
jo v svoj način življenja. "Ti-
stim, ki bodo prišli k nam, 
bomo zdaj lahko tudi z zu-
nanjim obeležjem pokazali, 
kar je del naše notranje na-
ravnanosti." 
Po njenih besedah namreč 
ne gre zgolj za uporabo eko-
loških čistil, ločevanje od-
padkov, zmanjševanje pora-
be vode in energije. "Gre za 
splošen odnos do narave, 
žive zemlje, voda, gozdov, 
živali ... Vsega, kar se izgu-
blja v tem hitrem tempu ži-
vljenja, a je osnovnega po-
mena." Zato ne glede na to, 
da je iskreno ponosna in 
vesela tega prestižnega zna-
ka, meni, da je to zgolj zuna-
nji simbol, ki se mora naj-
prej odražati v notranji na-
ravnosti vseh, ki soustvarja-
jo njihovo zgodbo. Zato se 

trudijo tudi svoje goste oza-
veščati, kako živeti bolj smo-
trno in ekološko. "Pri nas 
gostje pečejo kruh, pijejo 
vodo iz pipe, uživajo v goz-
du v tišini, sami nabirajo 
zelišča za čaj in ekološko 
pridelano hrano za kosilo," 
pojasnjuje Marjeta Kavčič. 
Kot pravi, ji je tak način ži-
vljenja, kjer se znanje črpa 
od prednikov, že od nekdaj 
blizu. Vse to gostom ponuja 
v okviru posebnega paketa 
za družine, ki so ga obliko-
vali z namenom, da bi dru-
žine več časa preživele sku-
paj, ob tem pa obujali stara 
znanja in se učili že skoraj 
pozabljenih veščin. S tem je 
začela udejanjati svojo filo-
zofijo, da obstajata dve trajni 
zapuščini, za kateri se je vre-
dno boriti in ju predati otro-
kom – prva so korenine ozi-
roma pogled na dediščino, 

druga pa krila, s katerimi 
pridobijo svobodo duha in 
kreativnost. V okviru ustvar-
jalnega konca tedna za dru-
žine tako na domačiji nudijo 
deset delavnic z desetimi 
rokodelci. Gostje se lahko 
igrajo lesene miselne igre, 
ustvarjajo na glasbeni delav-
nici, izdelujejo leseno gnez-
dilnico, v zeliščarski delav-
nici spoznavajo prastar na-
čin zdravljenja, pečejo kruh 
in izdelujejo namaze ter 
obujajo stare pozabljene 
jedi, skupaj šivajo igrače iz 
blaga ...
Kot so ob prejemu zelenega 
ključa poudarili na občini, je 
vstop lokalnega ponudnika 
Tešnak – Domačija doživetij 
v družino prejemnikov zele-
nega ključa rezultat ne samo 
njihove zavezanosti k traj-
nostnemu in zelenemu po-
slovanju, ampak tudi vseh 

aktivnosti, ki jih je Občina 
Gorenja vas - Poljane skupaj 
z Zavodom za turizem in 
kulturo Poljanska dolina iz-
vajala v preteklem letu v 
okviru Zelene sheme slo-
venskega turizma. "Poleg 
predstavitve Zelene sheme 
in trajnostnih certifikatov za 
strokovno javnost je bistve-
no tudi povezovanje s turi-
stičnim gospodarstvom in 
veseli smo, da je le to že ob-
rodilo sadove." Kriteriji, po 
katerih je bila domačija oce-
njena in certificirana, sicer 
pokrivajo kar 13 področij: 
okoljsko upravljanje, vklju-
čenost osebja, informiranje 
gostov, vodo, pranje in či-
ščenje, odpadke, energijo, 
hrano in pijačo, notranje 
okolje, zelene površine, kor-
porativno družbeno odgo-
vornost, aktivnosti v naravi 
in administracijo.

Zeleno zgodbo "živijo"
Tešnak – domačija doživetij je prejela znak zeleni ključ, ki predstavlja odličnost na področju zelenega 
turizma, okoljevarstva in trajnostnega delovanja.

Marjeta in Dušan Kavčič z Domačije Tešnak / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Lansko po-
slovno leto je bilo v STC 
Stari vrh v znamenju ene 
izmed najslabših zim v se-
zoni 2019/20 in ukrepov v 
zvezi z epidemijo covi-
da-19. Že preteklo smučar-
sko sezono so končali z 
zgolj 52 smučarskimi dne-
vi, v lanski sezoni pa žični-
ških naprav sploh niso za-
gnali, saj so presodili, da 
bi imeli s tem še več stro-
škov, kot so jih imeli sicer, 
izguba, ki je na koncu zna-
šala petdeset tisoč evrov, 
pa bi bila še precej večja, je 
pojasnil direktor Tomaž 
Trobiš.

"Vse leto smo cepetali na 
mestu," je lansko poslovno 
leto za STC Stari vrh slikovi-
to strnil Trobiš. S korišče-
njem ukrepov iz protikoron-
skih zakonov jim je uspelo 
obdržati zaposlene in jim s 
subvencijami pokrivati do-
hodke. A so se morali ob 
tem soočiti z izvršbo, ki je 
prišla s strani največjega 
upnika, Zavarovalnice Tri-
glav, na podlagi česar so se 
nato subvencije iz protiko-
ronskih ukrepov preusmeri-
le v poplačilo dolga, nastale-
ga še pred letom 2016, ko je 
vodenje družbe prevzel Tro-
biš. "Po mojem prihodu 
smo v celoti poravnali vse 
obveznosti, razen zadnjega 

obroka v marcu," je razložil. 
Z Zavarovalnico Triglav jim 
je nato uspelo skleniti dogo-
vor o odpisu dela dolga v vi-
šini 25 tisoč evrov, preosta-
lih 50 tisoč evrov pa naj bi 
poplačali v obrokih, pri če-
mer so izpogajali tudi enole-
tni moratorij, ki se izteče 
decembra letos. Letošnja 
zima bi tako po Trobiševih 
besedah lahko predstavljala 
"streznitev" glede nadaljnje-
ga obratovanja smučišča. 
"Smučišče ob predpostavki 
milih zim dolgoročno ni 
sposobno preživeti, saj pri-
hodki slabih zimskih sezon 
ne omogočajo ne tekočega 
ne investicijskega vzdrževa-
nja smučarskih naprav." Z 

vidika zagotavljanja dolgo-
ročne stabilnosti poslovanja 
je za preživetje družbe nuj-
no preiti tudi na delovanje v 
poletnih mesecih, je pouda-
ril Trobiš in dodal, da so v 
minulem letu tako že izvedli 
nekaj aktivnosti v smeri le-
tnega turizma, ki pa so se 
ustavile zaradi ukrepov, po-
vezanih s covidom-19. Letos 
bodo napore usmerili v pri-
pravo predloga novih slu-
žnostnih pogodb za zemlji-
šča, ki se uporabljajo tako za 
potrebe smučišča kot tudi za 
potencialne druge progra-
me, med katere v prvi vrsti 
uvrščajo kolesarski park z 
različnimi težavnostnimi 
stopnjami.

Zima minila brez smučarjev
Na zadnji seji občinskega sveta sredi aprila so svetnike seznanili tudi z letnim poročilom Smučarsko 
turističnega centra (STC) Stari vrh.

Mateja Rant

Gorenja vas – Odlok ureja 
podelitev koncesije za opra-
vljanje javne službe na po-
dročju družinske medicine v 
mreži zdravstvene službe na 
območju občine Gorenja vas 
- Poljane. Kot je pojasnila di-
rektorica občinske uprave 
Elizabeta Rakovec, se konce-
sija podeli v predvidenem 
obsegu širitve 0,5 programa, 
koncesijo pa je možno dode-
liti za dobo največ 15 let z 
možnostjo podaljšanja.
"Veseli nas, da se programi 
družinske medicine v občini 
lepo razvijajo in da naši kon-
cesionarji izražajo potrebe 
tudi po širitvi programa, saj 
sedanji glede na rast prebi-
valstva ne zadošča," je dejala 
Elizabeta Rakovec in dodala, 
da se je obstoječim koncesi-
onarjem uspelo povezati z 

mladim kadrom s področja 
družinske medicine, ki ga 
sicer močno primanjkuje. 
"V Ambulanti Koprivec so 
pridobili mladega speciali-
zanta družinske medicine 
Jako Šinkovca, zato želijo 
program razširiti še za doda-
tnih 0,5 programa." Soglas-
je k širitvi koncesije za po-
dročje družinske medicine v 
njihovi občini je že podalo 
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, še vedno pa čakajo na 
soglasje Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije, a imajo zagotovilo, da 
bo vloga rešena pozitivno. 
Koncesijo bi lahko začeli iz-
vajati jeseni, vključili pa so 
tudi obveznost, da se mora 
koncesionar vključevati tudi 
v nujno medicinsko pomoč 
v Zdravstvenem domu Ško-
fja Loka, je še dodala Eliza-
beta Rakovec.

Potrebe po širjenju 
programov v zdravstvu
Na zadnji seji občinskega sveta so sprejeli tudi 
odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe na področju družinske medicine v občini.

Mateja Rant

Hotavlje – Zaradi epidemio-
loških razmer letošnji KBK 
trail Športno društvo Mar-
mor Hotavlje ne bo izvedlo v 
obliki dogodka, ampak so si 
ga zamislili kot individualni 
izziv brez uradno merjene-
ga časa oziroma dosežka.
Prijavljeni udeleženci bodo 
lahko kadarkoli v časovnem 
obdobju od 27. aprila do 15. 
maja, ko bi sicer morala po-
tekati prireditev, opravili tek 
ali hojo po KBK trail trasi, in 
sicer individualno, netekmo-
valno. "Rezultatov ne bo, kot 
dokaz, da je udeleženec 
opravil s tekmovalno traso, 
pa bo potrebna GPS-sled ali 

elektronska fotografija," so 
pojasnili organizatorji in do-
dali, da je torej pomembna le 
udeležba, osebni rezultati pa 
so izziv posameznika. "S to 
obliko dogodka želimo teka-
čem in pohodnikom ponudi-
ti možnost, da preverijo svo-
je cilje, nam, organizator-
jem, pa virtualni stik z naši-
mi zvestimi udeleženci." Vsi, 
ki bodo poslali elektronsko 
sled, bodo za nagrado dobili 
spominsko majico KBK trail 
2021. Več informacij je mo-
goče dobiti pri Boštjanu Je-
zeršku na telefonski številki 
031 391 354 ali na elektron-
skem naslovu tek@sdmh.si, 
spletni strani društva in Fa-
cebook strani KBK trail.

Letos zgolj kot 
individualni izziv

Poljane – Društvo ljubiteljev salam Poljanske doline bo na 
praznični torek, 27. aprila, organiziralo ocenjevanje salam. 
Ocenjevanje bo izvedla strokovna komisija. Izdelovalce do-
mačih salam vabijo, da prinesejo vzorec v ocenjevanje v go-
stilno na Vidmu v Poljanah nad Škofjo Loko v ponedeljek, 
26. aprila, med 17. in 19. uro ali v torek, 27. aprila, med 8. in 
9. uro. Rezultati ocenjevanja salam bodo objavljeni na sple-
tni strani društva in na njihovem Facebook profilu. Najbolj-
še salame se bodo uvrstile naprej na vseslovensko ocenje-
vanje. Če bo epidemiološka situacija dopuščala, bo društvo 
letos organiziralo tudi Salamijado Visoko 2021, ki bo že sed-
ma po vrsti. Več informacij o ocenjevanju je možno dobiti 
tudi po telefonu 041 645 128 (Tomaž).

Ocenjevanje salam v Poljanah
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V tem mesecu je prišlo do 
zelo pomembnega dogodka 
pri projektu poplavne varno-
sti za Železnike in gradnji 
obvozne ceste. V začetku 
aprila so nam iz direkcije za 
infrastrukturo sporočili, da 
je prišlo do podpisa težko 
pričakovane pogodbe med 
gospo odvetnico in direkcijo 
za infrastrukturo. S podpi-
som te pogodbe je možna 
takojšnja izvedba protipo-
plavne varnosti po projektu, 
po izpolnitvi določil pogodbe 
pa tudi gradnja obvozne ce-
ste mimo tega dela Železni-
kov. Za obvoznico se sicer 
pridobiva gradbeno dovolje-
nje po odsekih. Spodnji od-
sek in zgornji odsek obvozne 
ceste bodo lahko začeli gradi-
ti takoj po pridobitvi delnega 
gradbenega dovoljenja in po 
izbiri izvajalca, za srednji od-
sek pa je za pridobitev grad-
benega dovoljenja treba iz-
polniti določila pogodbe. 
Pri mostu za Ovčjo vas bo 
prišlo do sprememb pri vo-
dnogospodarskih ureditvah. 
Direkcija za vode odkupuje 
malo hidroelektrarno Fuži-
na. Po odkupu mala hidroe-
lektrarna ne bo več obrato-
vala in največja sprememba 
v naravi bo ta, da ne bo treba 
zgraditi 300 metrov dolgega 
betonskega korita za vtok 
vode v obstoječi kanal Mlin-
ščice. V kanal Mlinščice bo 
za turistične namene po 
vkopanem cevovodu tekla 
voda iz Prednje Smoleve.
Zaradi pritožb stranskih 
udeležencev bo direkcija za 
vode ob mostu za Ovčjo vas 
začasno za čas porušitve ob-
stoječega mostu in izgra-
dnje novega mostu zgradila 
pontonski most. Čez ta za-
časno postavljen most bo 
potekal tako promet z oseb-
nimi kot tudi tovornimi vo-

zili. Po tej spremembi ne bo 
treba zgraditi obvozne poti 
mimo pokopališča za oseb-
na vozila.
Trenutno potekajo postopki 
javnih naročil za izbiro izva-
jalca za vodne ureditve in za 
obvozno cesto. Na direkciji 
za vode pravijo, da če na po-
stopek javnih naročil ne bo 
pritožb, ki izbor pravnomoč-
nih izvajalcev lahko zama-
knejo, bi bili ti lahko izbrani 
že v začetku poletja. Z grad-
benimi deli bi tako lahko 
začeli v drugi polovici leto-
šnjega leta, pri vodnih ure-
ditvah nameravajo začeti pri 
Alplesu.
Celoten projekt protipoplav-
nih ureditev in obvozne ce-
ste je zelo pomemben za 
varnost ljudi, njihovega pre-
moženja, za gospodarstvo in 
za boljšo povezanost zgor-
njega dela naše doline ter za 
razvoj turizma. Upamo, da 
se bo čim prej začel uresni-
čevati tudi na terenu. Za vo-
dne ureditve je namenjeno 
34 milijonov evrov, od tega 
je 18 milijonov evrov evrop-
skih sredstev, ki jih je treba 
investirati do konca leta 
2023.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Zelena luč za 
obvozno cesto

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Jutri, 27. aprila, 
bo minilo natanko 75 let od 
ustanovitve Kovinarske za-
druge Niko, s čimer se je 
začel razvoj moderne indu-
strije v Selški dolini. Visok 
jubilej so obeležili v okviru 
podelitve Domelovih nagrad 
za leto 2020, ki so jo v naj-
večjem železnikarskem pod-
jetju priredili sredi minule-
ga tedna v obliki spletnega 
dogodka. Poleg inovativnos-
ti je bila rdeča nit tokrat tudi 
tradicija. Negotove čase ob 

koncu druge svetovne vojne 
in razmere, v katerih je bilo 
zasejano seme moderne in-
dustrije, je občinstvu pribli-
žal Peter Polajnar, edini še 
živeči ustanovni član zadru-
ge Niko, ki so ga pred prire-
ditvijo obiskali na domu in 
posneli. Predsednik uprave 
Domel Holdinga Matjaž 
Čemažar je povedal, da so 
podobno kot pred 75 leti 
tudi danes pred vrsto izzi-

vov, ki jih skušajo reševati s 
polno mero ambicioznosti, 
ustvarjalnosti, inovativnosti 
in včasih tudi nekaj intui-
tivnosti – vse s ciljem zago-
toviti trajnostno rast podje-
tja. Gost prireditve, novi 
generalni direktor Gospo-
darske zbornice Slovenije 
Aleš Cantarutti, je pohvalil 
veliko pozornost, ki jo Do-
mel posveča inovativni de-
javnosti, in dodal, da sodi 
med najbolj inovativna slo-
venska podjetja. 
V Domelovem sistemu za 
registracijo predlogov izbolj-
šav se je lani nabralo 530 
vpisov. Predloge, med njimi 
je bilo veliko kvalitetnih, je 
podala dobra četrtina zapo-
slenih. S predlogi preteklih 
let, ki so bili zaključeni lani, 
so v Domelu prihranili več 
kot 1,3 milijona evrov, za na-
grade pa so namenili dobrih 
85 tisoč evrov.
Zlato priznanje iz splošne 
inovativne dejavnosti je 
prejel Anton Ozebek iz ra-
zvoja APEC. Kot je navede-
no v obrazložitvi, iz njego-
vih predlogov veje duh 
praktičnosti, podprt z dol-
goletnimi orodjarskimi iz-
kušnjami. V Domel oz. te-
daj še Iskro je prišel leta 
1982. "Delo sem začel v 
ročni orodjarni. Tam si se 
moral vedno znajti sam," se 
spominja Ozebek. Nato je 
18 let delal kot tehnolog, od 
tedaj pa je v razvoju na od-
delku za avtomobilsko in-
dustrijo. Vmes je opravil še 
strojno tehnično šolo in di-
plomiral na fakulteti za 
strojništvo. "Na APEC-u de-
lam že 17 let. Delam na več 
projektih. Nekateri so že v 
proizvodnji, npr. za Hello, 
Husqvarno, Stihl ..." Inova-

tivnost mu predstavlja spre-
membo na boljše, in to z 
manj dela. Doslej je predla-
gal okoli trideset inovacij, 
od tega sedem lani. "Naj-
boljša inovacija in najvre-
dnejša izboljšava je pripra-
va za kalibriranje kota nagi-
ba na rotorju 484 na mon-
tažni liniji v Retečah. Pri-
prava je zmanjšala izmet 
rotorja za 95 odstotkov," je 
še povedal zlati nagrajenec.
Srebrna priznanja so prejeli: 
Franc Potočnik, Janez Mar-
guč, Gregor Vidmar, Tomaž 
Frelih, Jože Kenda, Klemen 
Polak, Matej Bevk, Dragan 
Grgić, Miha Urh in Nejc 
Černilogar, bronasta pa: 
Anže Rovtar, Benjamin Se-
ljak, Andraž Štefanič, Dani-
jel Ilić, Jernej Primožič, 
Luki Špilak, Mohor Pintar, 
Janez Zadravec, Peter Štravs 
in Rok Dobravec, ki je obe-
nem prejel še posebno pri-
znanje za največ vpisanih 
predlogov izboljšav. Lani jih 
je registriral šestnajst. 

Priznanje za mentorja inova-
tivnosti so podelili Janezu 
Frelihu iz konstrukcije oro-
dij. Iz naslova profesionalne-
ga inoviranja so nagradili 
projektni tim, in sicer za ra-
zvoj statorja in rotorja za vo-
dno črpalko, ki skrbi za pra-
vo temperaturo pogonskega 
elektromotorja in baterij pri 
novi Daimlerjevi generaciji 
popolnoma električnih vozil 
v segmentu mestnih teren-
skih vozil. Gre za enega naj-
kompleksnejših Domelovih 
projektov, pri katerem je bilo 
kar okoli devetdeset sodelu-
jočih. V obdobju od 2021 do 
2030 bodo na lokaciji Reteče 
izdelali šest milijonov rotor-
jev in prav toliko statorjev. 
Priznanje za dosežke pri 
zmanjšanju notranjih stro-
škov nekakovosti je prejel 
oddelek poslovne enote 
Komponente in orodja na 
Trati, priznanja na temo vre-
dnote odgovornost in skrb za 
zaposlene pa se je razveselila 
Martina Razingar.

Izzivi nekoč in danes
Na letošnji podelitvi Domelovih nagrad sta se prepletali inovativnost in tradicija. Obenem so namreč 
počastili 75. obletnico ustanovitve Kovinarske zadruge Niko, predhodnice Domela.

Zlati nagrajenec za inovativnost Anton Ozebek / Foto: Tina Dokl

Občinstvo je preko 
posnetka nagovoril tudi 
Peter Polajnar, ustanovni 
član zadruge Niko. 

Ana Šubic

Pr' Janu v Martinj Vrhu so 
se pred kratkim razveselili 
asfaltirane ceste. Gre za za-
dnji, dobrega pol kilometra 
dolg odsek, ki vodi do hribo-
vite domačije na 860 metrih 
nadmorske višine. Asfaltira-
nje je omogočila Občina Že-
lezniki. Pri pripravi ceste je 
lastnikom priskočil na po-
moč vaški odbor, del pa so 
prispevali sami. "Asfaltirana 
cesta je velika pridobitev, 
pomeni zagon in veliko per-
spektivo za domačijo. Do-
stop in vzdrževanje bosta 
lažja, predvsem pa bo cesta 
olajšala gibanje mojemu 
možu, invalidu," je hvaležna 

gospodarjeva žena Irena 
Pintar. Njen mož Janez je 
pred leti po možganski kapi 
postal invalid. "Po nakupu 
novega vozička se bo lahko 
samostojno premikal po rav-
nem delu poti. To mu veliko 
pomeni in tudi nam bo laž-
je, saj nas bo lahko spre-
mljal pri delu okoli domači-
je," je pojasnila Pintarjeva. 
Dodatno veselje jima bo pri-
nesla tudi hči Lidija z druži-
no, ki se namerava preseliti 
na domačijo.
Irena Pintar je poudarila, 
da je na podeželju asfalti-
ran dostop do kmetije osno-
va – tako kot je v mestu ko-
munalno urejena parcela. 
Asfaltiranje strmih cest na 

podeželju se ji zdi zelo po-
membno. "Mladi bi raje 
ostajali na kmetijah, zago-
tovo pa bi se našli tudi taki, 
ki bi se odločili za bivanje 
na podeželju, marsikdo si 
želi tega," je prepričana 
Pintarjeva. 
Domačija pr' Jan sicer ob-
sega okoli trideset hektarov 
površin. "Imamo od 6,5 do 
sedem hektarov travnikov 
in malo vrta. To obdeluje-
mo, ostalo pa je gozd," je 
pojasnila Irena Pintar. Za-
radi moževe invalidnosti, 
ki jih spremlja že sedmo 
leto, se po najboljših mo-
čeh trudi voditi kmetijo. 
"Ostajamo pri mešani živi-
norejsko-mlečni proizvo-

dnji, dodali smo nekaj pe-
rutnine, sicer pa že od nek-
daj velik poudarek name-
njamo naravni pridelavi," 
je še razložila.
Cesta Jan–Pstote v Martinj 
Vrhu je sicer najdaljši leto-
šnji odsek, ki bo urejen v 
okviru dveletne pogodbe za 
asfaltiranje občinskih cest. 
Dela so začeli marca z asfal-
tiranjem javne poti Lajše–
mlin. Daljši odseki cest 
bodo prišli na vrsto v okviru 
samostojnih pogodb. Na 
občini ta čas vodijo tudi po-
stopke v zvezi z izbiro izva-
jalcev. Za letošnje vzdrževa-
nje gozdnih cest, ki bo stalo 
blizu 57 tisoč evrov, bo skr-
belo podjetje Ozebek, za sa-

nacijo usada pod Žbontar-
jem je najugodnejšo po-
nudbo (blizu 43 tisoč evrov) 
oddalo podjetje Todograd, v 

kratkem pa bo pravnomoč-
na tudi odločitev o izbiri iz-
vajalca za ureditev ceste Hr-
vat–Ceferin v Davči.

Cesta prinesla nov zagon
Do domačije pr' Janu v Martinj Vrhu po novem vodi asfaltirana cesta. Ta predstavlja veliko 
perspektivo za domačijo in bo olajšala gibanje invalidnemu gospodarju.

Pr' Janu v Martinj Vrhu so se pred kratkim razveselili 
asfaltirane ceste. Na sliki gospodarjeva žena Irena Pintar 
v družbi štirinožnega prijatelja / Foto: Tina Dokl
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Ana Šubic

Železniki – Ministrstvo za 
delo, družino in socialne za-
deve je v začetku aprila izda-
lo odločbo, s katero je podje-
tju SeneCura odvzelo konce-
sijo za dom starejših v Žele-
znikih. Odvzem so utemelji-
li z obrazložitvijo, da konce-
sionar tudi po preteku po-
daljšanega roka, to je do 
konca lanskega leta, ni začel 
opravljati storitve, ki je bila 
predmet koncesije. SeneCu-
ra je že lani jeseni vložila 
prošnjo za sporazumno pre-
kinitev pogodbe o koncesiji.
Župan Anton Luznar obža-
luje, da je kljub vsem vlože-
nim naporom prišlo do ta-
kšnega razpleta, saj so si 
močno prizadevali, da bi s 
stanovalci Na Kresu, ki se 
niso strinjali z umestitvijo 
doma na predvideno lokaci-
jo, našli skupni jezik in prišli 
do rešitve, ki bi bila spreje-
mljiva tudi za investitorja. Še 
januarja letos je bil skupaj s 
poslancem državnega zbora 
Mihaelom Prevcem in direk-

torjem Domela Matjažem 
Čemažarjem na sestanku na 
ministrstvu. Kot je pojasnil 
župan, so državnemu sekre-
tarju in njihovi ekipi želeli 
pojasniti, na kakšen način je 
možno zgraditi dom na ob-
stoječi lokaciji Na Kresu. 
"Domel je bil pripravljen 
prevzeti del stroškov za zago-
tovitev parkirnih mest na so-
sednjem zemljišču, del stro-
škov pa bi pokrila občina. Na 
sestanku nas glede vsebine 
niso hoteli niti poslušati. De-
jali so, da so prejeli vlogo za 
prekinitev koncesije in da ne 
morejo drugače, kot da pre-
kinitev potrdijo. Povedali so 
tudi, da bodo letos pripravili 
nov razpis in da naj se po-
novno prijavimo nanj," je 
razložil župan, ki kljub vse-
mu ostaja optimističen. Z 
investitorjem SeneCuro se 
sedaj že pripravljamo na nov 
razpis. "Pregledujemo mo-
žnosti gradnje doma na ze-
mljišču v Selcih blizu župni-
šča in na zemljišču v Žele-
znikih, ki je v lasti Košmelje-
vih."

Ciljajo na nov razpis

Ana Šubic

Železniki – Tri leta in pol po 
ureditvi strelišča nad prosto-
ri Občine Železniki v po-
slovni stavbi na Češnjici so 
se člani Strelskega društva 
(SD) Lotrič Železniki "pre-

selili" na novo lokacijo. Niso 
šli daleč, saj so za potrebe 
strelišča preuredili del nek-
danje kinodvorane na Če-
šnjici. Kot je pojasnil pred-
sednik SD Lotrič Klemen 
Tomaševič, so stroški preno-
ve poslovne stavbe, kjer so 

imeli enajstodstotni lastni-
ški delež, postali preveliko 
breme za društvo. "Prostore 
smo z letnimi obroki odku-
povali od Alplesa, s katerim 
smo imeli desetletno pogod-
bo za odkup," je razložil Kle-
men Tomaševič. Za nakup 

njihovih prostorov – šlo je 
za 240 kvadratnih metrov – 
se je nato odločilo podjetje 
Lotrič Meroslovje.
V nastali situaciji se je SD 
Lotrič dogovoril z Lesno za-
drugo za Selško dolino za 
uporabo dvorane na Češnji-
ci. Kot je pojasnil koordina-
tor društva Branko Košir, 
gre za dolgoročni najem. 
"Polovico dvorane smo pre-
uredili v strelišče in odstra-
nili stole, da jih ne bi poško-
dovali, drugi del pa je name-
njen za priprave strelcev na 
nastop. V tej polovici dvora-
ne sicer poteka tudi ceplje-
nje proti koronavirusu, ob 
morebitnih potrebah pa bo 
lastnik zainteresiranim 
omogočil njen najem," je 
povedal Košir.
Strelci so se na novo lokaci-
jo preselili sredi aprila. Na 
novem strelišču so že izpe-
ljali dve tekmi: tretji krog 
prve državne lige za strelce 
z zračno puško in tretji 
krog državne lige za mla-

dince in kadete. In kakšne 
rezultate so dosegli v tej se-
zoni? V 1A državni ligi je 
članska ekipa z zračno pi-
štolo zabeležila eno zmago 
proti strelcem iz Grosuplje-
ga, v zadnjih treh krogih pa 
se bo borila za enega od 
prvih štirih mest. "V 1A ligi 
s puško je ekipa po treh po-
razih v borbi za uvrstitev od 
9. do 12. mesta in se bori za 
obstanek v tej ligi," je razlo-
žil Košir. Med strelci v 
članski konkurenci še na-
prej izstopata že omenjeni 
Klemen Tomaševič in Anja 
Prezelj, ki se je kot ena naj-
perspektivnejših sloven-
skih strelk s pištolo uvrstila 
v državno reprezentanco in 
bo maja tekmovala na 
evropskem prvenstvu v hr-
vaškem Osijeku. 
Med uvrstitvami v državni 
ligi za mladince velja ome-
niti deveto mesto Naje Pre-
zelj s puško, v kadetski kon-
kurenci se je Amadej Koblar 
uvrstil na tretje mesto, prav 

tako s puško, Žiga Tolar in 
Mark Mohorič pa s pištolo 
na tretje in četrto mesto. 
V SD Lotrič je trenutno bolj 
aktivnih okoli 14 članov. 
"Ostali so manj aktivni, opa-
žamo pa, da nam je epide-
mija povzročila upad pri 
mlajših kategorijah. Že več 
kot eno leto niso pridobili 
nobenega novega člana. Na 
strelišče so še do nedavnega 
smeli zgolj kategorizirani 
športniki od kadetov naprej. 
Po novem so treningi spet 
dovoljeni za vse, le ukrepov 
proti nalezljivim boleznim 
se je treba držati," je še poja-
snil Košir. 

Strelišče uredili v dvorani
Strelsko društvo Lotrič Železniki si je strelišče uredilo v nekdanji kinodvorani na Češnjici. Anja Prezelj, ena najperspektivnejših 
slovenskih strelk, se ta čas pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo maja v Osijeku.

Na novem strelišču so že izpeljali dve tekmi.

Anja Prezelj

Ana Šubic

Železniki – Skupina Lotrič 
Metrology letos praznuje tri-
deset let delovanja. Danes 
združuje že več kot 170 stro-
kovnjakov s področja mero-
slovja, zaposlenih v desetih 
podjetjih v sedmih državah. 
Lotrič Meroslovje s sedežem 
v Selcih ima že 91 sodelav-
cev, lani so jih zaposlili 
osem, hčerinsko podjetje 
Lotrič Certificiranje, ki se je 
iz Kranja preselilo v nove 
prostore na Češnjici, pa ima 
enajst zaposlenih. Po podat-
kih direktorja Marka Lotriča 
so v Lotrič Meroslovju lani 
dosegli 13-odstotno rast, 
upad poslovanja zaradi pan-
demije so čutili zgolj v apri-
lu. V letošnjem prvem kvar-
talu so zabeležili sedemod-
stotno rast, sicer pa so si 
zadali 11-odstotno letno rast.
Rast pripisujejo dolgoročni 
usmeritvi podjetja, ki od 
leta 2015 v ospredje poslo-
vanja postavlja razvoj la-
stnih meroslovnih produk-
tov in rešitev po meri na-
ročnika, ki omogočajo vse 
večjo stopnjo avtomatizaci-
je proizvodnih in poslovnih 
procesov. Ob tem so ome-
nili merilni sistem Exac-
tum za samodejni nadzor 
parametrov okolja in Tra-
mes namenske merilne sis-
teme po meri kupcev za 
potrebe vhodne, vmesne in 
končne kontrole izdelkov. 

Po besedah Lotriča si želi-
jo, da bi polovico prihodkov 
realizirali s storitvami in 
drugo polovico z izdelki. Z 
njimi trenutno že dosegajo 
28 odstotkov. "To pomeni, 
da smo v teh petih letih 
kljub vsemu naredili kar 
pomemben korak." Glavna 
dejavnost podjetja ostajajo 
meroslovni pregledi. Lani 
so jih izvedli 98 tisoč oz. v 
povprečju 383 na dan. S 
199 akreditiranimi postop-
ki večini strank pokrijejo 
95 odstotkov meroslovnih 
potreb. Njihov skupni tržni 
delež na področju mero-

slovja v Sloveniji znaša 44 
odstotkov.
"V zadnjem, pandemskem 
letu smo kot podjetje pristo-
pili k številnim družbeno 
odgovornim projektom, 
med katerimi velja poudariti 
razvoj medicinskega respi-
ratorja, vzpostavitev labora-
torija za preskušanje mask 
ter merjenje nivoja ogljiko-
vega dioksida v šolah. Zave-
damo se, da smo kot podje-
tje uspeli zgolj ob podpori 
okolja, iz katerega smo zra-
sli in kateremu se čutimo 
dolžni vračati," je poudaril 
Lotrič. Lani so sodelovali v 

ekipi, ki je razvila prototip 
medicinskega respiratorja 
Diham, v konzorciju z Naci-
onalnim inštitutom za bio-
logijo pa so se lotili vzposta-
vitve laboratorija za preizku-
šanje medicinskih mask. Ta 
je bil minuli teden vpisan v 
Nando bazo pri Evropski ko-
misiji, s čimer so postali pri-
glašen organ za certificira-
nje – prvi v Sloveniji. V po-
družnično šolo v Selcih pa 
so brezplačno namestili sis-
tem Exactum, ki učiteljem 
omogoča vpogled v meritve 
v realnem času in s tem 
učinkovitejše prezračevanje 
prostorov.
Ob 30-letnici v Lotrič Mero-
slovju končujejo tudi veliko, 
1,5 milijona evrov vredno in-
vesticijo v novo lokacijo v 
Železnikih. V poslovni stav-
bi na Češnjici so leta 2018 
kupili prostore v spodnjih 
dveh etažah in jih lani obno-
vili, z ostalimi solastniki pa 
so se lotili energetske sana-
cije in obnove stavbe, ki bo 
končana v kratkem. Nedav-
no je podjetje kupilo še pro-
store strelskega društva v 
zgornji etaži, gre za 240 
kvadratnih metrov, tako da 
ima na Češnjici že 1425 
"kvadratov" površin. Delita 
si jih razvoj in Lotrič Certifi-
ciranje, prostore v zgornjem 
nadstropju pa so namenili 
predvsem skladišču, ki ga 
potrebujejo za razvojne in 
laboratorijske dejavnosti.

Testirajo tudi maske
V Lotrič Meroslovju so se ob tridesetletnici podjetja razveselili novice, da so postali priglašen organ 
za certificiranje zaščitnih mask, prvi v Sloveniji. Velika pridobitev so tudi dodatni prostori na Češnjici.

Dodatne prostore na lokaciji v Železnikih so namenili 
razvoju in hčerinskemu podjetju Lotrič Certificiranje. 
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Železniki – Prvega maja bo minilo deset let od smrti geologa, 
paleontologa in častnega občana Železnikov prof. dr. Antona 
Ramovša, rojenega leta 1924 v Dolenji vasi. Ob spominu na 
njegovo raziskovalno delo Kulturno društvo dr. Janez Evan-
gelist Krek Selca načrtuje 12. Krekov večer z gostjo, razisko-
valko Tadejo Šubic s kranjske enote Zavoda RS za varstvo 
narave. Izpeljati ga želijo v živo predvidoma v drugi polovici 
maja, če bodo epidemiološke razmere dopuščale, je v imenu 
organizatorjev napovedala Andreja Megušar. "Dr. Ramovš je 
bil zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Je svetovno znani 
stratigraf in paleontolog z bogatim študijskim in raziskoval-
nim delom. Bil je dolgoletni urednik poljudnoznanstvene 
revije Proteus. V Loškem muzeju je uredil geološko zbirko. 
Pred leti je podaril svojo paleontološko zbirko, knjižnico in 
korespondenco loškim ustanovam," je pojasnila.

Krekov večer posvečen prof. dr. Ramovšu
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Tretji val epidemije se tudi v 
Žireh počasi umirja. Precep
ljenost je sploh med starejši
mi ta čas zelo dobra, bi pa 
ob tem pozval tudi naše ob
čane, stare med 18 in 60 let, 
ki še niso bili okuženi, da se 
prijavijo za cepljenje, saj 
prej ko bomo cepljeni, prej 
bomo varnejši pred okužba
mi tudi kot celoten kraj – da 
ne bo treba zapirati športne 
dvorane, šole, vrtcev in dru
gih javnih mest. Iz osebne 
izkušnje lahko povem: pri 
cepljenju so stranski učinki 
redki, pri bolezni pa je zago
tovo več dolgotrajnih posle
dic, obenem pa okužiš še 
vse bližnje. Zato res še en
krat pozivam, naj se prijavi
jo tudi tisti pod šestdesetim 
letom starosti, da bomo lah
ko čim hitreje dobili cepivo 
in precepili populacijo. Vsi 
si želimo, da se življenje 
začne normalizirati – prvi 
korak k temu smo naredili 
pretekli teden z odprtjem te
ras lokalov, kjer lahko ljudje 
na distanci spet spijejo kavo.

Ne glede na epidemijo pa se 
nadaljujejo številni projekti v 
občini. Prejeli smo že odloči
tev o podpori ministrstva za 
gospodarstvo projektu ko
munalnega opremljanja po
slovne cone v Žireh, kar po
meni, da bodo projekt sofi
nancirali v višini 1,24 milijo
na evrov. To je bil še zadnji 
pogoj, da objavimo razpis, 
izberemo izvajalca in začne
mo delati. Tega smo se zelo 
razveselili, saj smo v ta pro
jekt, ki bo omogočil tudi širi
tev industrijske cone, vložili 
veliko truda. Podpisali smo 
tudi pogodbo za dokončanje 
projekta kuhinje v novozgra
jenem povezovalnem delu s 
šolo, ki obsega gradnjo vme
snih sten, strojne napeljave 
in nakup opreme za kuhinjo. 
Lovimo rok, da bomo do 
konca počitnic lahko opremi
li kuhinjo tako za vrtec kot za 

šolo. Obstoječo še uporabno 
opremo iz stare kuhinje pa 
bomo prestavili predvidoma 
v avgustu, ko je tudi vrtec te
den dni zaprt. Naložba je vre
dna slabih 400 tisoč evrov. V 
preteklem tednu smo plačali 
tudi novo podvozje za gasil
sko vozilo PGD Dobračeva, 
za kar smo v proračunu na
menili 85 tisoč evrov. Soča
sno pa intenzivno poteka 
načrtovanje centra, kar bo 
omogočilo uresničenje ene

ga zadnjih velikih projektov, 
ki so jih občani v strategiji 
razvoja Žirov do leta 2025 
najpogosteje postavili v 
ospredje. Na eni od prihod
njih sej občinskega sveta 
bomo predstavili idejno za
snovo ureditve središča. V 
okviru tega bomo uredili tudi 
dodatna parkirna mesta na
sproti doma starejših ob cesti 
proti Račevi, kjer sta predvi
dena parkirišče in park. 
V prihodnjih dneh pa v Žiri 
vabijo klekljarski dnevi; lani 
so jih v celoti izvedli na sple
tni način, letos pa si vsi želi
mo, da bi velike čipke, ki so 
nastale, lahko prišli pogle
dat tudi v živo in na varni 
razdalji kakšno besedo spre
govorili s tistimi, ki tako za
vzeto gojijo tradicijo, na ka
tero smo upravičeno pono
sni.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Omogočena širitev 
industrijske cone

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – "To je bil še zadnji 
pogoj, da objavimo razpis, 
izberemo izvajalca in zač
nemo dela. Tega smo se 
zelo razveselili, saj smo v ta 
projekt, ki bo omogočil tudi 
širitev industrijske cone, 
vložili veliko truda," pou
darja župan Janez Žakelj. 
Za dobrih 2,4 milijona 
evrov vreden projekt, ki ga 
bo Občina Žiri izvajala v 
okviru dogovora za razvoj 
gorenjske razvojne regije, 
bo Evropski sklad za regio
nalni razvoj prispeval 869 
tisoč evrov, še 372 tisoč 
evrov pa bodo za projekt 
namenili iz državnega pro
računa.
V okviru projekta bo Obči
na Žiri uredila oziroma do
gradila ekonomskoposlov
no infrastrukturo na ob
močju obstoječe poslovne 
cone. "S tem bodo zagoto

vljeni pogoji za rast in ra
zvoj podjetij, ki širijo svojo 
poslovno dejavnost in so 
pomembni zaposlovalci na 
regionalni ravni," so sporo
čili iz službe vlade za ra

zvoj in evropsko kohezij
sko politiko. Ureditev eko
nomskoposlovne cone po
meni pomemben prispe
vek k razvoju gospodarstva 
v občini Žiri oziroma regi

ji, povečanju dodane vre
dnosti malih in srednje ve
likih podjetij ter povečanju 
zaposlovanja, so ob tem še 
dodali v službi vlade za ra
zvoj. 

Evropska sredstva  
za industrijsko cono
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt 
komunalnega opremljanja poslovne cone v Žireh.

Za komunalno opremljanje industrijske cone je občina pridobila tudi evropska sredstva. 
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Mateja Rant

Žiri – Po zadnjih podatkih, 
ki so jih posredovali iz Am
bulante družinske medicine 
Arcus Medici, je preceplje
nost starejših od šestdeset 
let v Žireh 90odstotna gle
de na število ljudi na sezna
mu, glede na število vseh 
opredeljenih pacientov v 
ambulanti Arcus Medici pa 
skoraj 70odstotna. Najvišji 
delež precepljenih je v staro
stni skupini od 70 do 75 let, 
kjer so cepili že skoraj vse 

osebe s seznama, glede na 
število njihovih opredelje
nih pacientov pa delež znaša 
84 odstotkov. "Starejše smo 
tako v glavnem že precepili, 
ta čas se na cepljenje prija
vljajo še tisti, ki so covid19 
že preboleli," je razložil Jaka 
Strel iz Arcus Medici. Veseli 
ga, da v zadnjih dneh nara
šča zanimanje za cepljenje 
tudi v starostni skupini od 
18 do 65 let.
Uspešnost njihove strategije 
cepljenja Jaka Strel pripisu
je temu, da so si že takoj na 

začetku zastavili cilj precepi
ti čim več ljudi v čim kraj
šem času. Tako so že v mar
cu organizirali tako imeno
vano cepilno soboto in so ob 
pomoči krajevnega Rdečega 
križa in Civilne zaščite samo 
v enem dnevu cepili okrog 
štiristo ljudi. "To je bilo še v 
času, ko je bilo mogoče na
ročiti toliko cepiv, kot je bilo 
interesa. Mi smo poskrbeli, 
da smo hitro sestavili se
znam ljudi, ki se želijo cepi
ti, na podlagi tega pa smo 
javili tudi svoje potrebe po 

cepivih." Hitri tempo ceplje
nja so potem nadaljevali, pri 
čemer so se dobro pripravili 
tako organizacijsko kot pro
cesno. "Celo pri vnašanju 
podatkov v register cepiv 
smo našli bližnjice v progra
mu, da to ne traja predolgo." 
K uspešnosti cepljenja v nji
hovi občini pa je po mnenju 
Jake Strela verjetno prispe
vala tudi dolga tradicija pre
ventivnih akcij, skozi katere 
so veliko v stiku z občani, 
kar jim pomaga graditi zau
panje pri ljudeh. 

Cepljena že večina starejših
Na Gorenjskem po precepljenosti prebivalcev s prvim odmerkom cepiva izstopa tudi Občina Žiri.  
Po podatkih portala Cepimo se je do 23. aprila prvi odmerek cepiva prejelo 23,6 odstotka občanov.

Mateja Rant

Žiri – Pred stavbo stare šole, 
kjer poleg Muzeja Žiri domu
je tudi Krajevna knjižnica 
Žiri, so v marcu postavili za
bojnik za vračanje knjig, ki 
omogoča vračanje knjig tudi 
zunaj delovnega časa knjižni
ce. Kot opaža vodja knjižnice 
Majda Treven, so občani do
bro sprejeli novost, saj je že 

od prvega dne zapolnjen z 
vrnjenim gradivom.
V zabojnik je knjižnično gra
divo mogoče oddati 24 ur na 
dan. "Vse vrnjeno gradivo ta
koj naslednji delovni dan 
tudi razknjižimo oziroma od
pišemo," je pojasnila Majda 
Treven in dodala, da imajo 
mnogi pomisleke, ali je tak 
način vračanja knjig varen in 
zanesljiv. "Zabojnik za vrača

nje knjig ima loputo, skozi 
katero vrnete gradivo. Oblika 
lopute onemogoča, da gradi
vo oziroma knjige vzamete 
nazaj." Znotraj zabojnika je 
voziček, ki ima dno pritrjeno 
na vzmeti, tako da se s težo 
vrnjenega gradiva čisto poča
si ugreza in knjige v zabojnik 
nikoli na padejo z velike viši
ne, kar preprečuje poškodbe 
na knjigah. Sam voziček pa je 

po besedah Majde Treven 
tudi ločen od sten zabojnika, 
kar prepreči poškodbe gradi
va tudi ob slabih vremenskih 
razmerah.
Knjižnico pa je še vedno 
mogoče obiskati ob pone
deljkih, torkih in petkih od 
14. do 19. ure ter v sredo od 
10. do 15. ure ter si izposodi
ti nove knjige in ostalo gra
divo.

Občani dobro sprejeli novost
Krajevna knjižnica Žiri je ponovno odprta po rednem urniku, izposojene knjige pa je štiriindvajset ur 
na dan mogoče vrniti tudi v nov zabojnik za vračanje knjig.

Zabojnik za vračanje knjig pred staro šolo / Foto: Tanja Mlinar

"Zato res še enkrat pozivam, naj se prijavijo tudi 
tisti pod šestdesetim letom, da bomo lahko čim 
hitreje dobili cepivo in precepili populacijo."
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Mateja Rant

Žiri – Prostore žirovske knji-
žnice pogosto obogatijo tudi 
s priložnostnimi razstava-
mi, ki še popestrijo obisk 
knjižnice. Ta čas sta na 
ogled dve taki razstavi, in si-
cer predstavljajo unikatne 
izdelke Društva invalidov 
Žiri, sklop razstav Domo-
znanski avtorji se predstavi-
jo pa so začeli z razstavo 
knjig z ilustracijami Bojane 
Dimitrovski. Pred časom so 
gostili še razstavo o selitvi 
knjižnice, ki si jo bo v priho-
dnje mogoče ogledati tudi 
na spletni strani Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka.
V okviru omenjene razstave 
so predstavili slikovno in 
drugo gradivo o selitvi Kra-
jevne knjižnice Žiri 28. 
marca 2009 s pomočjo žive 

verige. Poleg prispevkov iz 
tiskanih medijev o selitvi 
knjižnice so razstavo oboga-
tili s fotografijami, ki so jih 
posneli na dan selitve knji-
žnice. "Takrat se je oblikova-
la živa veriga, v kateri je so-
delovalo okrog petsto ljudi," 
je pojasnila vodja knjižnice 
Majda Treven. Pridružili so 
se jim namreč učenci žiro-
vske osnovne šole, člani ga-
silskih društev v občini, 
Združenje šoferjev in avto-
mehanikov Žiri, taborniki 
in številni posamezniki. 
"Oblikovali so sedemsto me-
trov dolgo živo verigo in pre-
selili celotno domoznansko 
zbirko, to je več kot tisoč 
knjig," je spomine na dogo-
dek obudila Majda Treven.
V knjižnici pa si je še vedno 
mogoče ogledati dve zani-
mivi razstavi. Svoje unika-

tne izdelke razstavljajo čla-
nice Društva invalidov Žiri 
iz skupine ročnih del, ki se 
navezujejo na temo pomladi 
in spomladanskih prazni-
kov. "Vitrina je vsa v cvetju, 
izdelanem iz odpadnega 
materiala, nekaj je tudi ple-
tenih in kvačkanih izdel-
kov," je pojasnila Majda Tre-
ven. V okviru domoznanske 
razstave pa razstavljajo knji-
ge z ilustracijami Bojane Di-
mitrovski, ki ta čas živi in 
ustvarja v Žireh. "Kot ume-
tnica in ilustratorka je pod-
pisana v mnogih knjigah, 
med njimi je tudi Mesečin-
ska struna Svetlane Makaro-
vič, v zbirki Čebelica pa je 
izdala trilogijo o mačku Vil-
ku," je razložila Majda Tre-
ven in dodala, da se njene 

ilustracije stalno pojavljajo v 
otroških in mladinskih revi-
jah, za svoje delo pa je bila 
tudi večkrat nagrajena. V 
maju bo na vrsti nova doma-
ča avtorica, in sicer je Majda 
Treven izbrala pisateljico 
Petro Likar.

Pomlad v knjižnici
V Krajevni knjižnici Žiri si je poleg stalne razstave del Vladimirja Kavčiča in Lojzeta Gostiše ta čas 
mogoče ogledati še dve razstavi, ki se vsebinsko navezujeta na kraj ter domače avtorje in ustvarjalce.

Svoje unikatne izdelke v knjižnici razstavljajo članice 
Društva invalidov Žiri iz skupine ročnih del. / Foto: Tanja Mlinar

V okviru domoznanske razstave razstavljajo knjige z 
ilustracijami Bojane Dimitrovski. / Foto: Tanja Mlinar

Pred časom so gostili še 
razstave o selitvi Krajevne 
knjižnice Žiri v letu 2009. 

Mateja Rant

Žiri – V sklopu Slovenskih 
klekljarskih dnevov, ki so v 
preteklih letih popestrili 
utrip kraja med prvomajski-
mi prazniki, vsako leto raz-
pišejo tudi klekljarski nate-
čaj. Na letošnjem natečaju je 
vsak udeleženec prejel obris 
cvetke, notranjost pa je lah-
ko zapolnil, kakor si je sam 
zamislil. Tudi tako so se po-
klonili spominu na lani pre-
minulo dolgoletno predse-
dnico društva Marico Al-
breht, ki je tudi sama izdelo-

vala številne variacije na 
podlagi osnovnega vzorca 
cveta, po katerem je društvo 
dobilo ime. Letošnja zmago-
valka natečaja je Jožica Mra-
kič iz Šempetra pri Gorici, je 
pojasnila predsednica dru-
štva Cvetke Tanja Mlinar.
Na natečaj sta prispeli kar 
102 cvetki 74 avtoric. Poleg 
posameznih cvetk so prejeli 
tudi tri cvetke, vključene v 
sliko, in eno v lovilcu sanj. 
"Prihajale so iz vse Sloveni-
je, dobili pa smo tudi dve 
cvetki iz Madžarske in eno 
iz Italije," je dejala Tanja 
Mlinar in dodala, da je itali-
janska cvetka iz Rima naj-

bolj pisana in predstavlja si-
ciljanske barve keramike. 
"Nekatere cvetke se odliku-
jejo po izvirnosti, druge po 
natančni izdelavi, tretje po 
posebnih, zapletenih vzor-
cih," je še razložila Tanja 
Mlinar in priznala, da z izbi-
ro zmagovalne cvetke kljub 
temu letos niso imeli težke-
ga dela. "Zmagovalna cvetka 
je vsem dobesedno padla v 
oči. Je natančno izdelana, 
tanka, nežna ... Nič ni odveč, 
nič premalo." Drugo mesto 
so prisodili Mileni Kalan, 
tretje pa Karmen Jezeršek. 

"Vsekakor pa so prav tako 
dragocene tudi vse ostale 
cvetke, saj je vsaka drugač-
na, po obliki ali barvi, in 
prav vsaka prispeva k razno-
likosti razstave." Skupaj z 
razstavo velikih čipk, ki so v 
ospredju letošnjih klekljar-
skih dnevov, si jo bo mogoče 
ogledati od 27. aprila dalje v 
mali galeriji DPD Svoboda. 
Poleg tega stene galerije še 
vedno krasijo lanske Minia-
ture, če bo kdo želel, pa 
bodo omogočili tudi ogled 
stalne zbirke Evropa v čipki, 
Drevesa in čipko Mance 
Ahlin v avli kinodvorane, je 
dejala Tanja Mlinar.

Zmagovalna cvetka 
zelo izstopala
V klekljarskem društvu Cvetke Žiri so bili prijetno 
presenečeni nad odzivom na letošnji natečaj, na 
katerega je prispelo več kot sto čipk v obliki 
jabolčnega cveta.

Zmagovalna čipka z letošnjega natečaja / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Močvirske hraste so v 
obliki drevoreda zasadili sre-
di devetdesetih let prejšnje-
ga stoletja. Travnik je bil v 
tistih časih po besedah Maje 
Kržišnik vsaj dvakrat na leto 
pod vodo. "Potem pa so 
Soro meliorirali in verjetno 
se je znižala tudi raven pod-
talnice, tako da so se hrasti 
začeli sušiti." Odločitev, da 
jih posekajo, je bila boleča 
in težka, je priznala Maja 
Kržišnik, drevored pa so 
zdaj obnovili s trpežnejšimi 
slovenskimi gabri iz Dreve-
snice Omorika.
Pri izbiri novih dreves za 
drevored so se posvetovali 
tudi z Maticem Severjem, ki 
je sodeloval že z Juto Krulc, 
ki je zasnovala omenjeni vrt 
v Žireh. Pri sajenju pa so 
jim na pomoč priskočili so-
sedje in prijatelji ter gasilci 
iz PGD Dobračeva. Odzvala 
sta se tudi župan Janez Ža-
kelj in žena Andreja. "Krži-

šnikov vrt mi vedno predsta-
vlja oazo miru in lepote sre-
di vsakdana. Zavedam se 
velikega potenciala tega le-
pega parka in z veseljem 
podprem Kržišnikove pri 

njihovih aktivnostih za nje-
govo oživitev," je dejal žu-
pan in dodal, da ga obisk 
vrta vedno spomni tudi na 
njegovo avtorico Juto Krulc, 
s katero so se večkrat srečali 

in v pogovoru z njo in njeni-
mi domačimi odpirali zani-
mive teme. Zvesti obiskoval-
ci vrta pa so po besedah 
Maje Kržišnik tudi otroci iz 
bližnjega vrtca.

Drevored obnovili z gabri
V Kržišnikovem vrtu so sredi aprila posadili sedemnajst gabrov, s katerimi so nadomestili močvirske 
hraste, ki so se začeli sušiti in so jih zato morali posekati.

Sajenje gabrov v Kržišnikovem vrtu / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Žiri – Turistično društvo 
Žiri pripravlja v soboto, 8. 
maja, od 8. do 14. ure pred 
Zadružnim domom cvetlič-
ni sejem. Na sejmu bo sode-
lovalo več vrtnarij s pestro 
ponudbo sadik, vrtnin in 
lončnic pa tudi trajnic, gr-
movnic in jagodičevja. Soča-
sno bo potekala tudi izme-
njava sadik. Ob tej priložno-
sti bodo znova odprli tudi 
informacijsko točko turistič-

nega društva v središču Ži-
rov, ki jo bo v poletni sezoni 
mogoče obiskati prvo in tre-
tjo soboto v mesecu od 8. do 
12. ure ter v času večjih dru-
žabnih dogodkov v kraju od 
9. do 18. ure. Člani turistič-
nega društva bodo imeli v 
času cvetličnega sejma prilo-
žnost poravnati članarino za 
letošnje leto, k vpisu pa vabi-
jo tudi nove člane. Ob plači-
lu članarine vsakega čaka 
cvetoče presenečenje, oblju-
bljajo v turističnem društvu.

Cvetlični sejem
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Dvajset do ure 
ali petnajst čez njo v spomi-
nu ostajata odhoda avtobu-
sov s kranjske avtobusne 
postaje proti Škofji Loki, ki 
sta bila med šolskim letom 
običajno polna srednješol-
cev, večinoma dijakov ško-
fjeloške gimnazije – "kranj-
skih družboslovcev", saj je 
gimnazija v osemdesetih le-
tih okroglo desetletje v času 
tako imenovanega usmerje-
nega izobraževanja imela 
status srednje družboslov-
no-jezikovne šole. Ako bi 
"dušo prodal" umetnosti, bi 
morda štirideset let kasneje 
za potrebe literarnega bese-
dila, filmske zgodbe, v iska-
nju melodije za skladbo, 
mogoče ideje za umetniški 
performans ob omenjenih 
urah postopal po postaji. Da 
bi videl umetnost, je lokalni 
zapisovalec dogodkov za pot 
do Škofje Loke, še posebej 
tem čudnim časom primer-
no, vendarle uporabil običaj-
ni način premagovanja raz-
dalj z mislijo na prve vrstice 
tega zapisa. 
Vsled ukrepov za varovanje 
zdravja ob aktualnih epide-
mioloških razmerah so pre-
teklo sredo v Sokolskem 
domu tudi jubilejno ume-
tniško razstavo nekdanjih 
profesorjev in dijakov Gim-
nazije Škofja Loka odprli v 
komorni sestavi in za jav-
nost pripravili posnetek do-
godka, ki je v teh dneh že 
dostopen na spletu. Razsta-
vo, ki bo na ogled do sredine 
maja, podpisujeta profesor-
ja likovne umetnosti kipar 
Matej Plestenjak in filozofi-

je ter zgodovine umetnosti 
Ivan Golob ob pomoči gale-
ristke Sokolskega doma sli-
karke Agate Pavlovec. 
"Presenečen in hkrati pre-
srečen sem, ker so se na 
moje vabilo in hkrati pro-
šnjo, da za razstavo prispe-
vajo svoje umetniško delo, 
odzvali prav vsi, mnogi iz-
med njih danes priznani 
kulturni delavci, profesorji 
na akademijah, fakultetah 
in v širšem prostoru uspe-
šni umetniki," je zadovoljen 
Matej Plestenjak, ki je k so-
delovanju povabil 36 nekda-
njih dijakov in profesorjev, 
ki so stopili na umetniško 
pot oziroma jih ta navdihuje 
ljubiteljsko. "Ducatu likov-
nikov, ki so ob podobni pri-
ložnosti prav tu razstavljali 
že pred desetimi leti, sem 

Ena gimnazija, toliko umetnosti
Preprost naslov Jubilejna umetniška razstava nekdanjih profesorjev in dijakov pod geslom In vendar se vrti!, s katerim na Gimnaziji Škofja Loka 
zaznamujejo različne dogodke ob svoji sedemdesetletnici, v teh dneh svojo veličino dobiva v Sokolskem domu – v živo.

Pošljete SMS s ključno besedo 

 

SKUPAJ  
(darujete 1 EUR) 

SKUPAJ5
(darujete 5 EUR) 

na 1919.

Lepo je deliti.
“Prve stvari smo začeli deliti z drugimi že v otroštvu

in od takrat si jih z enako dobrim občutkom delimo vedno več.”
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dodal še svoje dijake, med 
katerimi so tudi že akadem-
ski slikarji. Odločil pa sem 
se, da v galeriji poleg likovne 
pokažemo tudi literarno in 
glasbeno ustvarjalnost. Ne-
kateri so svoje zgodbe zapi-
sali posebej za razstavo, spet 
drugi so poslali odlomke iz 
svojih knjig ali pesmi iz ak-
tualnih pesniških zbirk. Za-
hvala gre tudi Marku Arne-
žu iz kranjske Galerije Pre-
šernovih nagrajencev in Bo-

štjanu Sokliču iz Loškega 
muzeja, ki sta posodila deli 
starejših avtorjev," o izboru 
avtorjev za razstavo nadalju-
je Plestenjak. Glasbenika 
Andrej Misson in Pavle Do-
lenc predstavljata del notnih 
zapisov, v razstavišču pa se 
vrti njuna glasba, klavirski 
nokturni prvega in skladbe 
za pihalni trio drugega. 
Razstava je tako po umetni-
ških prispevkih kot genera-
cijsko zelo raznolika. Tu je 
na primer slika Pavla Bozo-
vičarja (1910–2001) na eni 
in fotografija lanske matu-

rantke Ajde Pokorn na drugi 
strani. Kot je k razstavi zapi-
sal Ivan Golob, je najpo-
membnejše dejstvo, da so 
vsi udeleženci razstave mi-
selno in čustveno povezani 
z delovanjem škofjeloške 
gimnazije in skupno vpeti v 
loško in tudi širše slovensko 
kulturno življenje. 
Če na desni strani spre-
mljamo literarne prispevke, 
poezijo, prozo, krajše eseje 
Nine Misson, Jasmina B. 

Freliha, Boruta Goloba, 
Maše Ogrizek, Janija Virka, 
Nine Kokelj, Agate Trojar, 
Petra Mlakarja in drugih, 
nas na nasprotni strani nav-
dušijo likovna dela in foto-
grafije Mohorja Kejžarja, 
Tine Dobrajc, Maje Šubic, 
Berka, Mirne Pavlovec, 
Agate Pavlovec, Jane Jocif 
in v nadaljevanju Janeza 
Plestenjaka in Petre Pleste-
njak Podlogar, tu sta foto-
grafija prezgodaj pokojnega 
Tomaža Lundra in portret 
dekleta kiparja in nekdanje-
ga profesorja na gimnaziji 

Toneta Logonderja in še in 
še. Ivan Golob v nagovoru, 
v čudovitem eseju o ume-
tnosti, pove, da ustvarjalcev 
del na razstavi ne povezuje-
jo niti skupna svetovnona-
zorska niti religiozna, poli-
tična ali druga poljubna 
ideološka prepričanja, am-
pak jih povezuje prizadeva-
nje za lepoto, za besedo, 
resnico in človečnost; in v 
nadaljevanju, da nas ne gle-
de na različnost avtopoetik 

posameznih ustvarjalcev ta 
dela z vso predanostjo spod-
bujajo k razvijanju čuta za 
tako zelo tradicionalni vre-
dnosti, kot sta lepota in re-
snica. 
V hodniku v avlo Sokolske-
ga doma je obletnici v čast 
na ogled sedemdeset posli-
kanih nosorogov, ki so jih 
aktualni dijaki po motivu 
Dürerjeve grafike naslikali 
pri profesorju Mateju Ple-
stenjaku. Dobrega počutja 
ob razstavi ni skrival ravna-
telj gimnazije Jože Bogataj 
in na pripombo, da ob sicer-

šnjih uspehih dijakov v za-
dnjem desetletju, dveh tu 
srečamo tudi tiste, ki v šoli 
niso bili vedno zlati, pove-
dal: "Lahko tudi, so pa mno-
gi izmed njih že v gimnazij-
skih letih pokazali likovne, 
literarne, glasbene talente in 
je večina izmed njih potem 
dozorela bodisi v odlične 
profesionalne umetnike bo-
disi se z umetnostjo ukvar-
jajo ljubiteljsko. Gimnazija 
je ob rednem programu di-
jakom vedno dajala tudi mo-
žnost razvijati umetniške 
talente mladih. Nekateri iz-
med njih se na gimnazijo 
vračajo tudi kot mentorji li-
terarnih, arhitekturnih, gle-
daliških delavnic ..." Ob tem 
je dodal, da na razstavi na 
neki način lahko spoznamo 
tudi vso raznovrstnost, ki jo 
ima gimnazija tako v profe-
sorjih kot dijakih. 
Dogodek sta oplemenitila 
izjemna glasbenika, oba 
tudi povezana z gimnazijo, 
oče in hči, violončelist Miloš 
Mlejnik in violinistka Ana 
Julija Mlejnik. Na razstavi 
prisotni umetniki bodo 
predstavljeni tudi v prihaja-
jočem zborniku, v tem te-
dnu pa bodo na Mestnem 
trgu na panojih v sliki in be-
sedi predstavili utrinke iz 
sedemdesetletne zgodovine 
šole.

Razstava odslikava umetni-
ško moč Škofje Loke, h ka-
teri v veliki meri že sedem-
deset let prispeva prav Gi-
mnazija Škofja Loka. Za-
dnjih štirideset let v svet 
ponosna gleda s Podna, 
tako kot na razstavi delo 
Mateja Plestenjaka Inox 
žaba z zarjavelo krono. Kro-
ne, ki so simbol oblasti, se 
zlatijo in rjavijo, žaba pa 
ostaja taka kot vedno, če-
prav na prvi pogled skriv-
nostna, vedno in ob vsakem 
času ponosna in od vseh 
občudovana. 

Odprli so razstavo umetnosti s škofjeloške gimnazije: (z leve) pomočnica ravnatelja Ana Prevc Megušar, ravnatelj Jože 
Bogataj, glasbenika Miloš in Ana Julija Mlejnik, profesorja Matej Plestenjak in Ivan Golob ter galeristka Agata Pavlovec. 

Kipar Matej Plestenjak in slikarka Agata Pavlovec ob delu 
prvega z naslovom Inox žaba z zarjavelo krono / Foto: Tina Dokl

Odprtje sta oplemenitila odlična glasbenika iz družine 
Mlejnik, oče Miloš in hči Ana Julija. / Foto: Tina Dokl
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Osnovni set za žar 
3-delni. Št. art.: 1172170

Briketi za žar „Grillprofi” 
Dolg čas gorenja. Iz naravnih surovin. 
Izdelano v Nemčiji. 2,5 kg. Št. art.: 7830946 

9,99  2,49  Žar na oglje „Jaxon“ 
Za peko na žaru in dimljenje. Premičen. S termometrom v 
pokrovu in litoželezno rešetko za žar z vstavkom za modularni 
sistem pečenja. Skupna velikost rešetke: 58 x 42,5 cm. 
Mere: š 102 x v 104 x g 68 cm. Št. art.: 1549039 

Top cena

99,99 

Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si Akcija velja do 15. 5. 2021 oz. do razprodaje zalog. 
Cene so v EUR z vključenim DDV.

SEZONA ŽARA
JE TU!
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Maša Likosar

Škofja Loka – Planinci PD 
Škofja Loka so se zadnjega 
pravega izleta udeležili lan-
sko leto marca, pred izbru-
hom novega koronavirusa. 
Dva izleta v ožjem krogu so 
zabeležili še maja in junija, 
od tedaj pa zaradi ukrepov 
aktivnosti ne izvajajo. Kot je 
pojasnil predsednik Janez 
Pintar, so za leto 2021 razpi-
sali 43 izletov, a žal so bili do 
sedaj vsi odpovedani. »Tež-
ko je napovedati, koliko izle-
tov bo odpadlo. Seveda upa-
mo, da čim manj in bomo 
lahko čim prej začeli izvajati 
svoje dejavnosti. Predvsem 
starejši planinci potrebujejo 
druženje in rekreacijo. 
Omejeni smo glede avtobu-
snega prevoza, saj veljajo 
precej strogi ukrepi,« je po-
jasnil Pintar. Odpadle so 

tudi vse planinske sekcije in 
krožki v okviru osnovnih šol 
v Škofji Loki, kjer se jim je 
običajno pridružilo 250 mla-
dih pohodnikov. Letos bele-
žijo padec članstva, trenu-
tno imajo 337 članov, v ena-

kem obdobju lansko leto so 
jih imeli 600, leto 2020 pa 
so zaključili z 912 člani. 
Njihovi planinski točki, 
koča na Blegošu in dom na 
Lubniku, ki ju oskrbujejo, 
pa sta bili po besedah Pin-

tarja bistveno bolj obiskani 
kot pretekla leta. »Vidno je, 
da ljudje vse več prostega 
časa namenijo za odhod v 
naravo, v letu epidemije so 
bile planinske poti na Lub-
nik in Blegoš polne poho-
dnikov. Pri tem opažamo, 
da pohodniki lepo varujejo 
in spoštujejo naravo ter se 
gibajo le po označenih po-

teh. Planinci smo se pridru-
žili nedavni očiščevalni ak-
ciji, ki jo je organizirala Ob-
čina Škofja Loka, očistili 

smo vse planinske poti in 
na njih je bilo zelo malo 
smeti,« je dejal Pintar in 
dodal, da kljub povečanemu 
številu obiskovalcev gora v 
kočah ni bilo večjega, tem-
več manjši prihodek. »Koča 
na Blegošu in dom na Lub-
niku sta delovala v skladu z 
odloki. Pijača in hrana sta 
se stregli le skozi okno, in 
sicer za s seboj. Od ponov-
nega odprtja teras gostin-
skih lokalov lahko obisko-
valci posedijo tudi tam, a 
način strežbe ostaja enak,« 
je dodal. Zadnji dan v apri-
lu, ko se bo zaključila teko-
ča sezona, bodo opravili 
tudi analizo vpisov v vpi-
snih knjigah in predvideva-
jo, da bodo na Blegošu letos 
zabeležili rekordno število 
vpisov. Običajno je bilo le-
tno na Blegošu 14 tisoč vpi-
sov, na Lubniku pa 25 tisoč.

Blegoš in Lubnik ta čas 
množično obiskana
Aktivnosti Planinskega društva (PD) Škofja Loka so v preteklem letu zaradi pojava epidemije covida-19 popolnoma zastale. So pa 
zaznali drastično povečan obisk koče na Blegošu in doma na Lubniku.

Na Blegoš in Lubnik se je v letu epidemije podalo mnogo 
več pohodnikov kot pretekla leta. Na fotografiji je koča na 
Blegošu. / Foto: arhiv PD Škofja Loka 

Običajno je bilo letno 
na Blegošu v vpisni 
knjigi 14 tisoč vpisov, 
na Lubniku pa 25 
tisoč. Letos pričakujejo 
rekordno sezono.

Škofja Loka – Na zadnji seji 
občinskega sveta v Škofji 
Loki so obravnavali več ka-
drovskih zadev. Svetniki so 
soglašali z imenovanjem 
Matjaža Žure za novega di-
rektorja Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske. Za pred-
stavnico občine v svetu za-
voda Center slepih, slabovi-
dnih in starejših Škofja Loka 
so imenovali Mirjam Jan 
Blažić, v svet zavoda Šolske-
ga centra Škofja Loka pa 
Martina Trampuša. Sogla-
šajo tudi s kandidatko za 
ravnateljico Osnovne šole 
Cvetka Golarja Karlo Kraj-
nik. Ob tem svetnik Rolan-
do Krajnik opozarja, da se 
ne bi oglasila samo ena kan-
didatka, če bi bili razpisi ob-
javljeni širše in ne le v Go-
renjskem glasu. Imenovali 
pa so tudi novo članico v 
nadzorni svet javnega pod-
jetja Komunala Škofja Loka. 
Potem ko je bil za člana 
nadzornega sveta najprej 
imenovan Robert Strah, so 
ugotovili, da gre za nezdru-
žljivost z njegovo funkcijo 
podžupana in Robert Strah 
je zaradi tega dal odstopno 
izjavo. Komisija za volitve in 
imenovanja je sproćila po-
stopek za imenovanje nove-
ga člana, občinski svet pa je 
zdaj za članico potrdil Sonjo 
Končan. 

Več kadrovskih rešitev
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POENOSTAVLJEN LOGOTIP
(kadar potrebujemo manjšega,

da ga je možno tiskati)

ČRNA

PAN 1797 C

V našo ekipo vabimo 

VOZNIKA TOVORNEGA VOZILA
v mednarodnem cestnem prometu s kodo 95 in vozniškim  

izpitom kategorij C in E (m/ž).

Če si slovenskega državljanstva, komunikativen in pozitivno  

naravnan, natančen in redoljuben, če vsaj malo obvladaš tuji jezik  

in računalniške veščine, se nam pridruži.

Vozimo po Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Švici in Hrvaški,  

vikendi so prosti.

Prijave na e-pošto: robert.bogataj66@gmail.com
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Spoštovani,

praznujmo dan spomina na upor proti okupatorju  
s ponosom, saj se v njem napajajo korenine naše 
samostojnosti, 9. maj pa naj ne bo le obeleževanje  
zmage nad nacifašizmom, ampak tudi spomin na 

pomembne odločitve in pogumne ljudi.  
Ob zavedanju, da je njihovo upanje na boljšo  

prihodnost omogočilo današnje dojemanje svobode  
in človekovega dostojanstva. 

Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka čestita  
vsem, še posebej svojim članom, ob dnevu upora  
proti okupatorju, dnevu zmage nad fašizmom in 

nacizmom ter mednarodnem prazniku dela, spominu na 
zgodovinski dan v boju za pravice delavk in delavcev.   

ZB za vrednote NOB Škofja Loka

Maja Bertoncelj

Poljane – Slovenska ženska 
reprezentanca v smučarskih 
skokih je že začela proces 
treninga za novo sezono, s 
tem tednom ga začenja tudi 
moška. Še kako pa so živi 
spomini na zadnjo, ki je pri-
nesla velike uspehe. Zadnji 
je bil veliki kristalni globus, 
ki ga je z zaključka v Čajko-
vskem v Rusiji v Slovenijo 
prinesla 21-letna Nika Kri-
žnar. To je izjemen zgodo-
vinski dosežek skakalke iz 
Delnic.
Pot do uspeha je začela tla-
kovati pri osmih letih, ko se 
je odločila, da bo v Žireh, da-
nes v SSK Žiri, trenirala 
smučarske skoke. "V osnov-
ni šoli smo dobili letak, ki je 
vabil na dan odprtih vrat. Iz-
razila sem željo, da bi šla po-
gledat, mami je privolila. 
Zraven sta šla še starejša bra-
ta. Takoj sem rekla, da je to 
tisto pravo zame. Kar nekaj 
časa smo vztrajali skupaj. 
Brata sta nato nehala, jaz pa 

sem nadaljevala svojo pot. 
Sedaj se mi je v skokih pri-
družil še sedem let mlajši 
brat. Tudi njemu gre dobro," 
pojasnjuje Nika Križnar, ki 
prihaja iz številne družine. 
Ima štiri brate in sestro. Za-
dnja leta živi pri fantu na 
Mlaki pri Kranju, še vedno 
pa se rada vrača domov. Pou-
darja, da je prav družina ti-

sta, ki je bila zelo pomemb-
na, da ji je uspelo v športu. V 
tej zimi je postala prva ska-
kalka na svetu. Poleg velike-
ga kristalnega globusa je pr-
vič v karieri na tekmah sve-
tovnega pokala stopila na 
najvišjo stopničko kot posa-
meznica in z ekipo, na sve-
tovnem prvenstvu je bila sre-
brna z ekipo in bronasta na 

veliki skakalnici. Da bo to 
njena sezona, je dala slutiti 
že edina tekma poletne veli-
ke nagrade, na kateri je bila 
prepričljivo najboljša. "Veliki 
kristalni globus je tisto, kar 
mi pomeni največ. V njem 
so prikazani konstantni sko-
ki. Da ga osvojiš, moraš biti 
na res visokem nivoju skozi 
celotno sezono. Vsaka tekma 

svetovnega pokala je bila po-
membna. Bil je težko priga-
ran. V njem je veliko kapelj 
znoja," pravi in doda, da je 
imela vso podporo celotne 
ekipe, od glavnega trenerja 
reprezentance Zorana Zu-
pančiča naprej, ki je bil že 
njen prvi trener v Žireh.
Kristalni globus je Križnar-
jevi tudi velika motivacija za 

naprej. Priprave na novo se-
zono so se že začele. V njej 
bodo vrhunec olimpijske 
igre, na katerih si želi osvoji-
ti medaljo, cilj pa je tudi do-
mov prinesti še en veliki 
kristalni globus. Zaveda se, 
da bo konkurenca zanj veli-
ka. "Cilji se dopolnjujejo, 
nadgrajujejo – in tako je 
prav," je še povedala.

Globus tudi motivacija za naprej
Nika Križnar je prva slovenska smučarska skakalka, ki je osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Skakalke so že začele 
priprave na novo, olimpijsko sezono.

Smučarski skakalki Emo Klinec in Niko Križnar ter trenerja Zorana Zupančiča je po 
uspešni sezoni sprejel tudi Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane, iz katere 
prihajata naši izjemni športnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Boj za veliki kristalni globus je bil napet do zadnjega skoka 
sezone. Osvojila ga je Slovenka Nika Križnar (na sliki pod 
kranjsko skakalnico, na kateri opravi veliko treninga).
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Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

T O  J E  

 

– avtoličarstvo
– avtokleparstvo
–  avtoservis za vse tipe vozil
– poliranje vozil

–  prodaja originalnih 
rezervnih delov

–  polnjenje klimatskih 
naprav

–  prodaja, montaža in menjava pnevmatik

V našo ekipo vabimo novega sodelavca/-ko

CNC OPERATER 
Kaj nudimo?
Delo v prijetnem in sproščenem okolju
Dinamično in zanimivo delo
Neprecenljive izkušnje
Stik in pridobivanje izkušenj z najsodobnejšimi 
tehnologijami
Pogodbo za nedoločen čas z rednim in poštenim 
mesečnim plačilom
Dolgoročno sodelovanje

Kaj iščemo?
Sodelavca, ki je samostojen, iskren, pozitivno  
naravnan, delaven, vztrajen in zanesljiv – ostalo 
vas lahko naučimo mi.

Če vas delo zanima, pokličite na št. 04 510 76 00 
ali pišite na maja@mravlja.si

Aleš Senožetnik

Žiri – Tilen Pečelin je že od 
malih nog "zasvojen" z mo-
torji, v zadnjih letih pa je 
začel uresničevati svoje otro-
ške sanje in se preizkuša v 
cestnohitrostnih dirkah, v 
katerih ima še precej načr-
tov in visoke cilje.
"Ko sem prvič sedel na pravi 
tekmovalni motor, je bil 
zame praznik! Motor te za-
svoji, to je huje kot droga. 
Ko si notri, si notri in boš 
naredil vse za občutek, ki ga 
doživiš med dirkanjem na 
stezi," pravi 25-letni Žiro-
vec, ki je dirkati začel šele 
konec leta 2017. "Motocikli-
zem je zelo drag šport, vse je 
povezano z denarjem, in če 
doma ni finančnih zmožno-
sti, se ga kot otrok težko lo-
tiš. Ko sem začel služiti svoj 
denar, pa sem se odločil, da 
uresničim svoje želje in za-
čel tekmovati, pa čeprav sem 
moral za to nameniti vse 
svoje prihranke," pravi Ti-
len, ki je že dosegel nekaj 
uspehov.
Za njim so tri sezone tekmo-
vanja v Slovenia Speed 
Cupu, a začetki niso bili lah-
ki. "V prvih dveh sezonah 
uspehov ni bilo, saj tudi zna-
nja nisem imel. Poleg tega 
se nisem mogel znebiti ob-
čutka strahu pred hitrostjo. 
Veliko sem analiziral svojo 
vožnjo, razmišljal, kje sem 
lahko hitrejši in boljši, a naj-
več se je spremenilo, ko sem 

se vključil v dirkaško šolo, 
kjer sem se ogromno naučil. 
Že samo s tem, da sem spre-
menil držo na motorju, sem 
pridobil veliko sekund. Z na-
predkom pa so prišli tudi 
boljši rezultati," pravi sogo-
vornik, za katerim je tako 
prva sezona, ki jo ocenjuje 
kot uspešno. Od sedemnaj-
stih dirk namreč samo dva-
krat ni končal med prvo pe-
terico in v skupnem seštev-
ku v šeststokubičnem razre-
du zasedel tretje mesto.

Kawasakija zamenjal za 
yamaho
Cilji so v letošnji sezoni še 
višji. Bogatejši je namreč za 
izkušnje, ki jih je pridobil v 
preteklih letih, dobri rezul-
tati pa so mu prinesli tudi 
potrebno samozavest za na-
daljevanje kariere. Pomem-
ben mejnik pa predstavlja 
tudi nov motor. Kawasakija 
ZX-6 je namreč zamenjal za 
motor Yamaha R6, ki si ga 
je želel že od nekdaj. Kot 
pravi, gre za povsem druga-
čen tip motorja, tako da bo 
potrebnih nekaj treningov, 
da ga povsem usvoji. 
Uspehi so prinesli tudi prve 
sponzorje. Tilen Pečelin je 
zaposlen kot dizajner v žiro-
vskem Nicoletti Racing De-
signu, kjer se ukvarjajo z 
oblikovanjem dirkalnih 
oklepov, in tudi svoj novi 
motor je ob pomoči Saša Ni-
colettija in sodelavcev obli-

koval v njihovi delavnici. 
Njegov glavni sponzor pa je 
podjetje Gordeja, kjer je nje-
gov potencial odkril lastnik 
Dejan Gorza, ki mu pomaga 
pri pokrivanju rednih stro-
škov in opreme. V pogovoru 
pa ne pozabi omeniti niti 
svojega dekleta Lare Dolen-
šek, ki ga podpira in spod-
buja, kot fotografinja pa je 
poskrbela tudi za odlične 
fotografije, ki jih deli na dru-
žabnih omrežjih. Pečelin 
namreč tudi na tak način 
želi promovirati ta šport in 
zanj navdušiti tudi druge. 
"Vsi mislijo, da je cestnohi-
trostno dirkanje samo moto 
GP in Super Bike prvenstvo. 
A so še druge kategorije, ki 
so prav tako atraktivne, saj 
hitrosti hitro presežejo tristo 
kilometrov na uro, v Slove-
niji pa imamo precej dobrih 
tekmovalcev, a se temu 
športu ne posveča veliko po-
zornosti. Upam, da bomo 
lahko nekoč tudi te dirke 
spremljali po televiziji," pra-
vi.

Fizična pripravljenost je 
še kako pomembna
Trenutno se pripravlja na le-
tošnjo sezono, ki se začne 
maja. "Veliko kolesarim in 
tečem, da vzdržujem kondi-
cijo, za obvladovanje motor-
ja pa so pomembne tudi 

močne roke in noge. Mar-
sikdo misli, da se samo use-
deš na motor in pelješ, a je 
fizična pripravljenost zelo 
pomembna. V ovinkih se s 
komolcem skoraj dotikaš as-
falta in veliko moči potrebu-
ješ, da motor ponovno po-
ravnaš. Seveda pa mora biti 
tudi glava na pravem mestu. 
Še tako majhna napaka te 
lahko veliko stane," pravi Ti-
len, ki dodaja, da posebnih 
vzornikov nima, saj je zanj 
zmagovalec že vsak, ki mu 
sploh uspe tekmovati na dir-
kah Moto GP, Moto 2 ali Su-
per Bike. Občuduje pa Mar-
ca Melandrija, za katerega 
pravi, da ima precej podo-
ben stil vožnje njegovemu. 
Kaj si torej želi doseči v pri-
hajajoči sezoni in kakšne 
načrte ima za prihodnja 
leta? Letos želi zmagati v 
Slovenia Speed Cupu, nato 
pa v roku dveh let usvojiti 
tudi državno prvenstvo. V 
naslednjih petih letih se želi 
udeležiti evropskega prven-
stva Alpe Adria, od tu pa je 
le še korak do nemškega od-
prtega državnega prvenstva, 
kar je njegova velika želja. 
Cilji so torej jasni, motivaci-
je pa mu tudi ne manjka. 
"Šel bom po svojih zmožno-
stih, kolikor se bo dalo da-
leč, potem pa bomo videli, 
kako se bo izšlo," zaključuje 
sogovornik.

Motor je hujši kot 
vsaka droga
Motor te zasvoji, pravi 25-letni Žirovec Tilen Pečelin, ki je konec leta 2017 začel tekmovati v 
cestnohitrostnih dirkah in lani že nanizal prve uspehe. V prihajajočo sezono vstopa z novim 
motorjem in sponzorji, ki mu jih je uspelo pridobiti v zadnjih mesecih.

Tilen Pečelin je že požel nekaj uspehov, cilji pa so še precej 
višji. / Foto: Lara Dolenšek

Ko je začel služiti svoj denar, se je odločil, da uresniči 
otroške sanje, in začel je tekmovati v cestnohitrostnih 
dirkah. Foto: Lara Dolenšek

Maja Bertoncelj

Gorenja vas - Reteče – Pre-
tekli teden je v Baslu v Švici 
potekalo evropsko prvenstvo 
v športni gimnastiki. Med 
280 telovadci iz 38 držav je 
bilo sedem Slovencev, tudi 
Sašo Bertoncelj, ki je tekmo-
val na konju z ročaji.
Za 36-letnega telovadca iz 
Gorenje vasi pri Retečah je 
bilo to že osemnajsto evrop-
sko prvenstvo, kot pravi, za-

dnje v karieri. V zadnjem 
obdobju je imel zaradi po-
škodbe rame veliko težav. 
Trenirati je lahko začel šele 
konec februarja. Glede na 
vse je bil z nastopom zado-
voljen, čeprav je obstal v 
kvalifikacijah in se mu ni 
uspelo uvrstiti v finale. Bil je 
sedemnajsti.
V tej sezoni ima v načrtu na-
stopiti še na tekmah svetov-
nega pokala in na svetov-
nem prvenstvu.

Za finale se ni izšlo

Telovadec Sašo Bertoncelj je nastopil že na 
svojem osemnajstem evropskem prvenstvu.
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IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?  

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Vabimo vas, da se nam pridružite na lokaciji v Železnikih in Škofji Loki. 

Iščemo nove sodelavke ali sodelavce na prostih delovnih mestih:

Več informacij najdete na spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta

Če želite postati del uspešne ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na 
https://prijave.domel.com/ 

    

proizvodni delavci
CNC operaterji
strojni in ročni orodjarji
mojstri

    

    

loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka, Železniki – Ob-
čini Škofja Loka in Železni-
ki sta aprila pristopili k Zero 
Waste (Brez odpadkov) po-
stopku za pridružitev k mre-
ži lokalnih skupnosti na poti 
k družbi brez odpadkov. Kot 
sporoča Darja Barič iz Ra-
zvojne agencije Sora, so v 
sodelovanju z Ekologi brez 
meja že marca izvedli prvo 

delavnico s spletno uvodno 
predstavitvijo o postopku 
pridružitev k Zero Waste za 
predstavnike obeh občin. 
Maja pa pripravljajo spletno 
delavnico o ukrepih. 
Delavnica bo v četrtek, 6. 
maja, od 10. do 14. ure, na 
njej pa bodo na osnovi širše 
zastavljenih ukrepov pripra-
vili strategija Zero Waste za 
obe občini. Delavnica bo po-
tekala na spletnem orodju 

Zoom. "S strani Razvojne 
agencije Sora vam bomo 
najkasneje en dan pred do-
godkom posredovali Zoom 
e-povezavo do delavnice. 
Zero Waste ne zajema samo 
odpadkov, temveč tudi 
ustvarja nova delovna me-
sta, podpira krožno gospo-
darstvo in lokalno samoo-
skrbo in je pomembno, da 
so ukrepi čim bolj strateško 
zastavljeni z namenom, da 

gradijo korake do učinkovite 
rabe virov v lokalnem oko-
lju," vabijo v Razvojni agen-
ciji Sora. 
Delavnica o ukrepih je na-
menjena predstavnikom so-
delujočih občin, krajevnih 
skupnosti, javne komunalne 
službe, javnih zavodov, in-
stitucij, društev in ostalih 
nevladnih organizacij s po-
dročja izobraževanja, turiz-
ma, varovanja okolja, orga-
nizatorjem prireditev, gasil-
skih društev, tabornikom, 
skavtom, pa tudi predstavni-
kom gospodarstva in vsem, 
ki jih zanima tematika Zero 
Waste/Na poti do družbe 
brez odpadkov. Kot rečeno, 
delavnico izvajajo Ekologi 
brez meja, ki od leta 2014 
vodijo program Zero Waste 
Slovenija v okviru širše 
evropske mreže. Prijave 
sprejemajo na e-povezavi: 
https://cutt.ly/bvu2Rfz.

Občini na poti brez 
odpadkov
Občini Škofja Loka in Železniki se pridružujeta mreži lokalnih skupnosti 
Zero Waste/Na poti do družbe brez odpadkov. Maja delavnica o ukrepih. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tako kot že leta 
2019 v občini Škofja Loka 
tudi letos objavljajo javni po-
ziv za sofinanciranje obnove 
kozolcev. "Temeljni namen 
javnega poziva, ki bo odprt od 
20. aprila do 25. septembra 
letos, je, da z obnovo kozolcev 
prispevamo k izboljšanju po-
dobe značilne kulturne kraji-
ne v občini. Predvsem pa, da 
s to našo aktivnostjo lastnike 
kozolcev odvrnemo od pov-
sem neprimerne rabe kozol-
cev za oglaševanje, ki na vizu-
alno najbolj izpostavljenih 
lokacijah estetsko onesnažu-
jejo našo kulturno krajino," 
namen poziva pojasnijo na 
občini. Za obnovo kozolcev je 
v javnem pozivu na voljo de-
set tisoč evrov, prijavijo pa se 
lahko lastniki kozolcev na ob-
močju občine Škofja Loka, ne 
glede na kulturnovarstveni 
status kozolca. Prednost pa 
imajo vizualno bolj izposta-
vljeni kozolci, tisti ob regio-
nalnih cestah in objekti s kul-
turnovarstvenim statusom. 
Za vsak posamezni projekt 
obnove kozolca je na voljo 

največ dva tisoč evrov. Višina 
sofinanciranih sredstev za 
posamezno prijavo je sicer 
odvisna od števila prijavljenih 
projektov na javni poziv, oce-
ne prijave oziroma projekta s 
strani strokovne komisije za 
izbor in upoštevanje določil 
javnega poziva.
"Občina letos drugič objavlja 
takšen namenski javni poziv. 
Prvič ga je razpisala že leta 
2019, vendar je bil takratni 
odziv razmeroma slab, ker so 
kmetje oziroma lastniki ko-
zolcev lahko uveljavljali le 
(materialne) stroške kuplje-
nega materiala, niso pa mogli 
uveljavljati ovrednotene vre-
dnosti svojega materiala 
(lesa) in vrednosti lastnega 
dela. Letos bo to mogoče. Le-
tos javni poziv nekoliko raz-
širja tudi nabor (so)financira-
nja obnovitvenih del in obse-
ga tudi menjavo strehe," po-
jasnjujejo. Vlagatelji se bodo 
s pogodbo tudi zavezali, da 
bodo v prihodnje objekt upo-
rabljali izključno za kmetij-
sko in turistično rabo. To po-
meni, da obnovljeni kozolci 
ne bodo več smeli biti v funk-
ciji oglaševanja.

Da bodo kozolci 
ohranili kmetijsko rabo

Igor Kavčič

Ljubljana – Letos so podelili 
dve enakovredni najvišji sta-
novski nagradi na področju 
likovno-vizualne umetnosti v 
Sloveniji, ki se imenuje po 

slikarju impresionistu Rihar-
du Jakopiču (1869–1943). Za 
življenjsko delo sta jih po 
mnenju predstavnikov Odbo-
ra ustanoviteljev Aleksandra 
Bassina (Slovensko društvo 
likovnih kritikov – SDLK), ki 
je predsedoval žiriji, ter čla-
nov Marka Jenka (MG + 
MSUM), Tomaža Furlana 
(ALUO) in Mojce Smerdu 
(ZDSLU), prejela akademski 
slikar in likovni pedagog 
Franc Novinc ter akademska 
slikarka Milena Usenik.
Franc Novinc nedvomno 
velja za enega najprepo-

znavnejših slikarjev iz Go-
renjske in je tudi eden po-
membnejših sodobnih slo-
venskih likovnih ustvarjal-
cev nasploh. Na začetku 
ustvarjalne poti je delal kot 
svobodni umetnik in tudi 

kot restavrator. Leta 1984 
je prejel nagrado Prešerno-
vega sklada za umetniške 
dosežke na področju kraji-
narstva, dve leti pozneje je 
bil na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje iz-
voljen za docenta, leta 1991 
za izrednega in leta 1996 
za rednega profesorja. Nje-
gove stvaritve povezujejo 
bogate slikarske in risarske 
izkušnje z umetniško do-
mišljijo, znanjem in ekspe-
rimentalnimi težnjami. 
Franca Novinca označuje 
edinstven likovni slog. 

Jakopičeva nagrada 
Francu Novincu

Akademski slikar Franc Novinc je prejel nagrado 
Riharda Jakopiča za življenjsko delo.

Franc Novinc / Foto: Igor Kavčič


