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Stari vrh se bo razvijal
Podpisan je sporazum o sodelovanju med Smučarsko zvezo Slovenije in občinama Škofja Loka in
Gorenja vas - Poljane. Opredeljuje vzpostavitev nacionalnega poligona za alpsko smučanje za vse
starostne kategorije na smučišču Stari vrh.

S čiščenjem zaraščenih obvodnih brežin in plavja
v strugi so se začela dela za urejanja obrečne
promenade ob Selški Sori v Škofji Loki.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – "Ker gre za
zelo občutljivo območje izjemne vedutne izpostavljnosti
in estetske vrednosti, značilnega prepleta naravne in kulturne krajine, se bodo ureditvena dela izvajala selektivno
in postopno, na neinvaziven
sonaravni način. Obrežno
vegetacijo bomo, kjer bo možno, ohranili v čim večji možni meri, da bo zagotavljala
osenčenje vode," pojasnjujejo na škofjeloški občini in
dodajajo, da bodo z izvedbo
teh del ustvarjeni pogoji za
začetek urejanja obrečne

Maja Bertoncelj

promenade ob Selški Sori. V
letošnjem letu bodo uredili
vstopni del promenade, tako
imenovano Zamorčevo nabrežje, na delu nabrežja pod
avtobusno postajo na levem
bregu Selške Sore, ki je bilo
izbrano na glasovanju v okviru v projekta participativnega
proračuna #Naša Loka.
V naslednjih dneh bo v svetlem delu dneva še potekala
občasna delna zapora javne
poti v Vincarje in k tovarni
LTH ter popolna zapora brvi
od avtobusne postaje v stari
del mesta. Dostop za pešce v
središče mesta in nazaj je
označen in urejen.

Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije, Tine Radinja, župan Občine Škofja
Loka, in Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane, so naredili prvi korak k
vzpostavitvi nacionalnega poligona za alpsko smučanje na Starem vrhu, kar je pomembno
tudi za nadaljnji razvoj smučišča. / Foto: Gorazd Kavčič
Plačilo do
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ni subjekt, ki bo upravljal
24
obrokov
smučišče Stari vrh. "Občini
imata infrastrukturo na
smučišču, Smučarska zveza
Slovenije pa znanje – tako v
smislu upravljanja smučišč
kot glede investicij, ki so potrebne za to, da je smučanje
karseda kakovostno. Nivo
upravljanja lahko skupaj
precej dvignemo in omogočimo razvoj Starega vrha," je
še povedal Radinja, Smrekar
pa je dodal, da bi novo zgodbo lahko peljali že v prihod
nji smučarski sezoni.

IPOROČA

gre zgolj za treninge in tekmovanja. Na prvem mestu je
komercializacija samega
smučišča. Verjamem tudi, da
lahko s skupnimi močmi
začnemo upravljati smučišče
na način, da bomo v njegov
razvoj usmerili veliko vlaganj – vse seveda v sodelovanju z lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo. Gre za iskanje sinergije med turističnim, rekreativnim smučanjem in panožnim pogonom," je dejal Smrekar.
Ustanovili bodo nov poslov-
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zveza Slovenije je pravi partner za prihodnost." V imenu Smučarske zveze Slovenije je sporazum podpisal
predsednik Enzo Smrekar.
"To je pomemben korak in
eden od začetkov trdega dela,
ki je pred nami. Vse to sovpada z našo novo strategijo, vizijo, v kateri je poudarek na
razvoju. Verjamemo, da lahko v tem partnerskem odnosu prispevamo veliko znanja,
izkušenj, organizacijskih kapacitet za izvajanje številnih
aktivnosti na smučišču. Ne

ETIS

Škofja Loka – Sporazum so
v prostorih Občine Škofja
Loka podpisali 11. februarja,
ob začetku letošnjega Pokala
Loka, ki je potekal prav na
smučišču Stari vrh.
"Smučišče Stari vrh s tem dobiva novo poglavje v svoji zgodovini. Skupaj s sosednjo občino smo se več let pogovarjali, kako naprej s smučiščem,
kakšne so njegove perspektive predvsem za nadaljnji razvoj. Velika večina dolgov iz
preteklosti je sanirana. Smo
na točki, ko gledamo naprej,"
je ob tem povedal Tine Radinja, župan Občine Škofja
Loka. Milan Čadež, župan
Občine Gorenja vas - Poljane
je dodal, da so v letu 2018 s
sredstvi loškega gospodarstva
in občin v podjetju prišli do
lastništva potrebne infrastrukture, kar je tudi pogoj za
pogovarjanje s partnerji. "S
tem današnjim začetkom želimo omogočiti našim smučarjem boljše pogoje in hkrati
jasno povedati, da se bo na
Starem vrhu infrastruktura
obnavljala. Vesel sem, da nas
je Smučarska zveza Slovenije
uslišala. Skupaj z Občino
Škofja Loka in podjetjem
STC Stari Vrh smo iskali partnerja, ki bi bil pripravljen na
našem skupnem smučišču
narediti zgodbo. Smučarska

Obrečna promenada

Širok nabor pralnih in sušilnih strojev
Dobava ali prevzem takoj
Velika zaloga

ŠKOFJA LOKA
Več denarja bo tudi za
investicije

GORENJA VAS - POLJANE
Odkrili ostanke gotske
cerkve

Proračun Občine Škofja Loka
je po novem večji za dobrih
pet milijonov evrov, največji
del pa je namenjen investicijam.

V Poljanah so po izkopu
ostankov nekdanje baročne
cerkve zdaj naleteli še na
ostanke mnogo starejše gotske cerkve.
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ŽELEZNIKI
Štiristo let župnije
Sredi februarja je minilo štiristo let od ustanovitve Župnije Železniki. Častitljiv jubilej so počastili pri svetih
mašah, poleti pa bodo izdali
tudi zbornik.
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ŽIRI
Kolesa tudi za žirovske
otroke
Akciji Kolesa za vse!, v okviru
katere zbirajo rabljena, a še
uporabna kolesa za otroke iz
ekonomsko šibkejših okolij,
so se pridružili tudi v AMD
Žiri.
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Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit Leasing brez
potrebne dokumentacije. Vse podrobne informacije in izračun za izbrani aparat so vam na
voljo v vseh naših PE.
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Pravica je preživljati
starost v svojem mestu

Proračun Občine Škofja Loka je po novem večji za dobrih pet milijonov evrov, največji del pa je
namenjen investicijam. Občina se zavzema za strategijo za manj odpadkov, zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, lani so pristopili k individualnemu izračunu ogljičnega odtisa, sprejeli pa so tudi
izjavo o izvajanju operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka.
Vilma Stanovnik

Tine Radinja
skupne vstopne točke za
starejše in invalide ter tudi
različni programi nevladnih organizacij. Prav ti
programi bogatijo življenje
starejšim, pa če ob tem
omenim le program Starejši za starejše in programe,
ki omogočajo možnosti
ustvarjalnega, kulturnega
in športnega udejstvovanja.
Škofja Loka res nudi številne možnosti tudi za starejše. Ni zanemarljivo, da
imajo starejši Ločani in Ločanke možnost poklicati
voznika v projektu Prostofer (iz vseh krajev v občini!), ki jih brezplačno odpelje, kamor želijo, prav tako
pa lahko znotraj mestnega
jedra in bližnje okolice
brez plačila uporabljajo minibusa Agata in Jurij ter
tako lažje dosežejo svoj cilj
in s tem izboljšujejo kakovost svojih življenj.
Paleta možnosti je pisana.
Pomembno je, da vse našteto skupaj pomeni res veliko
dejavnosti, med katerimi
vsaka občanka ali občan lahko najde oziroma izbere nekaj zase. Poišče lahko nekaj,
česar je sposoben in mu
ugaja ter tako v našem mestu preživi bogato starost.
Naslednjič pa o mladih.
Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Škofjeloški
svetniki so soglasno sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto. Kot je na zadnji
seji pojasnila vodja oddelka
za proračun, finance in gospodarstvo Anka Fajfar, je
bil proračun za letošnje leto
sprejet decembra leta 2020,
od takrat pa je prišlo do
spremenjenih okoliščin, zaradi katerih je potreben rebalans. Po novem so skupni prihodki načrtovani v
višini 29,6 milijona evrov
in so višji za 5,1 milijona
evrov oziroma za 21 odstotkov. Odhodki proračuna so
po novem 29,3 milijona
evrov in so višji za 6,2 milijona evrov, kar pomeni 27
odstotkov.
Najbolj se je povečal strošek
za investicije, saj skupna investicijska sredstva po novem znašajo 13,4 milijona
evrov, kar predstavlja 46 odstotkov. »Tri največja področja porabe so promet, prometna infrastruktura in komunikacije, ki predstavljajo
nekaj več kot 23 milijonov
evrov celotne predvidene porabe,« je povedala Anka
Fajfar in dodala, da sledita
izobraževanje ter prostorsko
planiranje in stanovanjsko-komunalna dejavnost.
»Mislim, da je višina sprejetega proračuna primerna za
našo občino. Želim si, da bi
proračun, ki nam ga je uspelo nadgraditi z različnimi
prihodki, tudi z evropskimi
sredstvi in prenosi iz prejšnjega leta, v čim večji meri
tudi realizirali. Dodatnih pet
milijonov bo velika pomoč
pri naših investicijah, tako
pri družbenih dejavnostih
kot cestah in drugih,« je pojasnil župan Tine Radinja.
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Fajfarjeva je tudi pojasnila,
da v proračunu zmanjšujejo
zadolževanje ter da predvidevajo, da bo ob koncu letošnjega leta zadolženost občine nekaj več kot osem milijonov evrov oziroma 347
evrov na prebivalca, kar je
65 evrov na prebivalca manj,
kot je bila lani.
Svetniki so podprli tudi
amandma za nakup dveh
občinskih stanovanj in prodajo enega stanovanja, ki ga
je predlagal župan Občine
Škofja Loka Tine Radinja.
Soglasno so sprejeli tudi
sklep o spremembah in dopolnitvah letošnjega načrta
ravnanja z nepremičninskim premoženjem občine,

ki je bil prav tako sprejet decembra leta 2020.

Prizidek šole bodo lahko
gradili
Svetniki so v drugem branju
obravnavali tudi predlog
spremenjenega odloka o lokacijskem načrtu za Kapucinsko predmestje. Postopek se je začel na pobudo
Občine Škofja Loka, ki namerava izvesti nov prizidek
z novo telovadnico in pripadajočimi prostori za potrebe
Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, kar pa skladno z veljavnim odlokom ne bi bilo
mogoče. Po načrtih naj bi
namreč odstranili del obstoječega objekta, nato pa izvedli nov prizidek z dodatno
kletno etažo.
»Opravljena je bila javna
razgrnitev odloka, prejeli pa
smo eno pripombo, ki jo je
podala šola. Nanašala se je
na to, da je s spremembo
treba omogočiti tudi možnost umestitve učilnice na
prostem. Po preučitvi pripombe smo ugotoviti, da je
tudi to učilnico možno vnesti v prostor,« je pojasnila
vodja oddelka za okolje, prostor in občinsko redarstvo
Tatjana Bernik, svetniki pa
so odlok sprejeli soglasno.

Urejanje prostora
nekdanje betonarne
Prav tako v drugi obravnavi
so svetniki potrdili predlog
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
Poslovno cono Betonarna.
Ta je bila kot primerna cona
za nadaljnji razvoj izbrana v
projektu, sofinanciranem s
sredstvi Evropske unije Innovative location, ki naslavlja problematiko izgube
kakovostnih delovnih mest
zunaj večjih mestnih središč. Projekt se je začel v
letu 2018 in se je zaključil
konec leta lanskega leta.
Program opremljanja je bil
pripravljen na podlagi Idejne zasnove za pridobitev
projektnih in drugih pogojev – IZP, ureditve prometne in komunalne infrastrukture na območju nekdanje betonarne Tehnik v
Škofji Loki ter Urbanistične
strokovne podlage za območje bivše betonarne, ki sta
bila pripravljena v letu
2020. Za uspešen zaključek
pilotnega projekta je Občina
Škofja Loka pristopila k ureditvi zadnjega dokumenta,
sprejema programa opremljanja za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, s
katerim načrtuje izvajanje

opremljanja stavbnih zemljišč, ocenitev stroškov
gradnje nove komunalne
opreme, porazdelitev na območje opremljanja ter predstavlja osnovo za pripravo za
obračun komunalnega prispevka po izgradnji komunalne opreme.
»S prenehanjem dejavnosti
podjetja Tehnik je lastništvo
zemljišča območja nekdanje
betonarne prešlo v roke različnih manjših podjetij, ki
želijo tam nadaljevati svojo
proizvodno dejavnost. Območje potrebuje komunalno
ureditev, predvsem ureditev
cestne infrastrukture,« je
povedala vodja oddelka za
okolje, prostor in občinsko
redarstvo Tatjana Bernik.

Za čisto okolje in zrak
Občina Škofja Loka je že
pred leti vstopila v mrežo
članic občin, katerih namen
je ustvariti družbo brez odpadkov oziroma t. i. zero waste družbo. Lani sta se tako
Občina Škofja Loka kot Občina Železniki odločili, da
aktivno pristopita k izvajanju zavez te strategije. Kot je
na seji občinskega sveta
Škofja Loka pojasnila vodja
oddelka za okolje, prostor in
občinsko redarstvo Tatjana
Bernik, so izdelali dokument strategije, ki so ga na
Občini Železniki že sprejeli,
prav tako pa so ga obravnavali in soglasno sprejeli svetniki na seji občinskega sveta Občine Škofja Loka.
Cilj tako imenovane Zero
waste strategije je podrobneje opredeliti korake in aktivnosti za lažje doseganje
konkretnih, časovno opredeljenih okoljskih ciljev na
poti k družbi brez odpadkov.
V ta namen predvideva kopico ukrepov za zmanjševanje količin odpadkov na izvoru, boljše ravnanje z viri
in odpadki na vseh nivojih,
večje sodelovanje javnosti in
spremenjen odnos do potrošnje in proizvodnje.
Občina Škofja Loka je skupaj s preostalimi gorenjskimi občinami podpisala pristopno izjavo h Konvenciji
županov, s katero se je zavezala k zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov za štirideset odstotkov do leta 2030
v primerjavi z emisijami iz
leta 2005. Konvencija županov je po sprejetju evropskega Zelenega dogovora spodbudila vse občine podpisnice, da obnovijo svojo pristopno izjavo ter skladno z zavezo Evropske unije zvišajo
zavezo za zmanjševanje

emisij toplogrednih plinov
na 55 odstotkov. Lani je Občina Škofja Loka pristopila k
individualnemu izračunu
ogljičnega odtisa. Izračun
ogljičnega odtisa za Občino
Škofja Loka je izdelan skladno z mednarodnimi standardi, iz njega pa je razvidno, da v Občini Škofja Loka
največ emisij toplogrednih
plinov nastane kot posledica
industrijske dejavnosti, drugi največji vir emisij v občini
je promet, tretji pa kmetijstvo. S pomočjo izvedenega
ogljičnega odtisa bodo letos
določili ključne kategorije za
podrobnejše spremljanje
emisij toplogrednih plinov
ter načrt za zmanjševanje
ogljičnega odtisa Občine
Škofja Loka do leta 2030 in
2050.
Občinski svet Občine Škofja
Loka je sprejel tudi izjavo
Občine Škofja Loka o izvajanju Operativnega programa
ohranjanja kakovosti zunanjega zraka. Osnovni cilj
tega operativnega programa
je ohranjati dobro kakovost
zunanjega zraka za zdravo
in kakovostno življenje vseh
ljudi.

Varstvo nepremične
kulturne dediščine
Varstvo nepremične kulturne dediščine ima v občini že
dolgo tradicijo, saj je staro
mestno jedro Škofje Loke že
od leta 1981 z odlokom razglašeno za kulturni spomenik, poleg tega pa so tudi
zunaj tega območja številni
objekti s statusom kulturne
dediščine. V Občini Škofja
Loka je skrb za izvajanje te
naloge razdeljena med občinsko upravo, Zavod za
kulturno dediščino Republike Slovenije in Odbor za
prenovo.
Na zadnji seji so svetniki izvedeli marsikaj o ključnih
dosežkih dosedanjih aktivnosti pa tudi o izzivih za prihodnost, med katerimi so
tako dokončanje že začetih
obnov in projektov (urejanje
javnih površin, Kapucinski
most, Nunski vrt, fasade,
kozolci, razpisi občine ...),
celostna grafična podobo za
označevanje znamenitosti
in usmerjanje poti, digitaliziracija obveščanja o dediščini (e-dediščina), turistična signalizacija za tematske
in turistične poti pa tudi
skrb za krepitev zavesti drugih služb v občini, ki s svojo
aktivnostjo posegajo v prostor. Pomembna je tudi večja izmenjava izkušenj z
drugimi mesti.
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Ob očitnem in nespremenljivem trendu demografskih sprememb je danes
vsakemu, ki razmišlja o
prihodnosti, jasno, da
bomo občina z vedno starejšimi prebivalci in prebivalkami.
V naši sredini bo vedno več
občank in občanov, ki bodo
dosegli visoko starost, zato
mislim, da je naša skupna
naloga, da res dobro poskrbimo za starejše.
Moje osebno mnenje je, da
je kakovostna starost takšna, da imamo še vedno
veliko možnosti izbire. To
najprej pomeni, da odločamo o načinu svojega življenja ter lahko izbiramo konjičke oziroma način porabe svojega prostega časa.
Tudi zato se mi zdi pomembno, da zagotovimo
različne oblike pomoči. To
so po pomembnosti najprej
institucionalne pomoči,
kar na prvem mestu pomeni dovolj postelj v domovih
za starejše. Zato sem res
zelo vesel, da bomo v Škofji
Loki zgradili še en dom za
starejše. Zdi se mi namreč
pravica, da starost preživljamo v svojem mestu in
da je v domu za starejše vedno dovolj prostora za naše
občanke in občane. Prav
tako se mi zdi pomembno,
da bomo ob novem domu
dobili še stavbo z varovanimi stanovanji. To bo omogočalo različne nivoje dodatnih storitev, ki bodo neposredno vezane na dom
starejših občanov, zato da
bodo te storitve lahko kakovostne.
Želim si, da bi še razširili
dnevno varstvo, da bi ga
omogočili večji skupini ljudi in da bi – ob vsem naštetem – razvijali tudi druge
oblike pomoči. Ena od teh
je denimo srečevalnica, ki
jo pripravljamo v nekdanji
vojašnici. Prav tako sta pomembni pomoč in podpora
v sklopu klicnega centra –

Več denarja bo tudi
za investicije
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Na severozahodnem delu nekdanje vojašnice v Škofji Loki naj bi se že letos začela gradnja doma za
starejše, ob njem pa bodo zgradili tudi varovana stanovanja za starejše.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Pred kratkim je
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, na podlagi javnega
razpisa podelilo koncesijo
novim ponudnikom institucionalnega varstva v domovih
za starejše. Razveseljivo je, da
je med izbranimi koncesionarji tudi Dom Hmelina iz
Radelj ob Dravi, ki je pridobil
koncesijo za izgradnjo in
upravljanje novega doma za
starejše v Škofji Loki.
Novi dom za starejše, ki bo
lahko sprejel 156 oskrbovancev, bo koncesionar zgradil
na severozahodnem delu
nekdanje vojašnice v Škofji
Loki. Kot pojasnjujejo odgovorni, bo gradbeno dovoljenje predvidoma pridobljeno
že to pomlad, gradnja doma
pa naj bi se začela kmalu zatem. Dela bodo predvidoma
dokončali v naslednjem letu.
"Občina Škofja Loka pozdravlja nove sodobne domske
kapacitete in se jih veseli, saj
so potrebe po domski oskrbi
za starejše tako v lokalnem
okolju kot tudi na območju
širše Gorenjske precej večje,
kot je na voljo razpoložljivih
kapacitet. Zasebni dom za
starejše bo predstavljal dobrodošlo dopolnitev ponudbe obstoječega javnega doma
za starejše ter mreže drugih

Nov, sodoben dom za starejše, ki bo lahko sprejel 156 oskrbovancev, bo koncesionar
zgradil na severozahodnem delu nekdanje vojašnice v Škofji Loki.
socialnovarstvenih in oskrbnih storitev ter varovanih stanovanj za starejše, ki jih imamo oziroma jih razvijamo v
naši občini. Novi dom za starejše pa bo predstavljal tudi
novo vsebino oz. dejavnost,
ki bo dopolnila nastajajoč sodobni storitveni center, ki
nastaja na območju nekdanje vojašnice," pravijo na
škofjeloški občini.

"Poleg novega doma bo zrasel stolpič z varovanimi stanovanji, ki ga bo prav tako
gradil in upravljal Dom
Hmelina. Trenutno se dogovarjamo o tem, da naj se varovana stanovanja ne bi prodajala, ampak bi bila namenjena najemu. Da je takšna
rešitev boljša, govorijo tako
domače kot izkušnje iz tujine, saj so pri dedovanju varo-

vanih stanovanj pogosto problemi. Ta stanovanja namreč
tudi potem ostanejo varovana stanovanja," pojasnjuje
škofjeloški župan Tine Radinja in dodaja, da bo za potreben kader poskrbel koncesionar. "Koncesionar ima precej
izkušenj, saj upravlja tudi
domove na avstrijskem in
slovenskem Štajerskem," dodaja župan Radinja.

Prodajajo Starološki grad
Starološki grad, ki zadnja leta sameva, upravlja pa ga Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja
Loka, država kot lastnica znova prodaja, med kupci pa je kar nekaj zanimanja.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Starološki
grad se je verjetno razvil iz
dvorca freisinškega gospostva. Prvo navedbo gradu je
moč zaslediti v fevdni knjigi
iz leta 1433. Grad so si nato
lastile različne vplivne rodbine. Po smrti Karla Strahla
je grad s posestvom kupil
lesni trgovec Dolenc, leta
1935 pa ga je prodal društvu
Dom slepih. Društvo je začelo 1. januarja 1937 v prostorih gradu, ki ga nekateri
še danes imenujejo Strahlov
grad, izvajati dejavnosti varstva, nege in oskrbe odraslih
oseb. Ko se je dom leta 1985
izselil iz gradu v novo stavbo, je ta do leta 2008 služil
kot muzej pošte in telekomunikacij, od takrat pa sameva. Leta 1999 je bil grad
razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Zadnja javna dražba za prodajo Starološkega gradu in
nekaterih pripadajočih nepremičnin je bila maja leta
2018. Cena je bila 190 tisoč
evrov. Gradu in okoliškega
zemljišča takrat niso prodali, tudi Občina Škofja Loka
pa se je odrekla predkupni

pravici. Država kot lastnica
gradu s prodajo znova poskuša letos. Sredi januarja je
bilo namreč v uradnem listu
objavljeno javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnih. Tokrat izklicna cena
nepremičnin znaša 175 tisoč
evrov. Ponudbe zainteresi-

Starološki grad, ki že leta sameva, išče novega lastnika.

ranih zbira Center slepih,
slabovidnih in starejših
(CSS) Škofja Loka, ki grad
upravlja. Odpiraje ponudb
bo javno in bo potekalo 2.
marca. Javnega odpiranja
ponudb se bodo lahko udeležili tisti, ki bodo ponudbe
poslali do 25. februarja. Kot
je v imenu upravljavcev povedala direktorica CSS Silva
Košnjek, je bilo za ogled in
nakup Starološkega gradu
že nekaj zanimanja, zbiranje ponudb pa poteka še do
tega petka.
Loški župan Tine Radinja je
ob tem pojasnil, da se za
grad zanima tudi Občina
Škofja Loka, saj so ocenili,
da imajo dovolj javnih programov, ki jih lahko umestijo v grad. "Dogovarjamo se o
prenosu lastništva, če bo potrebno pa bomo uveljavljali
tudi predkupno pravico," je
povedal župan Radinja.

Ob cerkvi v Crngrobu bodo položili kamnite
pohodne plošče, postavili dve klopi in
meditativna sedala, stojalo za kolesa ter
informacijsko tablo.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Romarska cerkev Marijinega oznanjenja v
Crngrobu velja za eno izmed najlepših gotskih cerkva na Slovenskem in predstavlja kulturni spomenik
državnega pomena v smislu
sinteze arhitekture, razvoja
srednjeveških stenskih poslikav in notranje opreme,
zlasti zlatih oltarjev in dragocenih obnovljenih baročnih orgel, ter sodi med izbrane sakralne spomenike
Slovenije.
Na Občini Škofja Loka so se
odločili, da še v letošnjem
letu poskrbijo za trajnostno
ureditev dostopnih površin
in postavitev urbane opreme
pred cerkvijo. Tako bodo položili kamnite pohodne plošče, postavili dve klopi in
meditativna sedala, stojalo
za kolesa ter informacijsko
tablo.
"Naša sakralna in kulturna
dediščina in umetnost bosta
tako postala še bolj dostopna
in bolj privlačna, tako za domačine kot za turiste oziroma obiskovalce od vsepovsod," pojasnjujejo na škofjeloški občini.
Trajnostna ureditev okolice
cerkve bo potekala v sklopu
projekta Crngrob naokrog,

ki ga Občina Škofja Loka
vodi skupaj s projektnimi
partnerji Razvojno agencijo
Sora, Javnim skladom za
kulturne dejavnosti, OI Škofja Loka, Kulturno-zgodovinskim društvom Lonka
Stara Loka, Loškim muzejem in Župnijo Stara Loka
in se sofinancira iz Programa razvoja podeželja. Vrednost ureditvenih del, ki jih
bo izvedlo podjetje Lavaco,
je devet tisoč evrov, vsa načrtovana dela pa naj bi opravili
v tem letu.
Poleg fizične ureditve okolice cerkve želijo znova poudariti izjemno ambientalno
umestitev cerkve in njen
kulturni pomen.
V sklopu projekta so zato
pripravili tudi niz kulturnih
vsebin, programov in dogodkov, ki med drugim
vključujejo vodene oglede,
razstavo predmetov v njihovem izvornem okolju, koncerte in tematske poti.
»S projektom tako nadaljujemo aktivnosti za ohranjanje oziroma varovanje kulturne dediščine ter popularizacijo umetnosti z vključevanjem različnih ustvarjalcev, tudi – in predvsem – iz
lokalnega okolja,« tudi pravijo odgovorni na škofjeloški občini.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

VABILO
na javno predstavitev projekta
»Celovita prenova Mestnega trga in Klobovsove ulice
v Škofji Loki«
Občina Škofja Loka vabi na javno predstavitev celovite
prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice.
Z javno predstavitvijo začenjamo projekt celostne prenove javnih površin Mestnega trga in Klobovsove ulice (z vsemi navezavami), ki bo obsegal celovito funkcionalno obnovo osrednjega
javnega trga v mestu, pravzaprav enega najbolj prepoznavnih
trgov v državi.
S tem bomo nadaljevali sistematično celovito prenovo starega
mestnega jedra Škofje Loke, ki smo ga začeli z obnovo Cankarjevega trga in Blaževe ulice, nadaljevali s prenovo Trga pod gradom in ga bomo po obnovi Mestnega trga in Klobovsove ulice
zaokrožili s prenovo Spodnjega trga.
V sklopu projekta bomo obnovili ter posodobili celotno
infrastrukturno omrežje: vodovod, fekalno in meteorno
kanalizacijo, elektro in telekomunikacijske vode ter javno
razsvetljavo. Napeljali bomo razvod plinovoda in zasnovali
arboristično ureditev ter uredili zgornji ustroj z urbano opremo.
Na predstavitvi bodo sodelovali predstavniki Občine Škofja
Loka, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Enota
Ljubljana in projektanta, arhitekturnega biroja Ravnihar–Potokar, d. o. o.
Javna predstavitev projekta in poteka prenove bo v torek,
1. marca 2022, ob 18.00 v Sokolskem domu Škofja Loka
(Mestni trg 17, Škofja Loka).
Za vstop v Sokolski dom Škofja Loka je treba izpolnjevati pogoje PCT in nositi masko.
Vljudno vabljeni!
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Novi dom in varovana
stanovanja za starejše

Okolica cerkve v
Crngrobu bo lepša
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Red za zasluge Franciju Feltrinu
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači konec januarja vročil tri državna odlikovanja. Red za zasluge
je prejel Franci Feltrin iz Škofje Loke, ki ima zlasti velike zasluge pri povezovanju Slovencev v izseljenstvu in pomoči rojakom pri vračanju v domovino.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Franci Feltrin
se je rodil leta 1943 v Stopniku na Tolminskem in se po
končani srednji ekonomski
šoli zaposlil v Škofji Loki.
Svoje javno delovanje je sprva usmeril v prizadevanja za
ohranjanje zdravega okolja,
zato se je vključil v lokalno
društvo in postal član Zveze
društev za varstvo okolja.
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je sodeloval
pri ustanovitvi stranke Zeleni Slovenije in z njo v pomladni koaliciji Demos. Kot
član koalicije je bil na volitvah leta 1990 izvoljen za
poslanca v prvem sklicu slovenskega parlamenta, kjer je
deloval kot član odbora za
notranjo politiko, komisije
za preobrazbo družbene lastnine in komisije za denacionalizacijo. Kot je tudi zapisano v obrazložitvi za visoko državno odlikovanje, je
prihajal v stik s slovenskimi
rojaki v tujini, jim je pomagal na osebni ravni in hkrati
iskal sistemske rešitve za
njihovo vračanje iz tujine.
Bil je med predlagatelji in
sooblikovalci zakona o denacionalizaciji, zakona o odnosih s Slovenci v zamejstvu

Za njegov prispevek h gradnji države ter za požrtvovalno in zavzeto delo pri ohranjanju in
povezovanju slovenstva po svetu se je predsednik Borut Pahor v imenu Republike
Slovenije Franciju Feltrinu zahvalil z visokim državnim odlikovanjem. / Foto: Gorazd Kavčič
in po svetu ter zakona o pridobitvi slovenskega državljanstva.
Leta 1994 se je Feltrin pridružil Svetovnemu slovenskemu kongresu, pri kate-

rem že skoraj trideset let
opravlja pomembne vodstvene funkcije, tudi kot
podpredsednik Svetovnega
slovenskega kongresa in
predsednik Konference

Svetovnega slovenskega
kongresa za Slovenijo. Iskreno se zavzema za pravice slovenskih rojakov po
svetu, jim pomaga pri vračanju odvzetega premože-

nja, vključevanju v družbeno in politično življenje v
Sloveniji, pri pridobivanju
državljanstva, nostrifikaciji
diplom ter zaposlitvah v domovini.
V Svetovnem slovenskem
kongresu je Franci Feltrin
nepogrešljiv pri snovanju in
izvedbi mednarodnih konferenc znanstvenikov, pravnikov, zdravnikov, arhitektov,
gradbenikov, poslovnežev in
kulturnikov iz sveta in Slovenije. Konference so že
davno prerasle okvir društvenega srečevanja in so
vzpostavile trdno tradicijo
druženja in izmenjave
mnenj uglednih Slovencev
in Slovenk iz domovine in
tujine.
Ob prejemu priznanja je
bilo tudi poudarjeno, da
Francija Feltrina njegovi sopotniki in sodelavci cenijo
kot skrbnega in predanega
človeka, ki ima rad domovino in se iskreno posveča
ohranjanju vezi med Slovenci.
"Hvala vsem, ki ste me predlagali za to odlikovanje.
Hvala moji družini, sinu
Borisu in hčeri Mateji z
otrokoma, ki sta danes z menoj. Hvala vsem sodelavkam
in sodelavcem na Svetov-

nem slovenskem kongresu,
ki ste čez leta sodelovali in
ustvarjali z menoj. In ne nazadnje – hvala moji dragi
ženi Julijani," je ob prejemu
odlikovanja dejal Franci Feltrin in se zahvalil tudi Slovencem doma in po svetu,
brez katerih Svetovnega slovenskega kongresa ne bi
bilo. "Hvala tudi današnji
mladi ekipi, za katero upam,
da bo te sadove in to organizacijo vodila tudi v prihodnje. Vemo, da je veliko
mladih izobražencev, Slovencev, šlo po svetu. Stike z
njimi bi moral Svetovni slovenski kongres še naprej
ustvarjati in gojiti," je poudaril Franci Feltrin.
Poleg Feltrina je red za zasluge na področju kulturnega sodelovanja s Slovenci
sosednjih držav in za prispevek k oblikovanju kulturne
identitete mesta Maribor
prejel tudi Franci Pivec, Milan Klemenčič s Kokrice pa
je prejel častni znak svobode
Republike Slovenije za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike
Slovenije. V imenu pokojnega Milana Klemenčiča je
odlikovanje sprejela njegova
soproga Snežna Klemenčič.

Ruski filmi so znova navdušili
Letošnji Teden ruskega filma je obiskovalce Kina Sora navdušil z aktualnimi filmi ruske kinematografije, premierno pa je bil na ogled tudi film
Vladivostok, ki je bil posnet lansko leto. Prireditev je tudi dokaz slovensko-ruskega prijateljstva in medsebojnega spoštovanja med Slovenijo in Rusijo.
Vilma Stanovnik
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Škofja Loka – Konec januarja in v začetku februarja je v
Škofji Loki potekal deveti
Teden ruskega filma, ki se
je začel s slavnostnim odprtjem v Sokolskem domu.
»Kljub enoletni prekinitvi
zaradi znanih okoliščin nas
je predanost tej kulturi in
umetnosti vodila, da smo
zbrali vse sile in pripravili
nov festival ruskega filma,«

je povedal ravnatelj Gimnazije Škofja Loka Jože Bogataj in dodal: »Veseli me in
upam, da bomo naš festival
lahko pripravljali tudi še v
prihodnje. To pa zato, ker so
filmi, ki prihajajo v Škofjo
Loko in potem še po Sloveniji, na voljo vsem ljubiteljem filma, mladim in predvsem vsem nam, ki nas zanima ruska kultura, ruska
zgodovina, predvsem pa ruski jezik.«

V kulturnem programu se je z rusko glasbo predstavila
Irina Guščina.

Deveti Teden ruskega filma
so v sodelovanju s Kinom
Sora pripravili Občina Škofja
Loka, Gimnazija Škofja
Loka, Ruski center znanosti
in kulture v Ljubljani in Zavod 973. Podžupan Občine
Škofja Loka Robert Strah je
poudaril, da je v razmerah,
ko je treba spoštovati številne
ukrepe, prireditev pomembna ne le za popestritev zimskih večerov, ampak vliva
tudi dodatni optimizem.
Profesorica ruščine na Gimnaziji Škofja Loka Marjeta
Petek Ahačič je pojasnila, da
so v minulih letih prepoznali visoko kvaliteto ruske kinematografije, zato so prireditev ob prekinitvi že močno
pogrešali. »Teden ruskega
filma je tudi pomemben dokaz našega slovensko-ruskega prijateljstva in medsebojnega spoštovanja med Slovenijo in Rusijo,« je še povedala Marjeta Petek Ahačič,
ki je tudi koordinatorica
projekta Tedna ruskega filma na Gimnaziji Škofja
Loka, in se zahvalila vsem,
ki pomagajo pri pripravi pri-

reditve.
Odprtje Tedna ruskega filma so pospremili tudi ruski
predstavniki, med njimi direktor Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani
Nikolaj Gusev. »Teden ruskega filma je postal čudovit
primer dobrega sodelovanja
na kulturnem področju med
Občino Škofja Loka, Gimnazijo Škofja Loka in Ruskim
domom v Ljubljani,« je povedal Gusev in dodal, da je
teden ruskega filma priložnost, da obiskovalci spoznavajo tako rusko moderno
kot klasično kulturo. »Današnji kulturni dogodek je prvi
v letu, ko zaznamujemo trideseto obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov
med Rusko federacijo in Republiko Slovenijo, zato mu
pripisujemo tudi poseben,
simboličen pomen,« je dodal namestnik veleposlanika
Ruske federacije v Sloveniji
Aleksej Pogonin.
Obiskovalci na slovesnem
odprtju so uživali tudi v ruski glasbi, za katero je poskrbela Irina Guščina. Naj-

Koordinatorica projekta Tedna ruskega filma na Gimnaziji
Škofja Loka Marjeta Petek Ahačič in namestnik
veleposlanika Ruske federacije v Sloveniji Aleksej Pogonin
ob odprtju 9. Tedna ruskega filma v Sokolskem domu
prej so si lahko ogledali film
Ana Karenina, zgodba Vronskega, nato pa še filme Zerograd, Brez ljubezni, Vladivostok, Prekla in Letalska
posadka. Vse filme, ki so bili
opremljeni s slovenskimi
podnapisi, si je bilo moč
ogledati brezplačno.
"Teden ruskega filma je izjemno dobro uspel. Glede

na trenutno zdravstveno situacijo smo se res nekoliko
bali, da ne bi bilo dovolj gledalcev, vendar je bil obisk
vseh filmov zelo dober," je
po končani prireditvi pojasnila Marjeta Petek Ahačič
ter dodala, da so v kinu Sora
našteli nekaj več kot šeststo
obiskovalcev, med njimi
tudi zelo veliko mladih.
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Pri spomeniku za Kamnitnikom sta Občina Škofja Loka in Združenje borcev za vrednote NOB Škofja
Loka v začetku februarja pripravila slovesnost v spomin na žrtve okupatorja med drugo svetovno
vojno, ki so kot talci umrle na tem mestu.
Mateja Rant
Škofja Loka – "Treba je
ohranjati spoštljiv in dostojanstven spomin na žrtve
okupatorja, na slovenski
upor in odpor v drugi svetovni vojni. Ne le zato, ker
vedno znova vidimo, do
kako tragičnih posledic lahko privede vnetljiva zmes
nerazuma in pohlepa, nasilja in sovraštva, ampak tudi
zato, ker vojne prizadenejo
preveč gorja, izmaličijo človeška življenja in odnose,"
je v svojem govoru na spominski slovesnosti poudarila Mirjana Nastran Ule.
Kamnitnik je po njenih besedah kraj spomina, osebnega in kolektivnega. Sedmega
februarja 1944 je trojka partizanske varnostne grupe
škofjeloškega območja likvidirala nemškega vojaka. Že
dan po tem je nemška vojska obkolila Škofjo Loko in
aretirala 96 ljudi. "Samo
dvajset ljudi je bilo aretiranih naključno, 76 pa na
podlagi že vnaprej skrbno
pripravljenih seznamov, na
katerih je bila tudi moja
mama," je pojasnila Mirjana
Nastran Ule, ki je za zgodbo

Pri spomeniku za Kamnitnikom so se spomnili ustreljenih
talcev. / Foto: Gorazd Kavčič
svoje mame, ki so jo pravočasno opozorili, da ji grozi
aretacija, in je zato pri 17 letih pristala pri partizanih,
izvedela šele v zadnjih letih
maminega življenja. Nemci
so namesto njene mame odpeljali v zapor materino
mamo in očeta in spet je šlo
zgolj za splet okoliščin, da
nista končala med petdesetimi žrtvami za Kamnitnikom, je svojo osebno zgodbo razkrila Mirjana Nastran
Ule. Prepričana je, da tako

dobra organiziranost nemške vojske, ki je izvedla aretacije zgolj 36 ur po smrti
nemškega vojaka, nakazuje,
da njegova smrt ni bila razlog, temveč povod za vnaprej pripravljen zločin nemških vojakov. Streli za Kamnitnikom zato po njenih
besedah niso bili uperjeni le
v talce, ampak v upor, v narodnoosvobodilno gibanje
na Gorenjskem. "Taka spominska srečanja so zato spomin na pogum, na odloči-

tev, da se majhen narod zoperstavi tako močni vojaški
mašineriji."
Usmrtitev petdesetih talcev
za Kamnitnikom bo zato po
njenih besedah vedno zapisana kot velik in neizbrisljiv
zločin nemškega okupatorja. "Tu ni nobenega dvoma,
Nemci so bili okupatorji, izvajali so sistematični genocid nad slovenskim narodom in državljani so se
temu uprli in branili svoje
ozemlje, svojo svobodo in
svoja življenja. Vse drugo je
potvarjanje zgodovine." Za
prihajajoče generacije je po
njenih besedah nujno, da
spoznajo živo zgodovino
svojih prednikov kot zelo
pomemben del kolektivne
zgodovine, ki nas je oblikovala kot skupnost. "Z minevanjem časa usiha moč spomina. Treba je vzbuditi, in
ne zadušiti interesa do poznavanja te preteklosti. Ne
le zaradi poznavanja zgodb
včerajšnjega dne, ampak da
bi pridobljeno vedenje o
preteklosti prihodnjim generacijam pomagalo pri razumevanju in soočanju s
sedanjostjo ter načrtovanju
prihodnosti."

Pričevanja o bivši vojašnici
V Zavodu O se zanimajo za zgodbe in pričevanja o nekdanji loški vojašnici. Zainteresirani se lahko
nanje obrnete po navadni in elektronski pošti ali pa jih obiščete osebno.
Nina Fehter
Škofja Loka – Več o tem, kaj
se pripravlja in zakaj vas
potrebujejo, nam je razkrila
Tina Slapnik, ki zbira vse
vrste informacij, povezanih
z območjem nekdanje vojašnice.
Zbirate informacije o loški
vojašnici. Kaj vse zbirate?
Zanima nas prav vse, kar se
je dogajalo od začetka gradnje vojašnice do danes. Torej zgodbe posameznikov in
skupin, ki so kadarkoli delovali tam (služili vojaški rok,
uporabljali stavbe in površine) ali pa živeli v okolici in
spremljali dogajanje. Iščemo tudi fotografije ali druge
vire, ki se ljudem zdijo zanimivi ter bi jih želeli deliti z
nami.
Kako lahko to storimo?
Zainteresirani nas lahko obiščete v prostorih Zavoda O
na Partizanski cesti 1a, in sicer vsako sredo od 12. do 15.
ure oz. po dogovoru. Svoj
prispevek lahko tudi pošljete
po klasični pošti na zgoraj
omenjeni naslov, lahko pa
vzpostavite stik z mano po

elektronski pošti (tina@zavodo.org).
Zanimivo se mi zdi, da se
obračate na širšo javnost.
Podatki o vojaških objektih
so še vedno skrbno varovani
in povečini popolnoma nedostopni, zato se obračamo
na širšo javnost. Površine in
stavbe trenutno uporabljajo
različni uporabniki, ki so
nesistematično razpršeni po
območju, torej je otežen
tudi dostop do aktualnih informacij.
Upam, da pridobljeno gradivo ne bo obležalo v predalu.
Nikakor ne! Osebne zgodbe
in fotografije so pomemben
prispevek k odkrivanju zgodovine, saj so pri raziskovanju težko dostopnih informacij te ključni faktor pri
navigiranju preiskovanja. S
prispevanim gradivom posameznikov bomo tako lahko prikazali pristno sliko o
preteklem dogajanju. Pridobljene informacije bodo
predstavljene najmanj v
obliki informacijskih tabel v
parku ter spletne strani. Sicer pa raziskovanje poteka v
okviru projekta Kasarna.

Tina Slapnik / Foto: Ana Hančič
Zanima me več o samem
projektu.
Projekt se je razvil pod okriljem Zavoda O in je del programa Erasmus+, delno ga
financira tudi Evropska
unija. Skozi projekt ljudi
želimo seznaniti z zgodovino in trenutnim dogajanjem v nekdanji vojašnici
ter mladim ponuditi možnost pridobivanja konkretnih znanj na področju
upravljanja organizacij,
znanj z multimedijskega
področja in organizacije dogodkov, saj s tem ustvarjamo temelje za razvoj ter

uspešno delovanje tega območja v prihodnosti.
Kako pa si predstavljate prihodnost?
Želimo si, da bi se skozi povezovanje vsebin in na tem
območju prisotnih organizacij dolgoročno oblikovala
tudi skupna znamka Loška
kasarna. V sklopu projekta
bomo navezali tudi stik tudi
z lokalnimi odločevalci, s
katerimi želimo skupaj načrtovati prihodnost nekdanje vojašnice ter doseči potencial, ki nam ga ponuja ta
prostor.

V avli Centra slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka so ob obletnici rojstva Jožeta
Plečnika pripravili zanimivo razstavo.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Prejšnji mesec,
23. januarja, je minilo 150 let
od rojstva arhitekta Jožeta
Plečnika. Tik pred obletnico
so razstavo v njegov spomin
odprli v avli Centra slepih,
slabovidnih in starejših v
Škofji Loki, kjer zadnja leta
živi tudi 85-letni Mojmir Tozon, ki se še dobro spomni
arhitekta in njegove družine,
saj so bili sprva sosedje, kasneje pa so ostali družinski
prijatelji.
Tako Mojmir Tozon kot njegova družina sta ohranila
več predmetov in fotografij
slavnega arhitekta, večino
pa so jih že podarili muzeju

zon, ki je sicer po poklicu
ekonomist, večino časa pa
se je ukvarjal s kulturo oziroma režijo.
"Upokojenec sem že več
kot štirideset let, saj sem
imel precej težav s hrbtenico pa tudi videl sem zelo
slabo. Trinajst let sem že
tukaj v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki. Tukaj se res odlično počutim, všeč mi je prav
vse, od kadra do okolice,
ogromno je dejavnosti.
Imam svojo sobo z balkonom in kopalnico, prav tako
imam računalnik z monitorjem in tako spremljam
vse dogodke. Imel sem tudi
pet bratov, trije smo še živi.

Ob obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika so na pobudo
Mojmirja Tozona v avli Centra slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka postavili razstavo.
v Plečnikovi hiši. Nekaj jih
še vedno hrani Mojmir Tozon, med najdragocenejšimi pa je mamina spominska knjiga, kjer so zapisani
tudi verzi Jožeta Plečnika.
"Moja rojstna hiša je poleg
hiše Plečnikovih. To je na
Ciril-Metodovem trgu, kjer
je bil sprva doma Jože Plečnik, kasneje pa je tam živela
njegova sestra. Moji starši
so bili njihovi sosedje in
družinski prijatelji. Jože
Plečnik je sprva nameraval
družinsko hišo obnoviti, potem pa je ugotovil, da je statika slaba, in se je odločil za
nakup hiše v Trnovem.
Maca Matkovič, ki je bila
njegova nečakinja, je bila
tako rekoč naša guvernanta,
saj je bila skoraj vsak dan pri
nas in nas je otroke tudi poučevala," pravi Mojmir Tozon, ki je s starši in Maco
Matkovič arhitekta Plečnika
velikokrat obiskoval na njegovem vrtu v Trnovem. "Obdeloval ga je vrtnar Jože Strgar, agronom, ki je bil kasneje tudi ljubljanski župan.
Arhitekt Plečnik ni imel
svoje družine in otrok, imel
pa je brata Andreja in Janeza ter sestro Marijo. Pogosto
so ga obiskovali tudi nečaki," se spominja Mojmir To-

Imam tri otroke, tri vnukinje, enega vnuka in enega
pravnuka. Redno me obiskuje žena Mija," pravi
Mojmir Tozon, ki pa je največjo podpornico za postavitev razstave ob obletnici
rojstva Jožeta Plečnika našel v delovni terapevtki Denis Kamnar.
"Že pred leti sva se z gospodom Tozonom pogovarjala
o Jožetu Plečniku, saj tudi
jaz občudujem njegovo
delo. Tudi kasneje je beseda večkrat nanesla nanj,
pred kratkim pa je prišel do
mene in me vprašal, ali bi
mu ob obletnici njegovega
rojstva pomagala pripraviti
razstavo. Seveda sem bila
tudi jaz navdušena, saj se
mi je zdel res primeren trenutek, da se tudi v naši hiši
skupaj z ostalimi stanovalci
spomnimo nanj. Pripravila
sva tri panoje in mnogi se
sedaj ustavijo ob njih. Stanovalci si želijo iti tudi na
ogled njegove hiše, in če
bodo koronski ukrepi to dopuščali, se bomo zagotovo
odpeljali v Ljubljano," pravi
Denis Kamnar, ki je zbrala
tudi mnoge Plečnikove znamenitosti, ki na razstavi na
panojih dopolnjujejo zbirko.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Spomnili so se talcev

Razstava o
arhitektu Plečniku
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Županov kotiček

Olimpijske igre

V Poljanah, kjer nadaljujejo arheološke raziskave na starodavnem najdišču stavbne dediščine, so po
izkopu ostankov nekdanje baročne cerkve zdaj naleteli še na ostanke mnogo starejše gotske cerkve.
Mateja Rant

Milan Čadež
rem sem bil prisoten. Ob
dvigu zastav je igrala Zdravljica in vso energijo tistega
večera smo poslali daleč na
Kitajsko – in delovalo je!
Obe skakalni tekmi sva z
Martino spremljala v 'Deuncah', v krogu domačih in navijačev, in vsak uspeh smo
dostojno praznovali. Vesel
sem bil povabila sosednjega
polhograjskega župana na
sprejem v Polhov Gradec, ki
sem se mu seveda odzval in
bil priča res lepemu sprejemu, takšnemu, kot si ga
naše skakalke kot močna
ekipa, ki 'ukop drži', tudi zasluži. Ta teden sta medalji z
Niko in Uršo prišli tudi v
olimpijsko vas 'Deunce', pogledat svoje najzvestejše privržence in navijače, ki kar
mislimo, da je malo medalje
tudi naše.
Glavni dogodek pa šele prihaja – velika poljanska veselica v čast naših olimpijskih
športnic in vseh izjemnih
skakalnih dosežkov!!!
Milan Čadež, župan

Znova odprto cepljenje
Mateja Rant
Gorenja vas – Vsi, ki so s
cepljenjem proti covidu-19
doslej še odlašali, imajo v
Zdravstveni postaji Gorenja
vas novo priložnost. Odprto
cepljenje bo potekalo jutri,
23. februarja, med 13. in 15.
uro v Ambulanti Koprivec ter
v sredo, 2. marca, med 13. in
14. uro v Ambulanti Šubic.
Na voljo bo cepivo Pfizer. Cepljenje je namenjeno osebam, starim 12 let in več, ki

se cepijo bodisi s prvim,
z drugim (vsaj tri tedne od
prvega odmerka) ali s tretjim
odmerkom. Na voljo je cepivo Pfizer. "Ker si vsi želimo
končanja epidemije in prenašanja okužbe med nami,
pri čemer nas cepljenje preverjeno in učinkovito ščiti,
velja prijazno povabilo k čim
bolj številnemu odzivu," k
cepljenju vabijo ambulante
Koprivec, Šubic, Lah in Polhek ter Občina Gorenja vas Poljane.

Rok podaljšali do
sredine marca
Mateja Rant
Gorenja vas, Poljane – Z občine so sporočili, da zaradi
velikega zanimanja podaljšujejo zbiranje novih pobud
lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti zemljišč, in sicer je rok za oddajo pobud zdaj 15. marec. Pobudo za spremembo namembnosti občinskega pro-

storskega načrta je treba oddati na pripravljenem obrazcu, ki je objavljen na spletni
strani občine v rubriki "obrazci" in "vloge/nepremičnine".
Priložiti je treba zahtevane
priloge in poravnati takso za
obravnavo pobude. Za dodatne informacije in svetovanje
pri pripravi vloge so vlagateljem na voljo na telefonski
številki 04 51 83 100.

Poljane – "Iskali smo temelje baročne cerkve, a se vse
bolj jasno izrisuje tudi slika
predhodne gotske cerkve," je
nad zadnjim odkritjem navdušen župan Milan Čadež.
Kot je pojasnil, so izkopali
vhodni prag v cerkev in tla
cerkve ter začetek sklepnikov, ki se nadaljujejo proti
vzhodu. "Ljudski glas, ki je
pravil, da so z veliko baročno
cerkvijo samo obzidali cerkev, ki je že prej stala na tem
mestu, se je zdaj potrdil." Po
županovih besedah so tako
že zdaj dobili več, kot so
sploh upali pričakovati.
"Lepo se je pokazala tudi baročna kripta znotraj gotske
cerkve, ki je bila delno sicer
poškodovana ob gradnji
objekta, v katerem je bila kasneje trgovina. Odločili smo
se, da kripto še poglobimo,
če so v njej še kakšna okostja,
da bomo točno videli vsebinski namen odkritega dela."
Stavbna dediščina, ki stoji
območju vaškega jedra Poljan, sicer sega najmanj v 11.
stoletje. Manjši del arheološkega najdišča na območju

vaškega jedra Poljan so namreč raziskali že v letu
2008 ob gradnji ceste skozi
naselje, ko so odkrili tudi temeljni posvetitveni kamen
baročne cerkve z letnico
1710, zapisom in medaljonoma. Odkrili so tudi romansko apsido iz 11. stoletja
ter več kostnic in pokopališče iz predromanske dobe.
"To dokazuje, da so na tej
lokaciji naši predniki najmanj tisočletje gradili in
obiskovali svete hrame," je
ob tem razložila Elizabeta
Rakovec. Od začetka 18. stoletja je na tem mestu stala
mogočna cerkev sv. Martina, ki je bila po drugi svetovni vojni porušena. "Ta po
svoji velikosti ni imela para
v širši okolici in se je po višini v notranjosti merila z ljubljansko stolnico, njen zvonik pa se je zajedal globoko
v Kosmov grič. Gradili so jo
polnih dvajset let in je bila
izjemno mogočna – s
60-metrskim zvonikom,
cerkveni zidovi pa so bili debeli kar tri metre, tako da so
pri gradnji za dovažanje materiala na njih lahko obračali
s parom volov." Cerkev so

Ob zadnjih izkopavanjih so odkrili lepo vidne ostanke
gotske cerkve. / Foto: arhiv občine
zaradi njene impresivnosti
in mogočnosti ljudsko poimenovali poljanska katedrala. V cerkvi so hranili obsežen opus umetnin slikarjev
Šubic. "Vseh pet oltarjev je
izhajalo iz njihove znamenite delavnice, prav tako cerkvene klopi, ki so slovele po
tem, da so bile vsaka zase
unikat, saj niti dve nista
imeli enakih kiparskih zaključkov," je pojasnila Elizabeta Rakovec in dodala, da

se je njen arhitekt, domačin
Matija Maček iz Žabje vasi,
znan po znamenitih istovrstnih baročnih gradnjah po
vsej Sloveniji, tako želel rodnim krajem pokloniti na
prav poseben način.
Pred občino je zdaj še največji izziv, in sicer oblikovati
karseda optimalen in reprezentančen način predstavitve najdb ostankov kar treh
cerkva, od katerih je najstarejša stara skoraj tisoč let.

Lokalno hrano tudi v šole
V okviru projekta Jem lokalno, jem boljše so minuli četrtek na Dvorcu Visoko pripravili predstavitev
kakovostnih obrokov iz lokalnih surovin za javne ustanove.
Mateja Rant
Visoko – Na Dvorcu Visoko
so ob zaključku prve faze
projekta Jem lokalno, jem
boljše, v okviru katerega so
si za cilj zadali povečanje
števila obrokov iz lokalnih
sestavin v javnih ustanovah
na Škofjeloškem, predstavili
namen in rezultate omenjenega projekta. Sledilo je srečanje s kuharskim mojstrom
Urošem Štefelinom, ki je
predstavil jedi, ki jih predlaga za uvrstitev na jedilnike
javnih ustanov: zelenjavno
zloženko, nadevan krompir,
bučni in kruhov kipnik ter
sirni bandeljc. Iz lokalnih
surovin pa je nato skuhal še
ješprenjčkovo rižoto.
"Naš cilj je ponudnike lokalne hrane pripeljati v javne
zavode na Škofjeloškem," je
poudaril direktor Razvojne
agencije Sora Gašper Kleč.
Zato so razvijali nove pristope, ki bodo zagotavljali večjo
sistematičnost tako na strani lokalne ponudbe kot povpraševanja javnih ustanov
po lokalni hrani. Želijo si

namreč, je dodal, da bi bila
ponudba čim bolj pregledna
in stalna, povpraševanje javnih ustanov pa usklajeno. V
procesu javnega naročanja
je po njegovih besedah treba
izbrati pravilne postopke, da
bo poudarek tudi na kakovosti, ne samo na ceni. Majda
Luznar iz škofjeloške enote
za kmetijsko svetovanje

Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj je pojasnila, da
se je na podlagi opravljene
ankete na kmetijah, ki bi
lahko zagotavljale lokalne
surovine za obroke v javnih
ustanovah, izkazalo, da je
kar dve tretjini kmetov izrazilo željo po povezovanju.
"Samo tako bi lahko zagotavljali zadostne količine suro-

Kuharski mojster Uroš Štefelin je predstavil izbrane
jedi, ki bi jih lahko uvrstili na jedilnike javnih ustanov,
in pred gosti skuhal ješprenjčkovo rižoto iz lokalnih
surovin. / Foto: Jure Ferlan

vin za javne ustanove." V
podjetju P-ino pa so pripravili poslovne modele neposredne dobave in sodelovanja kmetov pri dobavi v lokalne zavode.
Mitja Vodnjov iz Kmetijsko
gozdarske zadruge Škofja
Loka verjame, da so s tem
na pravi poti, saj po njegovem nismo naredili nič, če
otrok ne bomo naučili, da je
najbolj zdravo domače jabolko, domača skuta ... Prav
zato pa mora biti tudi hrana
iz lokalnih sestavin dobro
pripravljena, okusna, je ob
tem dodal kuharski mojster
Uroš Štefelin. "Otroci imajo
danes vsega zadosti, zato je
treba obroke narediti zanimive, drugačne, morebiti
otroke tudi vključiti v proces
kuhanja." Pripravil je nabor
jedi, ki so enostavne za pripravo in bi jih zato lahko
vključili na jedilnike javnih
ustanov. Na dogodku so se
predstavili tudi lokalni ponudniki s pridelki in izdelki,
s katerimi želijo oskrbovati
lokalne šole, vrtce in domove starejših.
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Vesel sem bil uradne potrditve svojega predvidevanja,
da bomo tudi na letošnjih
olimpijskih igrah imeli dve
športnici iz naše občine, ki
bosta igrali pomembno vlogo. Tako se je tudi zgodilo.
Rezultati, ki sta jih dosegli,
so vrhunski, nanje sem kot
župan zelo ponosen. Peto
mesto Eme Klinec ter bronasta in zlata kolajna Nike
Križnar – neverjetno! Vedeti je tudi treba, da je Ema
Klinec aktualna svetovna
prvakinja, Nika Križnar pa
aktualna nosilka kristalnega
globusa in za dodatek je
malo pred olimpijskimi
igrami postavila še uradno
najdaljšo žensko skakalno
daljavo. Seveda smo pa vsi
ponosni tudi na dve zlati
medalji Urše Bogataj iz sosednje občine, ki jo imamo
pa že kar lep čas za svojo ...
Za svojega pa imamo tudi
najboljšega soseda Zorana
Zupančiča, ki je glavni dirigent čudovite pravljice, ki
naj še dolgo traja. Res kapo
dol, moj poklon in spoštovanje.
Že pred olimpijskimi igrami je bilo v naši občini
vzdušje navijaško in veselo,
saj smo za naši dve skakalki
v krožišču v Poljanah z velikim plakatom vsem dali vedeti, kakšno športno bogastvo imamo v Poljanski dolini. Prav posebno vzdušje pa
je bilo v olimpijski vasi 'Deunce'. Vaščani so na Kuclu
pripravili visok drog za slovensko zastavo, na predvečer največje tekme pa so
pripeli še olimpijsko. Res
čudovit dogodek, na kate-

Odkrili ostanke
gotske cerkve
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Igralska sekcija Neč bat teater, ki deluje v sklopu KUD Sovodenj, je po lanskem prisilnem premoru na
oder domače kulturne dvorane na Sovodnju znova postavila dve sveži avtorski komediji.
Mateja Rant

Mateja Rant

po polnoči razglasi svojo vrnitev na odre. A že naslednji
dan limonavirus pokaže svoj
grdi obraz in začne greniti
ali bolje rečeno kisliti življenje vsem ljudem." Ob tem
pa ustvarjalci predstave poudarjajo, da glavna naloga ni

"jamranje" nad epidemijo,
ampak spominjanje na smešne situacije v času, ki ga
nočemo več podoživeti.
Predstavo bodo znova uprizorili ta konec tedna, v soboto, 26. februarja, in v nedeljo, 27. februarja. O kasnej-

Zdaj razveseljujejo že z novo predstavo, Limonavirusom.

Nove vsebine v Zali
V Turističnem društvu (TD) Žirovski Vrh bodo letos v sklopu projekta
Vseživljenjsko varovanje narave obnovili animacijske table, zasadili
avtohtone drevesne vrste in posodobili vsebino poti skozi Zalo.
Mateja Rant
Žirovski Vrh – S projektom, v
katerem so se povezali Ljudska univerza Škofja Loka,
Drevesnica Zakotnik, Turistično društvo Žirovski Vrh
in Mizarstvo Simon Drlink,
želijo ljudem na območju
Loškega pogorja približati
pomen vseživljenjskega varovanja narave. V ta namen
bodo pripravili različne delavnice ponovne uporabe
materialov in izobraževanja
o pomembnosti ohranjanja

avtohtonih drevesnih vrst,
ljudi pa spodbudili tudi k sajenju avtohtonih sadnih drevesnih vrst in medovitih rastlin ter izdelavi hotelov za
žuželke. Obnovili bodo še
nosilne objekte na Poti skozi
Zalo in jim dodali novo vsebino, ki opozarja na ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, je razložila Lucija
Kavčič iz TD Žirovski Vrh.
Lani je po besedah Lucije
Kavčič minilo deset let od
ureditve tematske poti skozi
Zalo, prve zasnove njene

vsebine so še pet let starejše.
Člani turističnega društva se
vsako leto trudijo z vzdrževanjem poti in njeno nadgradnjo. "Tako ob poti vsake
toliko časa nastane kaka
nova skulptura, ki popestri
pot in privablja predvsem k
fotografiranju." Letos pa
bodo s pomočjo projekta
Vseživljensko varovanje narave obnovili animacijske
table ob poti, zasadili avtohtone drevesne vrste in posodobili vsebino poti. V sklopu
dobrih 94 tisoč evrov vre-

ših ponovitvah bodo sproti
obveščali na svojem profilu
na Facebooku.
V društvu so veseli vrnitve
na odrske deske, čeprav se
občutek, ki so ga doživljali
pred povsem polnimi dvoranami, v teh razmerah še ni
vrnil. "A je to še vedno bolje
kot nič," je zadovoljen Šifrar, ki spomni, da je interes
za gledališko dejavnost na
Sovodnju velik že vse od
prve svetovne vojne naprej.
"Celo v številnih večjih krajih na leto pripravijo komaj
eno predstavo, mi pa že nekaj let po dve." Zato povsem
mirovali niso niti lani, saj so
se namesto gledališču posvetili filmu, ker so lahko
snemali zunaj. Tako je ta
dejavnost v društvu dobila
celo lastno sekcijo – Neč bat
film. Lani so predvsem
mlajše gledalce razveseljevali s serijo Škrat Zlobko, letos
pa že pišejo scenarij za novo
miniserijo, ki naj bi jo prikazali po prvem maju, je za
zdaj še skrivnosten Šifrar.

dnega projekta, sofinanciranega s sredstvi iz programa
CLLD, bodo med udeležence razdelili sto petdeset avtohtonih sadnih drevesnih
vrst in sto vrečk s semeni
medovitih rastlin, ki jih bodo
lahko zasadili na domače vrtove. Izdelali naj bi tudi šestdeset hotelov za žuželke iz
odpadnega lesa ter obnovili
šest nosilnih objektov in tabel z novo vsebino na Poti
skozi Zalo. "Tako bo dvanajst kilometrov dolga pot
dobila nadgrajeno vsebino
ter spodbujala k hoji in opazovanju čudovite narave in
prelepih razgledov." Vsaj enkrat letno se po omenjeni
poti odpravijo tudi na organiziran pohod, ki ga spremljajo
igrani prizori zgodbe iz 17.
stoletja. "Pohodniki se vsako
leto veselijo tega posebnega
doživetja, ko se gozd spremeni v pravo gledališče."

Bukov Vrh – Dan prej, preden je praznoval visok življenjski jubilej, so se pred
njegovo hišo zbrali vaščani
in mu postavili kar dva mlaja – enega prebivalci spodnjega, drugega pa zgornjega dela vasi, je pojasnil njegov sin Marjan Jelovčan.
Pridružila sta se jim tudi
župan Milan Čadež in podžupan Anton Debeljak.
Marjan Jelovčan je ponosen
na svojega očeta, ki kljub častitljivi starosti še vedno
sam skrbi zase. "Kot pravijo,
je 'železen' človek, ki pride
do stotice." Prebivalci Bukovega Vrha namreč ne pomnijo, da bi kdo iz njihovega kraja že dočakal tako starost. "Še zdravnica se je ob
obisku pri njem pretekli teden čudila, da je še vedno
tako pri močeh," je poudaril

Marjan Jelovčan. Po kapi
pred 23 leti sicer ne more
uporabljati desne roke, a
kljub temu veliko postori
sam. Tako na radiu kot televiziji spremlja aktualno dogajanje, prav tako še vedno
sam prebere Gorenjski glas.
"Usede se ob okno, da je dovolj svetlobe, in bere. Vse ve,
kaj se dogaja." Pozornosti
ob svojem jubileju je bil izredno vesel, navdušeno je
upihnil tudi svečke na torti,
ki so mu jo pripravili domači. "Zdravnici je navdušeno
razlagal, kdo vse ga je obiskal, tako da je bila prav presenečena, kako dobro si vse
zapomni pri teh letih." Z
obiskovalci z veseljem deli
tudi svojo pestro in razgibano življenjsko zgodbo.
Še eno praznovanje so mu
pripravili minulo nedeljo, a
tokrat le v ožjem krogu njegovih domačih.

Jožef Jelovčan je praznoval stoti rojstni dan. / Foto: osebni arhiv

Medrug Polanci spet na odru
Poljane – Po prekinitvi predstav zaradi vala epidemije covida-19 bodo poljanski kulturniki na ogled in v razmislek spet
ponudili svojo igro Medrug Polanci. "Kdor si želi izvedeti kaj
o bogati poljanski kulturni zgodovini, postavljeni tudi v
evropski prostor, in obenem slišati naša razmišljanja o aktualnih temah od vojne do ekologije in seveda epidemije
covida, ga vabimo, da si ogleda eno od ponovitev igre Andreja Šubica." Začeli bodo v Kulturnem domu v Poljanah v
petek, 11. marca, in soboto, 12. marca, ob 19. uri, teden kasneje – v soboto, 19. marca, ob 19. uri – pa se selijo na oder
Sokolskega doma v Gorenji vasi. V soboto, 26. marca, ob
19.30 bodo skupaj z istoimensko razstavo gostovali v Žireh
na njihovem prenovljenem odru. V začetku aprila imajo v
načrtu še gostovanje v Škofji Loki. Računajo, da so obiskovalci že močno lačni kulture. Obisk predstav bodo omogočili po takrat aktualnih pravilih NIJZ za kulturne prireditve.

Foto: Iztok Zupan

Konec januarja so premierno uprizorili predstavo Kmetija Terapija. / Foto: Maša Kokalj

Foto: Maša Kokalj

Sovodenj – Že konec januarja je na odru zaživela
predstava Kmetija Terapija,
ki je doslej doživela pet ponovitev. "Za več ponovitev
smo se odločili, ker je bila
tudi ta predstava pri občinstvu dobro sprejeta, v dvorani, ki sprejme več kot dvesto ljudi, pa jih je zdaj lahko največ sedemdeset," je
pojasnil Lenart Šifrar iz
KUD Sovodenj. Minulo soboto pa so v dvorani na Sovodnju premierno uprizorili še predstavo Limonavirus, s katero so postavili
satirični spomenik sedanjemu posebnemu obdobju,
so poudarili v društvu.
Prvo predstavo sta režirala
Niko Bevk in Jelko Podobnik, nadgrajevali pa so jo
tudi nastopajoči igralci. Dogajanje so postavili na kmetijo, ki jo novi prevzemniki
po "odkritju" energetskih
točk, ki naj bi s svojo pozitivno energijo ozdravile celo
neplodnost, preimenujejo v
Kmetija Terapija in poskušajo izkoristiti naivnost ljudi, da bi se tja hodili zdravit,
je vsebino na kratko predstavil Lenart Šifrar. Zaplete pa
se, ker vse skupaj ni najbolj
všeč Zlatku, magistru farmacije, ki se nikakor ne
more sprijazniti, da mu terapevtska kmetija predstavlja konkurenco. V Limonavirusu, pri katerem sta režisersko taktirko prevzela Lenart Šifrar in Jure More, pa
so se odločili na odrskih deskah ovekovečiti čas epidemije. "Ta čas je bil preveč
poseben, da se tega ne bi
lotili," je poudaril Šifrar. V
ospredje so postavili običajne ljudi, ki so na različne
načine doživljali epidemijo.
"Vse se začne na silvestrovo,
ko glasbenik Rok Šešir takoj

Jožef Jelovčan in z njim celotna vas je minuli
torek slavila njegov stoti rojstni dan.
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Dve novi dozi smeha

»Železni« mož iz
Bukovega Vrha
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Obvoznica in
poplavne ureditve
Delno gradbeno dovoljenje
za tretji odsek poplavnih ureditev na Sori od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu,
ki vključuje tudi obvozno cesto, je bilo izdano 15. decembra 2021. V prejšnjem tednu
smo pričakovali sklep o pravnomočnosti tega dovoljenja,
vendar nas je Direkcija za
vode obvestila, da je prišlo do
zapleta. Ena od strank v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja za manjkajoči odsek, kjer poteka tudi obvozna
cesta, je sprožila upravni
spor zoper izdajo delnega
gradbenega dovoljenja. Moti
jo bližina obvoznice in hrup
z nje. Direkcija za vode bo
preko Ministrstva za okolje
in prostor pridobila celotni
pritožbeni dokument, da
bodo videli, za kaj točno gre.
Potem pa se bo ali počakalo
na razsodbo upravnega sodišča ali pa se bo šlo v nadaljnja pogajanja s stranko, ki je
pritožbo podala.
Trenutno dela intenzivno
potekajo na prvem odseku
od Alplesa do Domela. Poteka rekonstrukcija Alplesovega jezu, gradnja ribje steze
na tem območju ter podbetoniranje obrežnih zidov in zavarovanje brežin. Dela se
nadaljujejo po strugi navzgor proti Domelu. Direkcija
za vode in izvajalec Nivo Eko
napovedujeta, da se bodo še
v mesecu februarju začela
deli na vodotoku Dašnica.
Povedali so tudi, da so vložili
dokumentacijo za spremembo prometa pri rekonstrukciji mostu na regionalni cesti
na Češnjici. V marcu se bodo
dela začela tudi na tem območju. Najprej bodo zgradili
začasni nadomestni most,
promet na tem delu pa bo v
času rekonstrukcije mostu
na državni cesti potekal izmenično enosmerno po nadomestnem mostu in bo
urejen s semaforjema.
Za gradnjo zadrževalnika pod
Sušo odkupi zemljišč in pridobivanje pravice graditi potekajo dobro in Direkcija za
vode je 9. februarja 2022 vlo-

Skupina Lotrič Metrology iz Selc je februarja že drugič sodelovala na razstavi Expo 2020 v Dubaju,
kjer je z arabskim partnerjem podpisala dogovor za skupni nastop na trgu Savdske Arabije.
Ana Šubic

Anton Luznar
žila zahtevo za izdajo delnega
gradbenega dovoljenja. Na
tem delu je predvidena izgradnja nasipa do višine dvajset metrov ter izvedba podpornih in opornih konstrukcij. Regionalna cesta se bo
začela vzpenjati kmalu za
križiščem za Davčo do vrha
pregrade v vzdolžnem sklonu
šest odstotkov. V najvišjem
delu nato prečka strugo Sore
in pregrado z ločnim mostom
dolžine sedemdeset metrov.
Potem se spušča postopoma
v vzdolžnem sklonu šest odstotkov do križišča za Martinj
Vrh, kjer se priključi na obstoječo cesto. Vzporedno se
bo na desni strani v smeri od
Zalega Loga proti Železnikom gradila tudi enostranska
dvopasovna kolesarska steza.
Danes, 22. februarja 2022, je
ob 15. uri Direkcija za vode
organizirala predstavitev delovanja modela zadrževalnika
pod Sušo, ki so ga postavili za
stavbo na Hajdrihovi ulici
28c v Ljubljani. Na to predstavitev smo vabljeni predstavniki Zalega Loga, zgornjega Jesenovca in občine.
Predvidoma v sredo, 23.
marca 2022, bo v popoldanskem času na igrišču na Zalem Logu predstavitev gradnje zadrževalnika pod Sušo
z vsemi ureditvami, ki jo
bodo predstavili predstavniki Direkcije za vode, projektanti, izvajalci in nadzorniki.
Anton Luznar, župan

Pripravljajo se na gradnjo tržnice

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, ŽELEZNIKI

Na Expu do dogovora

Železniki – Občina Železniki se bo letos lotila ureditve tržnice na prostoru poleg pošte na Češnjici. Gre za projekt, ki si
ga v kraju želijo že več let. "Gradbeno dovoljenje smo že
pridobili. Do konca februarja bo pripravljen popis del, nato
pa bomo objavili razpis za izbiro izvajalca. Postavili bomo
sanitarni zabojnik ter ob tem poskrbeli še za napeljavo vodovoda, elektrike in odvajanje odpadnih voda, nato pa bo
sledila še gradnja nižje stavbe," je napovedal župan Anton
Luznar. Letos bodo tako vzporedno s pošto postavili zaprti
del tržnice, ki ga bodo sestavljali zabojnik in dva dodatna
prostora, nanj pa se bo navezoval še objekt z enokapno streho, ki bo tvoril nadkrit prostor vzdolž obstoječe pešpoti.
Investicija je ocenjena na okoli 160 tisoč evrov, pri čemer se
občina za postavitev zabojnika nadeja dobrih 31 tisoč evrov
sofinanciranja v okviru projekta Nadgradimo ponudbo Škofjeloškega, ki ga vodi Razvojna agencija Sora. Župan upa, da
bo tržnica čim bolje zaživela in da jo bodo radi obiskovali
tako ponudniki kot tudi stranke. Projekt sicer predvideva še
gradnjo večjega lesenega objekta odprtega tipa v stilu dvojnega kozolca z dvokapno streho. "Projekt bomo izvajali postopno, zato bomo z izvedbo te faze počakali, da bomo videli, kako bo tržnica zaživela," je še povedal.

Selca – Po novembrski predstavitvi na Expu se je skupina Lotrič Metrology iz Selc
med 6. in 10. februarjem
znova predstavljala na svetovni razstavi v Dubaju, tokrat v okviru tematskega
sklopa Zdravje in dobro počutje. "Expo Dubaj je svet v
malem in največji poslovni
dogodek minulega in letošnjega leta ter kot tak predstavlja osrednjo poslovno
vzletno točko," je poudaril
generalni direktor Marko
Lotrič. Kot je pojasnil, so že
ob prvem obisku Expa, ko je
bil v ospredju tematski sklop
Tovarne prihodnosti, kot
uradni partner in razstavljavec v slovenskem paviljonu
vzpostavili večje število poslovnih kontaktov, med dru-

gim s predstavniki podjetja
Engineering Tracker Establishment s sedežem v
Združenih arabskih emiratih, s katerimi so nato ob
drugem obisku podpisali
partnerski dogovor za skupen nastop na trgu Savdske
Arabije.
Lotrič Metrology je sodeloval tudi na poslovnem forumu Kakovostni izdelki in
celovite storitve slovenskega
malega gospodarstva, in sicer s predstavitvijo lastne
rešitve za nadzor hladne verige Exactum in novo storitvijo certificiranja zaščitnih
mask. Napredna rešitev na
osnovi zbranih podatkov,
združenih v platformi Exactum, predstavlja korak naprej v zagotavljanju hladne
verige hitro pokvarljivih živil, zdravil in drugega tem-

Ekipa Lotrič Metrology: Jure Thaler, generalni direktor
Marko Lotrič, Urška Habjan in Anže Rozman

Po podpisu pogodbe: Marko Lotrič in Abdulrahman
Mohammed AlBabtain, direktor podjetja Engineering
Tracker Establishment / Foto: Patrik Vašl
peraturno občutljivega blaga, so pojasnili v podjetju.
Kot je razložil direktor razvoja in raziskav v Lotrič
Meroslovju Jure Thaler,
nadzorovanje hladne verige
poteka na nivoju celotne pošiljke, za vsak del verige posebej. Predstavljena rešitev
namreč omogoča enotno
spremljanje pogojev od proizvodnje, skladiščenja, logistike in vse do končnega
uporabnika, kar je bistvena
prednost. Direktorica prodaje in marketinga Urška Habjan je o novem laboratoriju
za certificiranje mask povedala, da gre za enega od
zgolj petih laboratorijev v
Evropi, ki lahko ponudi širok nabor storitev od pre-

skušanja do certificiranja na
enem mestu.
Poleg predstavitve na forumu je ekipa Lotrič Metrology, v kateri je bil še vodja področja zdravstvo Anže Rozman, imela številne poslovne
sestanke z ljudmi, s katerimi
so se seznanili prek različnih
aplikacij v času priprav na
Expo, direktor Marko Lotrič
pa se je v času praznovanja
slovenskega nacionalnega
dne udeležil tudi dogodkov
in uradnih slovesnosti. "V
času našega obiska si je Expo
ogledalo tudi 37 predstavnikov Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka,
ki jih je v slovenskem paviljonu sprejela naša ekipa," so
pojasnili v podjetju.

Dom bi gradili v Selcih
Občina Železniki nadaljuje aktivnosti, da bi v Selcih zgradili manjšo enoto doma starejših.
Ana Šubic
Selca – Potem ko je projekt
doma starejših v Železnikih,
ki so ga načrtovali v sodelovanju z investitorjem SeneCura, lani padel v vodo, je
občina v dogovoru z direktorjem doma starejših v Radovljici začela aktivnosti za
gradnjo manjšega doma za
okoli petdeset starejših v
Selcih.
Kot je pojasnil župan Anton
Luznar, so v zvezi s tem že
imeli sestanka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve: prvega sredi
novembra in drugega v začetku februarja. "Na zadnjem sestanku nas je spremljal tudi Franc Tušek, občinski svetnik stranke NSi,
ki nam je pomagala organizirati sestanek. Srečali smo
se z državnim sekretarjem
Cvetom Uršičem, direktorjem direktorata za starejše

Dom starejših bi zgradili na zemljišču pod župniščem v
Selcih. / Foto: Gorazd Kavčič
in deinstitucionalizacijo
Andrejem Grdišo ter vodjo
sektorja za investicije Lidijo
Kodrič Vuk. Povedali so, da
bo Evropa v okviru načrta za
okrevanje in odpornost za
Slovenijo zagotovila 65 milijonov evrov vključno z
DDV za gradnjo domov, v

katerih bo 850 postelj. Ta
čas še usklajujejo besedilo
razpisa, ki naj bi ga objavili
konec poletja ali v začetku
jeseni," je pojasnil župan in
dodal, da se bodo na razpis
lahko prijavili domovi, v njihovem primeru radovljiški.
Občina Železniki bo za

dom, ki ga načrtujejo pod
župniščem v Selcih, morala
zagotoviti zemljišče in pripraviti projektno dokumentacijo vse do gradbenega
dovoljenja, ob uresničitvi
projekta pa bodo občinski
vložek brezplačno prenesli
na državo.
Občina je v letošnjem občinskem proračunu že zagotovila denarna sredstva za nakup zemljišča v Selcih in za
pripravo projektne dokumentacije.
V načrtovanem domu želijo
omogočiti tudi dnevno varstvo starejših in možnost
medgeneracijskega druženja, je povedal župan. Upa,
da bodo tokrat imeli več sreče pri uresničitvi projekta
doma starejših, o katerem
se v občini govori že dolgo,
in da bodo tudi starejši občani Železnikov imeli možnost institucionalnega varstva v domačem kraju.
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Štiristo let župnije
Sredi februarja je minilo štiristo let od ustanovitve Župnije Železniki. Častitljiv jubilej so počastili pri
svetih mašah, poleti pa bodo izdali tudi zbornik.

Foto: Primož Pičulin

Železniki – V soboto, 12. februarja, je minilo štiristo let
od ustanovitve Župnije Železniki. Ob častitljivi obletnici sta župnik Tine Skok
in kaplan Matej Rus vse nedeljske maše v župnijski
cerkvi sv. Antona Puščavnika, ob sodelovanju vseh pevskih zborov, darovala z namenom zahvale in priprošnje ob 400-letnici župnije.
V pridigi je župnik med drugim izrazil veliko hvaležnost
prednikom, ki so zbrali pogum in stopili na pot samostojne župnije, saj so se zavedali izjemnega pomena
cerkve v domačem kraju in
stalne navzočnosti župnika.
V okviru jubilejnega leta želijo konec junija izdati tudi
zbornik ob 400-letnici žu-

Župnik Tine Skok

pnije, ki ga pripravljajo v sodelovanju z njeno zgodovinsko skupino in z zunanjimi
strokovnjaki. Za uvod v praznovanje so v organizaciji
zgodovinske skupine konec
lanskega maja na Snegovniku nad Železniki postavili
osemmetrski lesen križ in
slovensko zastavo. V spomin na prizadevanja prednikov po samostojni župniji
obnavljajo tudi križ ob župnijski cerkvi, kjer je izhodišče za vzpon na Snegovnik
po markirani poti čez Draboslovico.
V jubilejnem letu so zasnovali tudi logotip, kjer je številka 400 oblikovana z žeblji
in kovanima obročema. "Ta
motiv, ob znani fužinarski
tradiciji Železnikov, upodablja vkovanost v veri tistih,
ki je njih moč Bog, navzoč v
sveti evharistiji," je poudaril
župnik in dodal, da se logotip vsebinsko lepo dopolnjuje s čipko, ki od leta 2012
krasi tabernakelj v župnijski
cerkvi. "Motiv pelikana, ki s
svojo krvjo hrani mladiče,
namreč obkroža klekljan napis: Evharistija, vir in višek
življenja in poslanstva Cerkve."
Župnija Železniki, ki jo je
Tine Skok prevzel pred dobrim desetletjem, poleg pretežnega dela mesta Železniki zajema še okoliške vasi
Smoleva ter deloma Ojstri

Ana Šubic

Župnijska cerkev sv. Antona / Foto: arhiv Župnije Železniki
Vrh in Martinj Vrh, kjer
skupaj živi okoli tri tisoč župljanov. Pod okriljem župnije že 27 let deluje tudi
katoliški Antonov vrtec, ki
po besedah župnika prinaša
obogatitev na vzgojnem področju v lokalni skupnosti in
dopolnjuje prizadevanja
staršev za krščansko vzgojo
otrok.
Župnija Železniki je nastala 12. februarja 1622, in sicer z odcepitvijo od Župnije
Selca. V tistem času je bila
v Železnikih močna fužinarska dejavnost in število
prebivalcev se je večalo, Selca niso bila blizu, za nameček pa je bila pot do tja slaba in težko prehodna. "Ni
šlo samo za željo, ampak
tudi za potrebo po stalni

duhovni oskrbi v središču
domačega kraja, zato je cesar Ferdinand prošnjam
Železnikarjev po samostojni župniji ugodil. Je pa v
ustanovni listini med drugim navedeno tudi, da je v
Železnikih več otrok umrlo
nekrščenih in veliko drugih
brez zakramentov, saj župnik iz Selc ni mogel pravočasno priti," je pojasnil župnik Tine Skok. V Župniji
Selca odcepitvi Železnikov
niso bili naklonjeni, zato je,
kot navaja izročilo, fužinar
Jurij Plavc, ki je pri patriarhu v Vidmu dobil dovoljenje za ustanovitev nove župnije, ob vračanju v izogib
konfliktu s Selčani do Železnikov prijezdil po strugi
Selške Sore.

Pomagala zapuščenim živalim
Nika Weiffenbach iz Železnikov je z drobrodelnim projektom izdelave koledarja s kokeršpanjeli znova
pomagala zapuščenim živalim.
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Ana Šubic
Železniki – Nika Weiffenbach iz Železnikov, lastnica
prikupnega kokeršpanjela
Vilija, s katerim sta terapevtski par pri društvu za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha, je znova
pokazala, da ima posluh
tudi za živali v stiski. Tako
kot za lansko leto je namreč
tudi za letos ustvarila koledar s kokerkšpanjeli, izkupiček od prodaje pa je tokrat
namenila društvu Srce za
bulle. "Z izkupičkom se bo
poravnalo marsikatero zdravljenje mučenih in zlorabljenih psov, ki jih je v Sloveniji, na žalost, ogromno,"
je pojasnila.
Letošnji koledar predstavlja
kokeršpanjele različnih
barv. Še zdaleč niso samo
zlati in črni. "Ti barvi sta sicer osnovni, odtenki pa so
vseh mogočih barv," je razložila Nika. Psi na koledarju so kar iz sedmih držav:
Slovenije, Hrvaške, Avstrije,

Predsednik društva Srce za bulle Simon Mihorič ter Vili in
njegova lastnica Nika Weiffenbach
Italije, Francije, Poljske in
Rusije. Naslovnico krasi Vili
na Ratitovcu. Nekaj fotografij so Niki prispevali prijatelji Neža Jereb, Nina Vončina, Jaka Ogrič in Minka Dežela, preostale pa je opazila
na Facebooku in so jih posneli avtorji iz tujine, ki jih
je prosila za dovoljenje za

Na smučiščih Rudno in Soriška planina so z
dosedanjo sezono zadovoljni. Na relaciji Škofja
Loka–Rudno–Soriška planina med zimskimi
počitnicami vozi brezplačni smučarski avtobus.

objavo. Pri oblikovanju koledarja sta ji pomagali Sabina
Romšak in Sergeja Primožič, natisnili pa so ga v tiskarni Andi iz Žirov. "Hvaležna sem tudi Kristini Strnad za lektoriranje teksta in
Giti Šmid za vse prevode,"
je dodala Nika. Koledar je
ponudila na Facebooku in v

dobrem mesecu so pošli vsi
izvodi.
V društvu Srce za bulle, ki
ima sedež v Kranju, prostore
pa v Domžalah, so bili donacije zelo veseli in jo bodo namenili za zmanjšanje dolga,
ki ga imajo v veterinarski
ambulanti Noe, je povedal
predsednik Simon Mihorič.
Društvo sicer že sedem let s
pomočjo aktivnih članov in
simpatizerjev po vsej Sloveniji rešuje in išče domove
domačim ljubljenčkom. Mesečno opravijo več kot trideset ogledov, na letni ravni pa
rešijo od tisoč do dva tisoč
psov, okoli petsto muc in še
marsikatero drugo žival. Mihorič je še pojasnil, da pomagajo tudi zavetiščem z iskanjem novega doma za njihove živali, predvsem za
starejše, ki že dolgo čakajo
na posvojitev. Precej časa posvetijo tudi pomoči lastnikom, ki bi iz različnih razlogov radi oddali svojega psa
ali mačko ter iščejo nov dom
za ljubljenčka.

Železniki – Šolarji te dni uživajo v zimskih počitnicah, ki
jih bo marsikatera družina
izkoristila tudi za smuko.
"Razmere so super. Pričakujemo lepe smučarske počitnice," je bila pred začetkom
počitnic optimistična direktorica Turističnega centra
Soriška planina Polona Golija. Od začetka decembra,
ko so pognali naprave, so
našteli že blizu 80 smučarskih dni in več kot 35 tisoč

ni red je objavljen na spletni
strani prevoznika Arriva.
Tudi na smučišču Rudno so z
dosedanjo sezono zadovoljni.
"Začeli smo jo 12. decembra.
Ves čas smo nemoteno obratovali, z izjemo dveh dni, ko je
bilo vreme preslabo, sicer pa je
bilo večino časa lepo in stabilno. Škoda je sicer, da je naravni sneg hitro skopnel; imamo
le umetni sneg, na katerem se
je možno tudi sankati, tek na
smučeh po rudenskem polju
pa ni več možen. Umetnega
snega smo izdelali veliko, da

Na Soriški planini so v tej sezoni našteli že več kot 35 tisoč
smučarjev. / Foto: Gorazd Kavčič
smučarjev. K dobremu obisku je pripomoglo nadpovprečno število sončnih in
mrzlih dni, je razložila Golijeva. S sezono je zadovoljna,
upa pa, da bodo snežne razmere vztrajale in jim omogočile obratovanje do konca
marca. Beležijo tudi dober
obisk sankačev in smučarskih tekačev.
Po besedah Golijeve so zadovoljni tudi z zasedenostjo
nastanitvenih kapacitet, ki je
bila v decembru 88-odstotna, v januarju še malenkost
boljša, v februarju pa je za
zdaj 92-odstotna. Med zimskimi počitnicami imajo zasedene vse postelje.
Med počitnicami sicer vsak
dan do 27. februarja vozi
brezplačni smučarski avtobus na relaciji Škofja Loka–
Rudno–Soriška planina. Odhod iz Škofje Loke je ob 8.
uri, vrnitev s Soriške planine
pa ob 16. uri, pri čemer avtobus pobira potnike na vseh
vmesnih postajališčih. Voz-

smo pripravljeni na toplejše
dneve in deževje, in kot kaže,
ga bo dovolj, da bomo smučali
še do 10. ali 15. marca, kar je
vsakoletni plan," je razložil
predsednik Športnega društva
Buldožerji Mirko Gartner. V
času zimskih počitnic ob delavnikih obratujejo od 9. do
19. ure, v soboto in nedeljo pa
kot običajno od 9. do 16. ure.
Gartner je še povedal, da je
interes za smučarske tečaje
izjemen in presega njihove
zmožnosti, zato ne morejo
sproti sprejeti vseh tečajnikov. "Ogromno otrok se uči
smučati tudi preko Športnega
društva Dražgoše," je pojasnil
Gartner in dodal, da na Rudnem tudi v tej sezoni gostijo
številne smučarske klube. Vesel je, da omiljeni protikoronski ukrepi znova omogočajo
izvedbo športnih dogodkov.
Tako so drugo soboto v februarju že izpeljali prvo tekmo za
Pokal Rudna, ki se je je udeležilo osemdeset tekmovalcev,
druga pa bo 5. marca.

Foto: Ana Šubic

Ana Šubic

Na smučiščih je
živahno

Na Rudnem nameravajo obratovati do sredine marca.
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Županov kotiček

Vsak uspeh
zahteva trdo delo

Po izbiri izvajalca in uvedbi v delo na občini računajo, da se bo sredi marca nadaljevala gradnja
obvoznice proti Logatcu.
Mateja Rant

Janez Žakelj
dobil dodaten zagon z novo
športno dvorano. Bleščeči
rezultati naših športnikov
predstavljajo še večji navdih
za mlade, ki se raje kot pred
zaslone podajo v športne
avanture. Rezultati tako na
področju zdravja prebivalcev kot športa mladih kažejo, da smo na pravi poti. To
je zasluga mnogih, tako
šole kot športnih pedagogov
ter ne nazadnje staršev in
naših zdravnikov; v pogojih, ki smo jih zagotovili z
novo športno dvorano, pa je
to še lažje doseči. Veseli
me, da je športna dvorana
kljub koroni, ki tem dejavnostim ni bila naklonjena,
kar 85-odstotno zasedena.
Verjamem, da bo v prihodnje dvorana še bolj polna.
Ob tem pa bi spomnil na
moto olimpijskih iger, na
katerega pogosto pozabljamo: važno je sodelovati, ne
zmagati.
Glede na to, da so pred nami
prazniki žensk, tako dan
žena kot materinski dan, pa
ne moremo niti mimo tega,
da so na tokratnih olimpijskih igrah blestele predvsem
ženske. Vesel sem njihovega uspeha, kar me spomni,
da tudi odnos med partnerjema zahteva trdo delo, da
potem lahko žanjemo lepe
rezultate. Odnose je treba
negovati, saj bomo kot narod obstali le, če bomo držali skupaj.
Janez Žakelj, župan

Družinska oskrba starejšega svojca
Žiri – Na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje so razvili tečaj za družinske in
druge neformalne oskrbovalce, na katerem skupaj s krajevnimi strokovnjaki nudijo informacije in veščine, ki jih družinski oskrbovalci najbolj potrebujejo pri oskrbi starejšega
družinskega člana. Tečaj bodo v Žireh začeli v sredo, 2.
marca, ob 17. uri v novem Domu starejših občanov SeneCura Žiri. Na tečaj se je treba obvezno prijaviti, in sicer na
elektronski naslov natasa.kopac@ziri.si, s pomočjo patronažne službe ali na telefonsko številko 04 50 50 709. Prijave sprejemajo do zapolnitve prostih mest, v primeru
majhnega števila prijav pa bo tečaj potekal virtualno. Srečanja bodo potekala ob sredah deset tednov zapored po
dve uri v skupini, v kateri je od 15 do 25 udeležencev. Udeleženci so povabljeni k aktivni udeležbi, na vsakem srečanju pa pripravijo tudi predavanje z naslednjih področij:
medsebojni odnosi, razumevanje starosti, preventiva proti
lastni izgorelosti, demenca, nega, priprava na odhod svojca v dom za starejše ter umiranje in žalovanje. Na tečajih
sodelujejo patronažne sestre, fizioterapevt in drugi strokovnjaki. Tečajniki prejmejo tudi priročnik z naslovom
Družinska oskrba starejšega svojca.

Žiri – V sklopu prve faze
gradnje obvoznice Žiri pred
dobrima dvema letoma so
že uredili 260 metrov ceste
na območju nove športne
dvorane. Dober milijon
evrov vreden projekt je obsegal še rekonstrukcijo dveh
križišč kot navezavi na obstoječo državno cesto ter
ureditev površin za pešce in
kolesarje. Gradnja se bo
zdaj nadaljevala do mosta
proti Logatcu, kjer bodo
zgradili še eno krožišče in
navezavo na obstoječo cesto
proti Logatcu, je pojasnil direktor občinske uprave Matija Podobnik in dodal, da je
dolgoročno predvidena še
nova cestna povezava ob Poljanski Sori kot zadnja faza
gradnje obvoznice proti Logatcu.
Najugodnejšo ponudbo je
na razpisu oddalo podjetje
Gratel s partnerjem Garnol,
in sicer po pogodbi vrednost
naložbe znašala 2,4 milijona evrov, je razložil Podobnik in dodal, da bo občina
prispevala približno deset
odstotkov sredstev. "Del
sredstev smo že namenili za
pripravo projektne doku-

Predvidoma v marcu bodo nadaljevali gradnjo obvoznice proti Logatcu. / Foto: Tanja Mlinar
mentacije, saj je obvoznico
doslej občina projektirala
sama. Naš del obsega tudi
zemljiškoknjižne zadeve in
gradnjo mešane površine za
pešce in kolesarje, ki bo od
cestišča ločena z zeleno zasaditvijo." Gradnja približno
850 metrov dolgega odseka
se bo predvidoma začela sredi marca, že konec februarja

pa naj bi pripravili vse potrebno za začetek gradnje.
Rok za dokončanje del je po
pogodbi sicer 17. junij prihodnje leto. "Obvoznica bo
poleg skrajšanja poti proti
Logatcu prinesla tudi prometno razbremenitev starih
Žirov in s tem boljše bivalne
razmere tamkajšnjih prebivalcev," je še dejal Podob-

nik. Tudi na ministrstvu za
infrastrukturo so že ob zaključku prve faze gradnje
obvoznice poudarili, da obvoznice izjemno izboljšajo
prometno varnost, obenem
pa promet preusmerijo iz
naselij na obrobje, kar pomeni manj hrupa, boljšo kakovost zraka in s tem višjo
kakovost življenja.

Iščejo kader za delo v domu
V novozgrajenem domu za starejše je ta čas že našlo zaposlitev trinajst ljudi, v kolektiv pa še vabijo
zlasti srednje medicinske sestre, ki jih nujno potrebujejo za zagon dela v domu.
Mateja Rant
Žiri – Ta čas namreč dom še
sameva, saj morajo za začetek oskrbe in nege prvih stanovalcev najprej izpopolniti
vse kadrovske potrebe. Zasedeno je že mesto direktorice,
diplomirane medicinske sestre, bolničarke, oskrbovalke,
strežnice, vzdrževalca, socialne delavke pa tudi zaposlenih v kadrovski in računovodski službi ter pralnici.
Najbolj pa jim primanjkuje
srednjih medicinskih sester
oziroma zdravstvenih tehnikov, je pojasnila poslovna direktorica Senecura Slovenija
Sanda M. Gavranovič.
V domu so sicer pričakovali,
da bodo zaposlovanje končali do konca preteklega leta
in bi v začetku leta začeli
sprejemati prve stanovalce,
a jim to ni uspelo. Zato so
bili primorani prestaviti
tudi začetek delovanja
doma, za zdaj je predvideno, da se bo to zgodilo v
marcu. "Upamo, da nam do
takrat uspe dobiti tudi nujno potreben kader. Pri tem
dajemo, tako kot pri sprejemanju stanovalcev, prednost domačinom, saj nam

V novem domu je že vse pripravljeno za sprejem prvih stanovalcev, potrebujejo samo
še kader. / Foto: Tanja Mlinar
je v interesu lokalna vpetost
doma v kraj." Vsi, ki bi se
želel zaposliti v novem
domu, lahko prijave oddajo
na elektronski naslov kadri.
ziri@senecura.si. "Zaposlenim ponujamo številne
ugodnosti, kot so višji regres, božičnica, nagrada ob
zaposlitvi, plačilo dodatnega

kolektivnega nezgodnega
zavarovanja, plačilo pokojninske premije, možnost
fleksibilnega delovnika, plačilo šolnin za potreben kader in dodatno šolanje oziroma izobraževanje ..." Skupaj naj bi delo v domu dobilo 34 novih sodelavcev. Po
besedah Sande M. Gavrano-

vič so doslej prejeli tudi že
več kot 77 vlog za sprejem
stanovalcev, kar po njenih
besedah kaže na veliko stisko ljudi in svojcev po potrebi za sprejem. "Vendar
dokler kadrovsko ne zadostimo potrebam doma, stanovalcev ne moremo začeti
sprejemati v dom."
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V teh dneh vsi zelo radi ploskamo zmagovalcem. Tokrat smo v Žireh še bolj navdušeno navijali, ko smo
spodbujali naša dekleta in
našega trenerja, pa seveda
tudi naše fante. Lepo je namreč videti uspešne ljudi,
ob tem pa pogosto pozabljamo, koliko odpovedovanja je
za temi uspehi – to pa tako
pri sebi kot pri drugih neradi vidimo.
Zelo sem vesel, da smo tudi
z našim nordijskim centrom močno udeleženi
predvsem pri ženskih skokih, saj tu z našim trenerjem vadi Nika Križnar, kot
sem slišal, pa se je nazaj na
noge po težavah s križnimi
vezmi tu postavljala tudi
Urša Bogataj. Ko smo v nordijskem centru po uspehu
na svetovnem prvenstvu
pred dnevi sprejeli še olimpijske prvakinje, je bilo
vzdušje zelo praznično. Žal
mi je le, da zaradi epidemioloških razmer sprejem ni
mogel biti bolj množičen.
Ob tem ne želim pozabiti
niti Eme Klinec, ki je na
olimpijskih igrah zasedla
peto mesto, kar je prav tako
izvrsten rezultat. Zato bi se
ob tej priložnosti zahvalil ne
samo sponzorjem, ki finančno podpirajo naše prvakinje, ampak tudi vsem vodjem in članom kluba, ki so
že desetletja sanjali te sanje.
Prav tako ne smemo pozabiti na prebivalce tik ob skakalnici, ki morajo včasih potrpeti tudi ob hrupu, ki ga
prinašajo treningi in tekme.
Obenem se je treba zahvaliti
kar vsem Žirovcem, saj je
občina za gradnjo nordijskega centra prispevala približno milijon evrov. Rezultati,
ki smo jim priča v zadnjem
obdobju, dokazujejo, da je
bila odločitev prava. Želim
si, da bi se vrhunski šport v
nordijskem centru razvijal
še naprej.
Prav tako kot vrhunski
šport je v Žireh pomemben
še rekreativni šport, ki je

V marcu začetek del
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Kolesa tudi za žirovske otroke
Akciji Kolesa za vse!, v okviru katere zbirajo rabljena, a še uporabna kolesa za otroke iz ekonomsko šibkejših okolij, so se pridružili tudi v AMD Žiri.
Mateja Rant
Žiri – Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je pripravila akcijo zbiranja rabljenih koles,
ki jih bodo prek Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje podarili
otrokom iz socialno ogroženih družin. Sodeluje 16 avto-moto društev in klubov po
vsej Sloveniji, pridružili so se
ji tudi v Avto-moto društvu
(AMD) Žiri, kjer so akcijo
zbiranja rabljenih koles pripravili drugo soboto v februarju. V enem dopoldnevu so
zbrali kar 24 koles – devet za
odrasle, sedem otroških, štiri
za malčke in tudi štiri poganjalčke, je pojasnil Branko
Filipič. "Nekaj koles je bilo
zelo lepo ohranjenih, saj so
bila skoraj kot nova." Kolesa
bodo predali Športnemu servisu Žiri, da jih serviser Dušan Oblak po potrebi popravi
in jih bodo tistim, ki si kolesa
na morejo privoščiti, podarili
popolnoma opremljena.
Po besedah vodje odnosov z
javnostmi pri AMZS Anite
Drev so po vsej Sloveniji do-

slej zbrali že skoraj tristo
koles, njihov cilj pa je, da se
kolesa vrnejo v lokalno okolje, iz katerega so donatorji
koles. Po izkušnjah ZPM
Ljubljana Moste - Polje se
predvsem v času, ko učenci
v šoli opravljajo kolesarske
izpite, poveča povpraševanje po (rabljenih) kolesih.
Ob dosedanjih donacijah
koles pa so opažali, da marsikatero podarjeno kolo tehnično ni bilo brezhibno, je
razložila Tanja Petek, sekretarka ZPM Ljubljana
Moste - Polje. Prav zato, da
bi otroci dobili primerno
ohranjena in z vidika varne
vožnje ustrezna kolesa, so v
AMZS zasnovali akcijo Kolesa za vse. Kot zelo dejavno
društvo so se z veseljem odzvali tudi v AMD Žiri, je
poudaril Edo Demšar. "Trudimo se, da smo prepoznavni v lokalnem okolju in da
naredimo kaj dobrega za
krajane."
AMZS bo s pomočjo sodelujočih kolesarskih servisov
poskrbel, da bodo serviserji
kolesa pregledali in popravi-

li, nato pa jih bodo predali
ZPM Ljubljana Moste - Polje, ki bo bdel nad tem, da
bodo kolesa prišla v prave
roke. Tanja Petek je poudarila: "Z AMZS dobro sodelujemo že nekaj let in veseli
smo, da smo tudi s tem projektom začeli pisati lepo
zgodbo. Za družine, ki bodo
kolesa prejele, bo to odlična
spodbuda za večjo telesno
aktivnost." Vodja področja
AMZS članstvo Davorin
Smodiš pa je poudaril, da je
ena najpomembnejših storitev AMZS pomoč na cesti
avtomobilistom, motoristom in tudi kolesarjem, ki
se znajdejo v težavah. "S
projektom Kolesa za vse! pa
si želimo, da bi naše poslanstvo še nadgradili in mobilnost na kolesu omogočili
vsem tistim, ki bi bili sicer
zanjo prikrajšani." Namen
projekta je tako po njegovih
besedah tudi ozaveščanje,
da je za varno kolesarjenje
primerno le tehnično brezhibno kolo. "Kolesarji pa
morajo uporabljati zaščitno
kolesarsko čelado, saj ima

Akcijo Kolesa za vse! so sredi februarja pripravili tudi v AMD Žiri. / Foto: Tanja Mlinar
ta pri morebitnem padcu
pomembno vlogo zaščite
glave pred usodnimi poškodbami." S podporo projekta Varno na kolesu, ki
izobražuje šolarje, ki se pri-

Novi zemljevid Žirov
V Turističnem društvu Žiri so skupaj z Občino Žiri izdali nov turistični zemljevid, v katerem
predstavljajo Žiri z okolico, kulturne in zgodovinske znamenitosti ter pohodne in kolesarske poti.

Žiri – V turističnem društvu
jim je po besedah predsednice Majde Treven že močno primanjkovalo promocijskega materiala, zato so se
povezali z Občino Žiri in
skupaj uresničili projekt izdelave novega turističnega
zemljevida. K sodelovanju

Koncesijo dobilo
podjetje Hipnos
Mateja Rant
Žiri – V Žireh so zaključili
postopek podelitve koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti. Najugodnejši ponudnik je bilo podjetje Hipnos iz Medvod, s
katerim je pred časom župan Janez Žakelj že podpisal koncesijsko pogodbo.
Izbrani izvajalec Hipnos bo
tako pristojen za prvi prevoz pokojnika, umrlega na
območju občine. "Ta zajema prevoz od kraja smrti
do hladilnih prostorov ozi-

Novi turistični
zemljevid Žirov
je mogoče dobiti v
turističnoinformativni
točki v Žireh,
v planinski koči
Planinskega društva
Žiri ter na občini in
v krajevni knjižnici.

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

sko sporočilo: popravilo in
ponovna uporaba kolesa sta
do okolja bistveno prijaznejša kot izdelava in nakup novega," je še dodal
Smodiš.

S prvim januarjem so v občini Žiri uvedli
spremembe pri izvajanju pogrebne dejavnosti,
ki vključuje tudi uvedbo dežurne službe.

Mateja Rant

so povabili tudi Planinsko
društvo Žiri, ki je pod drobnogled vzelo pohodne poti
in planinske transverzale na
območju Žirov ter poskrbelo za njihov pravilen vris.
Na zemljevidu je karta Občine Žiri z bližnjo okolico ter
karta središča Žirov, na kateri so posebej označeni občinski, kulturni in turistični
objekti. Označili so naravne
in kulturne znamenitosti,
razgledne točke ter pohodne

pravljajo na kolesarski izpit,
bodo zato novi lastniki koles dobili tudi zaščitne kolesarske čelade. "Ne nazadnje
pa ima zbiranje rabljenih
koles tudi pomembno okolj-

V podjetju Hipnos so v okviru 24-urne dežurne
službe dosegljivi na telefonski številki
051 620 699 oziroma na elektronskem naslovu
hipnos@hipnos.si.

Izšel je nov turistični zemljevid Žirov. / Foto: Tanja Mlinar
in planinske poti, pa seveda
Žirovski kolesarski krog, ki
so ga še natančno opisali.
Dodali so še informacijo o
prenočiščih ter druge pomembne informacije in kontaktne podatke, je razložila
Majda Treven. Vse skupaj so
dopolnili s krajšo predstavitvijo Žirov. Poleg tradicional-

nih dogodkov so predstavili
naravne in kulturne znamenitosti ter opisali možnosti
športa in rekreacije v Žireh.
Turisti bodo na zemljevidu
našli še kulinarične posebnosti teh krajev. Tekst so prevedli tudi v angleški jezik in ga
dopolnili s fotografijami lokalnih fotografov.

na občini in dodali, da vse
druge storitve v zvezi s pogrebom ostajajo tržne, kar
pomeni, da naročnik lahko
izbere katerega koli ponudnika pogrebnih storitev.
To pomeni, so razložili, da
bo v primeru, ko oseba
umre na območju občine
Žiri, treba poklicati izbranega koncesionarja, to je
podjetje Hipnos, za prvi
prevoz pokojnika do hladilnice. Kadar bo oseba umrla
zunaj občine, bo prvi prevoz opravil izvajalec, ki je
krajevno pristojen v kraju
smrti. "Od tu naprej ni

Zemljevid je na voljo v turističnoinformativni točki v
Žireh, ki jo je mogoče obiskati vsako prvo in tretjo soboto v mesecu. Dobiti ga bo
mogoče tudi v planinski
koči Planinskega društva
Žiri, na občini in v krajevni
knjižnici, je dodala Majda
Treven.

roma do zdravstvene ustanove (zaradi izvedbe obdukcije, odvzema organov ali
drugih postopkov) in uporabo hladilnih prostorov.
Storitev bo zaračunana naročniku pogrebnih storitev
po enotni ceni, ki jo bo določila občina," so pojasnili

sprememb, svojci naročijo
izvedbo pogreba tako, kot je
veljalo do sedaj, pri izvajalcu pogrebnih storitev po lastni izbiri." Ni torej nujno,
poudarjajo, da tudi pogreb
opravi izvajalec prvega prevoza, svojci se lahko odločijo tudi drugače.
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12

Kultura

Ko zakon strelja v hrbet

IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH
TURISTIČNIH VODNIKOV

V stripu Kontrabantarji se vrnemo v Poljansko dolino pred stotimi leti.
Martin in Janez Ramoveš z risbo in besedo pripovedujeta o tihotapljenju.

ZA ŠKOFJELOŠKO OBMOČJE – MAREC 2022

Poljane – Gostilna Mačkova
glava sredi vasi. Na mizi štefan črnega, mešajo se igralne
karte, odmeva frajtonarica, v
napeti tišini rogovje lovskih
trofej na eni steni, na drugi
razpelo, v igri je denar, suha
usta izpraznijo kozarec ... in
nato jeza, žalost, skrb. Matija
spet ni imel sreče pri kartah.
Seveda te besede ne morejo
nadomestiti risbe, ki jo pomanjšano vidite priloženo k
članku. Beseda in risba, včasih pa tišina in praznina,
združena skupaj, sta strip, ta,
ki ga imam za vas v rokah,
ima naslov Kontrabantarji.
Strip s tem naslovom je lansko jesen v založništvu Stripburgerja podpisal stripovski
avtor, pevec in kitarist Martin
Ramoveš, po rodu iz Suše,
zdaj živi na Kamniškem. To
je njegov četrti avtorski strip
po vrsti. V njem nas z zgodbo
o tihotapljenju čez nekdanjo
rapalsko mejo popelje v preteklost skoraj sto let nazaj.
Zgodba se dogaja v Poljanski
dolini, pri snovanju stripa pa
je pri scenariju sodeloval z
očetom, pesnikom Janezom
Ramovešem.
Naj se vrnem k sliki, ki poudarja tipično vaško ikonografijo nekega preteklega časa,
ki pa se sem in tja na drugačne načine in v drugih podobah spet približa. Osrednji
lik mali posestnik Matija,
okrog katerega se v stripu zaokroži zgodba, je Martinov
praded. Gre za resnično
zgodbo, ki pa je hkrati prilagojena žanru in poetiki stripa in je predstavljena na univerzalen način, saj bi bila
lahko zgodba mnogih družin
iz Poljanske doline. Tihotapljenje čez mejo je bilo sicer
sila tvegano, a hkrati donosno opravilo. Za jajca, les in
konje so tihotapci na italijanski strani dobili več, v obratni
smeri pa so tovorili sladkor,
kavo, saharin … Ljudje so se

Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka vas vljudno vabi k prijavi na izobraževanje za lokalne turistične vodnike za škofjeloško območje (občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka,
Železniki in Žiri).
Na tečaju boste spoznali vrste, načine in tehnike vodenja, zgodovino, etnologijo, naravno in
kulturno dediščino ter druge strokovne predmete. Naučili se boste nastopanja v javnosti in
spoznali destinacijo Škofjeloško s turističnega vidika.
Izobraževanje bo potekalo 40 ur in bo sestavljeno iz teoretičnega ter praktičnega dela.
Kandidati boste ob zaključku opravili izpit in ob uspešni izvedbi prejeli licenco za izvajanje
turističnih vodenj po celotnem škofjeloškem območju.

PRIJAVA
Vse, ki bi se tečaja radi udeležili, vabimo, da izpolnite prijavnico, ki je dostopna na spletni
strani Razvojne agencije Sora (www.ra-sora.si).

POGOJ ZA PRISTOP
Pogoja za pristop k tečaju sta izpolnjena prijavnica in plačilo kotizacije. Znesek kotizacije
mora biti v celoti poravnan najkasneje do ponedeljka, 28. 2. 2022. V primeru, da bo prijav
ljenih manj kot 10 kandidatov, tečaj ne bo izveden.

CENA IN PLAČILO TEČAJA
Cena za udeležbo na tečaju je 40 EUR na osebo. Zajema 40 učnih ur predavanj, gradivo,
praktično simulacijo vodenja z ogledom najpomembnejših znamenitosti, pisni izpit, pregled
seminarske naloge in preizkus znanja na terenu (praktično vodenje po škofjeloškem območju).
Znesek 40 EUR nakažite najkasneje do 28. 2. 2022 na naslov:
RAZVOJNA AGENCIJA SORA, d. o. o.
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka
TRR: SI56 0700 0000 1703 216
V okvirček Namen nakazila navedite ime in priimek osebe, ki se bo tečaja udeležila. Račun za
nakazilo boste prejeli prvi dan tečaja.

PREDAVATELJ
Iztok Bončina (Agencija Palladio) je dolgoletni turistični vodnik, svobodni fotograf in fotoreporter, profesor umetnostne zgodovine, potapljač, astronom in popotnik. Kot svobodni vodnik
že od leta 1985 potuje in za številne domače in nekatere tuje turistične agencije vodi slovensko
in angleško govoreče turistične skupine po Sloveniji, Evropi in drugih kontinentih. Več let je bil
član izpitne komisije za pridobitev licence turističnega vodnika ali spremljevalca pri GZS.
Carrier Transicold Brand Identity Guidelines

Tečaj bo potekal 3 zaporedne konce tedna, in sicer:
petek, 4. 3., 16.00–20.00;
sobota, 5. 3., 9.00–13.00, 14.00–18.00,
nedelja, 6. 3., 9.00–13.00

sobota in nedelja, 19. in 20. 3., – dvodnevno praktično vodenje po škofjeloškem območju
in preizkus znanja
Dodatne informacije o tečaju in predmetniku: Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja
Loka, Jana Kuhar, jana.kuhar@visitskofjaloka.si, www.ra-sora.si, 030 650 377

Občina Škofja Loka

morali znajti, da so lažje preživeli, vendar pa se kontrabant ni vedno končal dobro.
Zgodbo torej imamo, strip
pa v svoji umetniški zvrsti
kakopak v prvi vrsti poudarja
risbo, medtem ko dinamiko
pripovedi določa tudi kadriranje sličic. Pri Martinu Ramovešu gre vsekakor za
zmagovito kombinacijo. Risba s črnim tušem je zelo ekspresivna, močna in trda, kot
je trda zgodba o kontrabantu. Zleze pod kožo zgodbi
kot taki. Podobe v stripu, naj
bodo to ljudje ali pokrajina,
delujejo zelo grafično, hkrati
pa v detajlih likovno dovršeno. Prav detajli, ki so pri branju med vrsticami – k čemur
strip bralca vseskozi nago-

varja – so še kako pomembni
za zgodbo, hkrati pa nam pokažejo na še eno dimenzijo
stripa. Ramoveš je mojster
kadriranja, kar recimo lahko
zaznate ob priloženem.
Kvartopirsko omizje je začetek, nadaljevanje je zgodba
iz Poljanske doline – do
bridkega konca, obračuna
pri Krniškem mahu. Godec
poje: "Moje tri luknje v hrbet. Kako se boš branil s takimi rokami? Kako boš bežal s takimi nogami? Kako
boš ležal s takim hrbtom?"
Naj zašpila kaj bolj veselega,
zaukaže birt iz Mačkove glave. In karavana gre dalje.
Strip Kontrabantarji je zgodba iz Poljanske doline. Nepogrešljiv v vsakem domu.

Carrier: Individual Brand Identity Guidelines, Decemb

Email Signatures
The Carrier Transicold email
signature is for employees that
work on the Carrier Transicold
business. For those working on
multiple brands, please use
Carrier as your email signature.

petek, 11. 3., 16.00–20.00;
sobota, 12. 3., 9.00–13.00, 14.00–18.00;
nedelja, 13. 3., 9.00–13.00

Ikonografija nekega časa v Poljanski dolini

Želite delo v dinamičnem okolju,
kjer
dan
Carrier Transicold
Email
Signatureni enak dnevu?

Občina Železniki

Občina
Gorenja vas - Poljane

Občina Žiri

points Arial
Vam je poklic mehanika,10strojnika,
elektrikarja ali mehatronika blizu?
Carrier Transicold Europe
Nathalie Piantino
Digital Communications Specialist

RAZVOJNA AGENCIJA SORA, POLJANSKA CESTA 2, 4220 ŠKOFJA LOKA

URNIK TEČAJA

Foto: iz stripa Kontrabantarji

Igor Kavčič

3 rue Joseph Monier – Le Cristalia
Mi vam
nudimo mesto
serviserja hladilnih naprav v našem servisu v ind. coni Hrastje
92500
Rueil-Malmaison
- France
vsak dan od 8. do 16. ure. Stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja!
www.carriertransicold.eu

Če :želite
postati del naše ekipe, nam pišite na maja.frimag@siol.net
Email
nathalie.piantino@carrier.com
ali
nas
pokličite
M : +33 (0)6 12 66 42na
80 051 631 795.
Frimag, d. o. o., Hrastje 52j, 4000 Kranj

Carrier Transicold Europe uses computerized solutions designed to the management of customer relationship. By submitting the survey
contained in this email, you acknowledge that Carrier Transicold Europe will be collecting and processing your personal data
corresponding to your contact identification number and transferring and storing it outside of the European Union, including countries that
have not been deemed adequate but with appropriate protections in place, specifically the United States of America and Singapore, for the
purposes of data hosting. Your answers are optional and the lack of answer does not bear consequences. Your data will be accessible to
members of our sales, marketing, IT and legal departments and our data hosting service providers. You have the right to access to your
personal data, correct any inaccurate or incomplete personal data or object to their processing on legitimate grounds by sending an e-mail
to: personaldata@carrier.com.
*** Print this mail only if necessary ***
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Zanimivosti

Vsak les je uporaben
Svoje prve samostojne projekte so na prvi letošnji razstavi v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka predstavili dijaki tretjega letnika Srednje šole
za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka.
Mateja Rant
Škofja Loka – Invazivne tujerodne drevesne vrste –
uporabiti njihov les ali ne?
Prezrte domače lesne vrste
– so primerne za izdelavo
lesenih izdelkov? To so bila

vprašanja, ki so si jih zastavili v sklopu projekta Alptrees, ki ga na Gorenjskem
vodi Razvojna agencija Sora.
Odgovore si je mogoče ogledati na razstavi z naslovom
Drevesa potujejo?!, ki so jo
minuli torek odprli v Roko-

Dijaki so dokazali, da je uporaben vsak les, tudi
les tujerodnih invazivnih in prezrtih domačih drevesnih
vrst. / Foto: Gorazd Kavčič

delskem centru DUO Škofja
Loka. Projekt je obenem sodelujoče nagovoril tudi k širšemu razmisleku o aktualnih temah, ki na prvi pogled
niso neposredno povezane s
tujimi invazivnimi drevesnimi vrstami, je poudarila Katarina Sekirnik iz Rokodelskega centra DUO. "Razmišljali so o migracijah, trajnosti, življenjskem ciklu (posameznika in izdelkov), vprašanju podnebnih sprememb
in zdravega življenjskega
okolja."
Naloga dijakov v projektu je
bila oceniti obdelavnostne
lastnosti lesa invazivnih tujerodnih drevesnih vrst, v
luči obsežne škode zaradi
smrekovega lubadarja pa so
jih želeli seznaniti tudi z
uporabo prezrtih avtohtonih
lesnih vrst, je pojasnila koordinatorica projekta na Srednji šoli za lesarstvo Irena
Leban. "Vseh 27 dijakov je s
svojim elanom osmislilo
delo vseh sodelujočih v projektu. Zaradi njih vemo, da

bo prihodnost zelena, trajnostna, vzdržna ..." Kot so namreč ugotavljali ob zaključku projekta, je vsak les uporaben, le poznati je treba
njegove lastnosti, imeti ideje
in ga znati obdelati. Selitev
dreves pa so v sklopu projekta povezali tudi s selitvami
ljudi. "Vemo, da se klima
spreminja. Zato potujejo
drevesa, potujejo pa tudi ljudje; ob tem se poraja vprašanje, kaj je avtohtono in kdo
je migrant. Veliko je odprtih
vprašanj, ob katerih se lahko
zamislimo, kaj je prav in kaj
ni," je ob odprtju razstave
razmišljal ravnatelj Srednje
šole za lesarstvo Milan Štigl.
Dijaki pa so ugotavljali:
"Tako kot je z ljudmi, ki jih v
novem okolju lahko sprejmemo in nas njihove izkušnje obogatijo, je tudi z lesom 'priseljenih' dreves:
lahko jih zavržemo ali sprejmemo in poskušamo iz njih
dobiti najboljše." S projektom so zato poskušali povezati tujerodno in domače in

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka so novo
sezono rokodelskih razstav začeli z razstavo izdelkov
dijakov Srednje šole za lesarstvo Šolskega centra Škofja
Loka. / Foto: Gorazd Kavčič
tako prispevati k premagovanju predsodkov, meja v naših glavah in v ustvarjanju.
Škofjeloški župan Tine Radinja jim je v svojem nagovoru dejal, da bi težko izbrali bolj aktualno temo. "Trend
globalizacije nas je pripeljal

do novih izzivov in priložnosti, ki jih imamo v vsakem
lokalnem okolju. Naša naloga pa je z našim znanjem, z
našimi izkušnjami in ne nazadnje našo dediščino to aktualizirati, premisliti in ponuditi na novo."

EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE (EIP) – PROJEKT DEBLO++
STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si

VABLJENI K VPISU V PROGRAME
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

www.bc-naklo.si

GIMNAZIJA
in SREDNJA ŠOLA:
- Hortikultura
- Naravovarstvo
- Kmetijstvo
- Kmetijska mehanika – NOVO
- Živilstvo in prehrana
tadeja.fricovsky@bc-naklo.si / M: 070 464 747
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA: (redni in izredni študij)
- Hortikultura
- Naravovarstvo
- Upravljanje podeželja in krajine
- Živilstvo in prehrana – NOVO
andreja.zupancic@bc-naklo.si / M: 070 485 353
MIC: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V vse izobraževalne programe se lahko vpišete tudi odrasli.
Izvajamo številne aktualne in praktično naravnane TEČAJE
ter STROKOVNE SEMINARJE.
peter.ribic@bc-naklo.si / M: 041 499 936

Projekt DEBLO++ se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje Programa razvoja
podeželja 2014–2020, podukrepa M 16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in
tehnologij med letoma 2020 in 2023.
Cilj in namen projekta DEBLO++ je
iskanje rešitev na področju problematike celostnega in trajnostnega
upravljanja gozdov na nivoju posameznega upravljavca oziroma kmetijskega gospodarstva. Strokovno je
izpostavljen tako ekonomski kot
okoljski vidik upravljanja gozdnih
zemljišč.
Rdeča nit celotnega projekta je načrtovanje gospodarjenja z gozdovi
ter dodajanja vrednosti lesu, in sicer
skozi celotno gozdno-lesno verigo, z
začetkom na področju ustreznega in
sodobnega načrtovanja upravljanja
gozda, nadaljevanjem pri optimizaciji odvzema lesa iz gozda preko
skrajšanih logističnih verig in koncem pri njegovi kasnejši predelave
in uporabi.
V okviru projekta bo izdelana demo
verzija digitalne rešitve optimiziranega posestnega načrta – aplikacija,
ki bo vključevala informacije iz različnih podatkovnih baz. Del projekta

se nanaša na nadgradnjo standardnega gozdnogojitvenega načrta, ki
v njegovo vsebino prinaša t. i. vroče
točke – območja, ki so prizadeta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih

podnebnih sprememb in se zlivajo v
posestni načrt.
Dr. Tadeja Primožič,
Biotehniški center Naklo
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Šport
Umrl je Dušan Čater
Presenetila nas je žalostna
vest, da nas je zapustil Dušan Čater, dolgoletni igralec,
trener in funkcionar v Loškem rokometnem klubu.
Z rokometom se je prvič
srečal v rodnem Stražišču
pri Kranju, kjer je kazal izredni igralski talent. Potem ko
je spoznal življenjsko sopotnico Magdo, ga je leta 1970
pot pripeljala v Škofjo Loko.
Dve leti je igral za člansko
ekipo, nesrečni padec na asfaltu pa mu je preprečil nadaljevanje igralske kariere,
zato se je posvetil drugim
nalogam v klubu. V naslednjih dvajsetih letih je opravljal različne organizacijske
funkcije, v obdobju 1985–
1989 pa je bil predsednik
Rokometnega kluba Jelovica. Bil je tudi uspešen trener. V tem obdobju so bili
pogoji za razvoj športa na
zelo nizkem nivoju in samo
njegova zasluga je, da takrat
rokometni klub v Škofji Loki
ni prenehal delovati.
Po krajšem premoru se je
kot sekretar ponovno pridružil delu v rokometnem

Pokal Loka Sloveniji
Na 47. Pokalu Loka so se najbolj izkazali slovenski mladi smučarski upi, med njimi tudi iz kluba
organizatorja SK Alpetour.
Maja Bertoncelj

klubu. Leta 2011, v enem
najtemačnejših obdobij loškega rokometa, je bil prav
Dušan tisti, ki je ogromno
prispeval, da je novoustanovljeno Rokometno društvo
Loka 2012 začelo iz nič in se
v treh sezonah vrnilo v prvo
državno rokometno ligo.
Dušanu je bil rokomet celo
življenje največja ljubezen,
zato je prav, da se mu zahvalimo za vse, kar je storil za
društvo in rokomet v Škofji
Loki.
Dušan, poslednji športni
pozdrav in naj ti bo lahka
zemlja.
RD Urbanscape Loka

Rokometaši drugi del sezone začeli z zmago
Škofja Loka – Drugi februarski konec tedna se je začel drugi
del sezone v rokometni ligi NLB. V obračunu 14. kroga so
rokometaši ekipe Urbanscape Loka gostili Jeruzalem Ormož. Ločani so tekmecem hitro pobegnili in brez večjih težav tekmo pripeljali do konca. Gostje so se jim približali le
na začetku srečanja. Ob polčasu so imeli domači rokometaši štiri gole naskoka (12 : 8), prednost pa so nato še povečali. Največ so vodili za šest, gostje pa bližje kot na pet golov
zaostanka niso prišli. Končni rezultat srečanja je bil 28 : 22.
Najbolje strelsko razpoložen pri domačinih je bil s šestimi
zadetki Grega Jamnik, le enkrat manj pa je zadel Darko Cingesar. "Začetek tekme je bil izenačen, napet in nekoliko živčen. Na koncu smo strnili obrambo in si z nekaj hitrimi nasprotnimi napadi zagotovili zmago na domačem parketu,"
je po tekmi povedal izkušeni Grega Jamnik. Minuli konec
tedna so Ločani gostovali v Velenju, v domači dvorani pa
bodo v ligi NLB igrali znova to soboto ob 20. uri, ko bodo v
dvorani na Podnu gostili ekipo LL Grosist Slovan. Trenutno
je Urbanscape Loka na lestvici na odličnem četrtem mestu.

Stari vrh – Škofja Loka je 12.
in 13. februarja gostila že 47.
Pokal Loka, mednarodno
tekmovanje za mlade alpske
smučarje kategorij do 14 in
do 16 let iz celega sveta. V
preteklosti so na njem zmagovali tudi smučarji, ki so in
še krojijo sam svetovni vrh.
V veleslalomu in slalomu se
je na smučišču Stari vrh pomerilo več kot dvesto mladih
smučarjev iz tridesetih držav. Ekipno je bila znova
najboljša prva slovenska ekipa pred Italijo in Slovenijo 3.
"Veseli smo, da tekmovanje
znova poteka v takšnem obsegu. Pogoji na progi so vrhunski – za vse enakovredni,
kar je ključno. Konkurenca
je dobra. Čeprav ni Avstrijcev, pa so tukaj nove države,
ki se pojavljajo na zemljevidu alpskega smučanja. Veseli smo uspehov tudi naših
smučarjev. V Sloveniji smo
imeli vedno dober otroški
program do 16. leta, sistemsko pa je treba nekatere stvari urediti, da se ob prehodu

Tija in Aja Radelj iz smučarske družine Kalan. Smučarki sta bili tako mami Barbara (druga
z desne) kot teta Anja. / Foto: Gorazd Kavčič
naprej v program FIS ne bi
izgubili v povprečju. Za slovensko smučarijo se ni bati,"
je povedal Janez Dekleva,
predsednik Smučarskega
kluba Alpetour Škofja Loka,
ki je vsako leto organizator
Pokala Loka. V organizacijo
je vključenih več kot sto ljudi
in še posebej so ponosni na
uspehe tekmovalcev doma-

Ana Bokal s svojo teto Natašo Bokal, ki ji tudi pomaga
na njeni smučarski poti. Foto: Gorazd Kavčič

čega kluba. Ti tudi letos niso
manjkali, najvišje pa so posegla dekleta. V veleslalomu
je v konkurenci do 16 let
zmagala 15-letna Ana Bokal
s Svetega Andreja, nečakinja
Nataše Bokal, naše nekdanje
smučarke, danes pa trenerke na Hrvaškem. V slalomu
je nato odstopila. To je bil
njen zadnji nastop na Pokalu Loka. "Z rezultatom in
smučanjem sem zelo zadovoljna. Vtisi z mojega zadnjega nastopa na Pokalu
Loka so odlični. Zmaga je
dobra motivacija za naprej,
je potrditev dobrega dela.
Zavedam pa se, da je to le
začetek. Prihodnjo sezono
prehajam v program FIS.
Želim uživati, narediti velik
korak naprej. Ni jih veliko,
ki jim že takoj uspe narediti
odmevne rezultate," se zaveda Ana Bokal. V konkurenci
do 14 let je na veleslalomu
na drugo stopničko stopila
Škofjeločanka Aja Radelj. V

slalomu je bila četrta. "Sem
zadovoljna, lahko pa bi bilo
še bolje, predvsem v slalomu. Še kar nekaj let bom
lahko tekmovala na Pokalu
Loka in visoke cilje imam še
naprej," je dejala 12-letna
smučarka iz znane škofjeloške smučarske družine Kalan. V kategoriji do 16 let je
tekmovala njena sestra Tija,
bila je peta v veleslalomu, v
slalomu je odstopila. "Z nastopi nisem zadovoljna. Oba
dneva sem želela preveč. Je
pa to izkušnja za naprej. Na
Pokalu Loka bom lahko tekmovala tudi še naslednje
leto. To je eno najpomembnejših tekmovanj," pa je povedala 15-letna Tija, ki ima v
smučanju visoke cilje: postati najboljša smučarska na
svetu. Njen vzornik je Švicar
Marco Odermatt.
Letošnji Pokal Loka je tako
končan, izkušeni organizatorji pa se že veselijo 48. izvedbe prihodnje leto.

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:

prenova stanovanjskih in poslovnih
prostorov hitra in kvalitetna prenova kopalnic
tlakovanje dvorišč energetske prenove objektov
Trgovina: vinil plošče, keramika, topli podi,
parketi kopalniška oprema gradbeni material in
orodje lepila, laki in olja za parket
Svetovanje: projektiranje ideje načrti
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Šport
Prinesli pet medalj
Smučarski skakalci s Škofjeloškega se veselijo
novih olimpijskih medalj. Osvojili so jih Nika
Križnar, Peter Prevc in Cene Prevc.
Maja Bertoncelj
Žiri – V nedeljo so se v Pekingu na Kitajskem zaključile zimske olimpijske igre.
Zelo uspešne so bile za slovenske športnike in tudi za
športnike s Škofjeloškega.
Slednji so domov prinesli
kar pet medalj, vse v smučarskih skokih.
Nika Križnar iz Delnic je na
posamični tekmi na srednji
skakalnici osvojila bronasto
odličje, bila je tudi članica
zlate mešane ekipe. To sta
njeni prvi medalji z olimpijskih iger. "Olimpijski odličji
sta pika na i mojim ciljem,
željam, ki sem si jih zadala

stu jo je zgrešil za vsega pol
točke. "Sezona je bila doslej
slabša, kot se je tukaj obrnila. Prišel sem na malo skakalnico in se hitro ujel ter
nekako držal visoko raven
do konca iger, kar je najbolj
pomembno," je za Televizi-

Peter Prevc ima že
štiri olimpijske
medalje in je stopil ob
bok največjim
slovenskim
olimpijcem v
zgodovini.

Pripravljajo veleslalom na Rudnem

Judo pokal Žirov

Škofja Loka – Trenutno potekajo 40. Športno rekreacijske
igre občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Športna zveza Škofja Loka, občina Železniki in Športno društvo Buldožerji pripravljajo veleslalom, ki bo štel
kot ekipno tekmovanje za pokale Športno rekreacijskih iger
ter medobčinsko posamično tekmovanje za moške in ženske. Tekmovanje bo ob zadostnem številu prijav potekalo
to soboto, 26. februarja, na smučišču Športnega centra
Rudno.

Žiri – Prvo marčevsko soboto, 5. marca, bo Športna dvorana
Žiri gostila 5. Judo pokal Žirov. Tekmovanje, ki bo potekalo v
okviru pokala Judo zveze Slovenije, se bo za starejše deklice
in dečke začelo s tehtanjem ob 8. uri, tekma pa bo sledila ob
9.20. Ob 10.30 bo tehtanje za mlajše deklice in dečke, tekmovanje pa se bo zanje začelo ob 12. uri. Na koncu, po končanih
borbah v prejšnji kategoriji, bodo nastopili tudi otroci v kategorijah do osem in deset let. Dodatne informacije dobite na:
040 518 963 (Gregor Mlinar) ali info@judo-ziri.si.

Nekateri vidijo izjemno priložnost.
Mi vidimo pot do uspeha.

Ema Klinec, Zoran Zupančič in Nika Križnar na sprejemu v
Nordijskem centru Poclain v Žireh / Foto: Gorazd Kavčič
že dolgo nazaj. Ponosna in
vesela sem, da sem zastopala Slovenijo in dobila dve
medalji," je Križnarjeva pojasnila na internem sprejemu v Žireh. Je namreč članica SSK Norica Žiri, tako
kot tudi Ema Klinec iz Poljan, petouvrščena s posamične olimpijske tekme, in
trener Zoran Zupančič, ki
prihaja s Sela.
V zlati mešani ekipi je bil
tudi Peter Prevc iz Dolenje
vasi. Zbirko olimpijskih medalj je dopolnil še s srebrom
na moški ekipni tekmi. Iz
Sočija ima že srebro s posamične tekme na srednji skakalnici in bron z velike skakalnice. Stopil je ob bok največjim slovenskim olimpijcem v zgodovini. Blizu medalji je bil v Pekingu tudi na
posamični tekmi na srednji
skakalnici – na četrtem me-

jo Slovenija po zadnji tekmi
povedal Peter Prevc. "Težji"
za srebro je tudi njegov brat
Cene. Bil je član moške ekipe. Letošnja sezona je zanj
najboljša doslej. Tik pred
odhodom na svoje prve
olimpijske igre je prvič skočil tudi na stopničke v svetovnem pokalu. Na tekmi v
Willingenu je bil tretji. "Interne kvalifikacije za uvrstitev na ekipno temo so bile
zame skoraj bolj stresne kot
potem tekma. Morda se je
na koncu obrestovalo, da
sem moral prestati toliko internih kvalifikacij, da sem
lahko skakal mirneje," je dejal Cene Prevc. Oba sta člana SK Triglav Kranj.
Sezone tako za skakalce kot
za skakalke še ni konec. Skakalce med drugim čaka tudi
svetovno prvenstvo v poletih.

Več na audi.si.

Avtohiša Vrtač
Šuceva ulica 28, 4000 Kranj,
tel: 04 27 00 270, www.avtohisavrtac.si

Audi e-tron Sportback
Audi e-tron od 59.990€

od 61.780€

Podatki o porabi in emisijah Audi e-tron in Audi e-tron Sportback:
Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 24,0 - 21,4. Emisije CO₂: 0 g/km. Emisijska stopnja: AX. Emisije CO₂ so odvisne od vira
električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o.,
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na audi.si.

Brata Peter in Cene Prevc sta v Pekingu osvojila tri odličja:
oba srebrno, Peter pa še zlato. / Foto: Gorazd Kavčič
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Na Lubnik množično
prinašali vodo
Zadnje dolgotrajno sušno obdobje je botrovalo
temu, da je v Domu na Lubniku, kjer so odvisni
od kapnice, začelo primanjkovati vode.

Vincarje – "Ni in ni padavin,
mi pa smo odvisni od kapnice, da vam še naprej lahko
nudimo dobrote, ki ste jih vedno deležni. Veseli bomo vsakega litra vode," je pred časom
na Facebooku pohodnike na
Lubnik pozvala oskrbnica
Doma na Lubniku Tatjana Letnar. Štiridesettisočlitrski zbiralnik so namreč v dveh mesecih brez dežja skoraj povsem izpraznili, zato so bili veseli vsakega litra vode, ki so
jim ga prinesli pohodniki.
Odziv na objavo je presenetil
celo Tatjano Letnar. V nekaj
dneh je imela več kot 3500

delitev, pohodniki so z vodo
na vrh Lubnika prihajali iz
vse Slovenije. "Vodo so prinašale celotne družine, celo
otroci v svojih majhnih bidonih, pa cele skupine pohodnikov, ki so s seboj neaenkrat prinesli tudi po sto litrov
vode." Že v slabem tednu so
jim tako dostavili okrog tisoč
litrov vode, kar je bilo povsem nad pričakovanji, je priznala Tatjana Letnar, ki je ob
tem pristavila, da je dobrodošla vsaka kapljica. Zdaj čakajo
na dolgotrajnejši odrešilni
dež, do takrat pa bodo še naprej veseli in hvaležni za vsak
liter vode, ki ga bodo pohodniki prinesli s seboj.

Motivacija in stres na delovnem mestu
Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru Ženskega
podjetništva vabi na delavnico z naslovom Motivacija in
stres na delovnem mestu (Kako ostati motiviran, ko postanejo stvari stresne in težke?). Delavnica bo potekala v torek,
8. marca, od 17.00 do 19.15, in sicer po spletu. Izvajala jo bo
Armina Džafić. Dodatne informacije in povezava do e-prijav: www.ra-sora.si (Novice in dogodki). Delavnica je za
udeleženke brezplačna.

Trije dnevi za krvodajalsko akcijo
Škofja Loka – V Škofji Loki bo ta teden ponovno možno darovati kri. Krvodajalska akcija bo potekala v prostorih Osnovne šole Ivana Groharja danes, 22., jutri, 23., in v četrtek, 24.
februarja, od 7. do 13. ure. Trenutno so zaloge na spodnjih
mejah, zato krvodajalke in krvodajalce vabijo k udeležbi. Naročilo je možno po telefonu na številke: 051 389 270, 030
716 796 ali 051 671 147.

Novi zbiralnici odpadnega jedilnega olja
Škofja Loka – Od tega meseca sta v Škofji Loki prvi dve zbiralnici za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Najti jih je moč ob trgovini Mercator v Frankovem naselju in pri trgovini Spar na Kidričevi cesti. Tam lahko odpadno jedilno olje prelijete v rumena
zbiralnika. Kot pravijo na Komunali Škofja Loka, svojih zbirnih
posod ne puščajte ob zbiralniku, ampak jih odnesite domov.

IŠČETE ZAPOSLITEV V SLOVENSKEM PODJETJU S TRADICIJO
IN POGLEDOM V PRIHODNOST?

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Na lokacijah Železniki, Škofja Loka in Reteče
iščemo nove sodelavke in sodelavce na prostih delovnih mestih:

mojster
orodjar
CNC-operater
proizvodni delavec
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/
Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Mali oglasi v časopisu
Gorenjski glas
Kaj prodajate, kupujete, podarjate, oddajate? Ali pa
morda zaposlujete ali nudite storitev? Tudi če bi radi
spoznali sorodno dušo lahko to objavite kot mali oglas
v Zasebnih stikih. Objavite mali oglas v Gorenjskem
glasu in počakajte na odziv, saj je to ena najbolj
branih rubrik v našem časopisu. Za naročnike je
mali oglas dvakrat mesečno brezplačen!
Za oddajo malega oglasa pokličite 04/201 42 47 vsak
delavnik od 8. do 15. ure ali pišite na malioglasi@g-glas.si.
Cene malih oglasov so ugodne.
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Foto: Gorazd Kavčič
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