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ŠKOFJA LOKA

Prenova se bo začela 
še letos

Z izbiro izvajalcev se začenja 
načrtovana obnova Mestne-
ga trga in Klobovsove ulice, 
stroji pa naj bi predvidoma 
zabrneli že jeseni.
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GORENJA VAS - POLJANE

Nasmejali so se 
sosedom

Igralska sekcija Kulturno 
umetniškega društva Sovo-
denj Neč Bat Teater je v ja-
nuarju na oder postavila 
novo avtorsko komedijo, 
imenovano Sosedje.
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ŽELEZNIKI

Zapihali s polnimi 
pljuči

Po dveh letih premora zaradi 
covida je Pihalni orkester 
Alples spet pripravil božič-
no-novoletni koncert.
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ŽIRI

Neprecenljiv dar 
Žirovcem

Na žirovska vprašanja, od 
kod prihajajo, kdo so in kam 
gredo, poskuša na več kot 
tisoč straneh odgovoriti knji-
ga v dveh delih Izzivi občan-
skega raziskovanja.
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Selca – »Osebno sem že dlje 
časa družbeno angažiran ter 
sem kot aktivni član in član 
upravnih odborov sodeloval 
v različnih gospodarskih 
združenjih. Septembra letos 
sem bil izvoljen na mesto 
predsednika Združenja de
lodajalcev obrti in podjetniš
tva. Tako kot v preteklosti je 
tudi na tokratnih volitvah v 

državni svet združenje delo
dajalcev predlagalo kandida
ta v postopek izvolitve v dr
žavni svet. Slednjega izvede
jo elektorji, rezultat pa je 
predstavljala izvolitev za sve
tnika. Temu je sledila pod
pora široke gospodarske ko
alicije, ki me je spodbudila, 
da kandidiram za mesto 
predsednika državnega sve
ta,« je svojo odločitev, da 
uspešno kariero v gospodar
stvu zamenja za kariero na 
političnem parketu, pojasnil 
Marko Lotrič.
Državni svet, ki je po mne
nju nekaterih zgolj podalj
šek političnih strank, si želi 

dvigniti nad klasično poli
tično delitev. »Tako bi dr
žavni svet postal še polno
v r e d n e j š i  z a s t o  p n i k 
so ci alnih, gospodarskih, po
klicnih in lokalnih interesov 
– s pooblastili in poslan
stvom, kot so bila zamišlje

na ob pisanju in sprejema
nju slovenske ustave,« 
poudarja Lotrič in dodaja, 
da je bistvena iniciativna, 
odložilna in svetovalna 
funkcija državnemu zboru, 
ki jo državni svet lahko ure
sničuje tudi z izvajanjem 

širših strokovnih posvetov. 
Politično se ne želi oprede
ljevati. »Sam se lahko opre
delim zgolj in samo kot go
spodarstvenik. Tudi v 
preteklosti, ko sem bil dva 
mandata izvoljen v občinski 
svet Občine Železniki, ni
sem bil politično opredeljen 
ter sem tako nastopil na listi 
za šport in rekreacijo.« Kot 
rdečo nit pri delovanju dr
žavnega sveta v prihodnje 
poudarja moč argumenta 
namesto argumenta moči, 
kar želi doseči predvsem z 
dobro opravljenim delom, ki 
temelji na strokovnosti. »Ne
izmerno namreč verjamem 
v moč znanja in povezova
nja, spodbujam inovativnost 
ter prisegam na dialog. Od
prta vprašanja je treba stro
kovno argumentirati in v do
govoru z državnim zborom 
predlagati v zakonodajne po
stopke.« Zavzema se za tako 
imenovano četrto branje za
kona, pri katerem lahko dr
žavni svet poda predloge za 
izboljšavo posameznih čle
nov, državni zbor pa lahko 
na ta način v četrtem branju 
upošteva predloge in izvede 
morebitne popravke členov, 
ki jih državni svet izpostavi 
za četrto branje. »Na ta na
čin sta vzpostavljena dialog 
in razprava, kar ne velja za 
veto, ki v osnovi ne predvide
va popravkov, temveč zgolj 
sprejetje oziroma zavrnitev 
predlaganega zakona.«

Za predsednika državnega sveta so v decembru izvolili Marka Lotriča, ki se je zato vodenje 
družinskega podjetja Lotrič Meroslovje odločil prepustiti hčeri Maji Brelih Lotrič (več o tem pišemo 
na osmi strani).

Presegati delitve

Mateja Rant

Marko Lotrič / Foto: osebni arhiv

Škofja Loka – Kot je znano, v 
loški občini že več let poteka 
projekt ureditve kolesarske 
povezave od starega Petrola 
do železniške postaje ter na
prej proti Virmašam. Izved
ba poteka v več fazah. Naj
prej je bil preurejen odsek 
od križišča pri starem Petro
lu do Starega dvora, lani pa 
se je nadaljevala druga faza 
rekonstrukcije, ki se je no
vembra zaključila pri Petro
lu. Dve obstoječi križišči pri 

Komunali Škofja Loka in 
Tehničnih pregledih sta pre
urejeni v krožni križišči, na 
novo pa so uredili tudi celo
ten splet komunalne infra
strukture. Spomladi bosta 
sledili še tretja tretjina druge 
faze do Kmetijske zadruge 
in tretja faza rekonstrukcije 
Kidričeve ceste, ki bo pote
kala od Kmetijske zadruge 
proti železniški postaji in 
naprej proti Virmašam.

Obnova Kidričeve ceste naj 
bi se navezala na projekt re
konstrukcije križišča Lipica 
na regionalni cesti Škofja 
Loka–Ljubljana. Semaforizi
rano križišče naj bi zamenja
li s krožnim križiščem s ko
lesarskimi površinami do 
navezave na že zgrajeno kro
žišče na Godešiču. Gradnja 
krožišča je bila načrtovana že 
pred časom, kot vse kaže, pa 
bo letos vendarle uresničena. 
Direkcija RS za infrastruktu
ro je namreč pred kratkim za 
izvajalca del izbrala podjetje 

Trgograd iz Litije, ki naj bi 
projekt izvedlo za dobrega 
1,5 milijona evrov. »Obvešče
ni smo bili, da je Direkcija 
RS za infrastrukturo dokon
čala postopek izbire izvajal
ca. Ker se je ta javni razpis 
izvajal kar nekaj časa, nas ve
seli, da je sedaj izpolnjen še 
zadnji pogoj za začetek del. 
Pričakujemo, da se bodo za
čela spomladi,« je pojasnil 
župan Tine Radinja.

Križišče v Lipici bo postalo krožišče, saj je 
Direkcija RS za infrastrukturo sporočila, da je 
izbrala izvajalca del, ki naj bi se začela že spomladi.

V Lipici bo 
vendarle krožišče

Vilma Stanovnik

Časopis za škofjeloško območje            Št. 1, januar 2023

Kulinarika 
in glasba
Da gresta vrhunska 
hrana in glasba odlično 
skupaj, dobro vedo v 
gostilnici Pr' Pepet v 
Škofji Loki.
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Šport  
v Selški 
dolini
V preddverju Športne 
dvorane Železniki so 
odprli muzejsko 
športno zbirko. Na 
ogled bo stalno.
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Optika Aleksandra
Tel: 04 234 234 2
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Pregled in očala  
kot na napotnico

do

ceneje

101 €

Križišče Lipica naj bi še letos postalo krožišče.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

»Neizmerno namreč 
verjamem v moč 
znanja in povezovanja, 
spodbujam 
inovativnost ter 
prisegam na dialog.«
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Leto 2023 smo začeli s pol-
no paro. Pred nami je izbira 
izvajalca za prenovo 
Mestnega trga in Klobovso-
ve ulice, izbran je bil izvaja-
lec za krožišče Lipica, tečejo 
aktivnosti za novo Knjižni-
co Ivana Tavčarja, telovad-
nico na OŠ Škofja Loka-
-Mesto, za nadgradnjo 
cestnih in kolesarskih pove-
zav, izvajamo evropske pro-
jekte … Načrtov, s katerimi 
bomo še izboljšali in polep-
šali Loko, ni malo. Svoje de-
lovanje tudi v nadaljevanju 
poklicne poti gradim na 
vključevanju. V tem manda-
tu mi bosta tako na določe-
nih področjih pomagala po-
džupanja Tina Teržan in 
podžupan mag. Robert 
Strah, ki je sicer to funkcijo 
opravljal že pretekle tri 
mandate. Podžupanja mi 
bo pomagala pri nalogah s 
področja okolja, prostora in 
urbanizma, zdravstvene in-
frastrukture, podpiranja ra-
zvoja gospodarstva, obrti in 
turizma, družbene infra-
strukture in kulture. Mag. 
Robert Strah pa bo opravljal 
naloge s področja prometne 
infrastrukture, prometa in 
prometne varnosti, projekta 
nadgradnje kolesarskega 
omrežja, gospodarstva in 
razvoja gospodarskih in 
obrtnih področji, gospodar-
skih javnih služb ter njiho-
vega razvoja in proti-
poplavne zaščite. Oba svoji 
podžupanski funkciji op-
ravljata nepoklicno, sta se 
pa zavezala po svojih naj-
boljših močeh pomagati pri 
številnih izzivih, ki nas ča-
kajo. Nekateri med njimi 
so skupni s sosednjimi ob-
činami, Gorenja vas - Polja-
ne, Železniki in Žiri. Tako 
smo se že v januarju sreča-
li z župani Milanom Čade-
žem, Markom Gasserjem 
in Francijem Kranjcem ter 
se pogovorili o odprtih izzi-
vih in vprašanjih ter se stri-

njali, da bomo konstruktiv-
no sodelovali za dobro prav 
vseh občank in občanov 
Škofjeloškega. Dober pri-
mer je Osnovna šola Jela 
Janežiča, ki jo nadgrajuje-
mo in obnavljamo s skup-
nimi močmi, tudi v dogo-
voru z Občino Medvode in 
v sodelovanju s tamkajš-
njim županom Nejcem 
Smoletom.
Župani in županja gorenj-
ske regije smo se sicer v or-
ganizaciji Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske 
– BSC Kranj srečali tudi v 
Kranju na prvi seji v novem 
mandatu. Pogovarjali so se o 
izvajanju evropske kohezij-
ske politike, o trajnostni mo-
bilnosti in celostnem pro-
metnem načrtovanju ter o 
projektih s področja ohra-
njanja narave.
Ne nazadnje pa sem se v or-
ganizaciji Skupnosti občin 
Slovenije udeležil še tradici-
onalnega srečanja vseh slo-
venskih županj in županov. 
Dogodek je bil usmerjen v 
razvojne tematike.
Moj način dela torej ostaja 
povezovalen, vključujoč in s 
poudarkom na sodelovanju, 
saj lahko le tako še naprej pi-
šemo uspešno zgodbo z 
dobrimi rezultati in deluje-
mo s polno paro naprej.

Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Tina Teržan 
med prioritetami, ki jim bo 
kot nepoklicna podžupanja 
namenila največ časa, pou-
darja predvsem področje 

okolja, prostor in urbani-
zem, iskanje rešitev za pro-
storsko stisko v zdravstve-
nem domu, družbeno infra-
strukturo in kulturo s pou-
darkom na aktivnostih za 
novo knjižnico. Med pro-
gramskimi cilji pa posebej 
poudarja skrb za čisto okolje 
in trajnostni razvoj, kar zaje-
ma tako večji nadzor nad 
onesnaževalci kot tudi vlaga-
nje v parke, otroška igrišča, 
večjo samooskrbo, vsako-
mur dostopno zdravstvo in 
socialne storitve, predvsem s 
podporo javnemu zdravstvu, 

tudi z zagotavljanjem ustrez-
nih prostorov, podporo ra-
zvoju gospodarstva, obrti in 
turizma, ustrezno prostor-
sko umestitev bazena in 
priprave na gradnjo atletske-
ga stadiona.

Robert Strah bo kot nepo-
klicni podžupan opravljal 
posamezne naloge v okviru 
pristojnosti župana, pred-
vsem s področij infrastruk-
ture, prometa in prometne 
varnosti, projekta nadgra-
dnje kolesarskega omrežja, 
gospodarstva in razvoja go-
spodarskih in obrtnih obmo-
čij, gospodarskih javnih 
služb, njihovega razvoja ter 
protipoplavne zaščite. Lotili 
se bodo številnih razvojnih 
projektov, ko so: zagotovitev 
dodatnih prostorov za zdra-
vstvo, vlaganje v cestno in 

komunalno infrastrukturo s 
poudarkom na razvoju pode-
želja, izgradnja sodobne 
knjižnice, prenova Mestne-
ga trga in izvedba proti-
poplavne zaščite, dvajset do-
datnih občinskih stanovanj, 

uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona v letu 2025.

Februarske položnice za 
vrtce bodo višje
Na četrtkovi seji so svetnice 
in svetniki soglasno sprejeli 
sklep o povišanju cen vrtcev, 
ki bo glede na nekatere, 
predvsem mestne občine po 
Sloveniji, ki cene dvigujejo 
za okrog 17 odstotkov, precej 
nižje. Cene v Vrtcu Škofja 
Loka se bodo povišale za od 
pet do sedem odstotkov. Kot 
je pojasnil vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Rok 

Primožič, največ staršev spa-
da v prvi plačni razred, ti 
plačujejo 43 oziroma 53 od-
stotkov polne cene vrtca. Za 
otroke v prvem starostnem 
obdobju se bo znesek na po-
ložnici povišal za od 15 do 19 

evrov, v drugem starostnem 
obdobju pa za od 12 do 15 
evrov.
Sprejeli so tudi proračuna za 
leti 2023 in 2024. Kot pravi 
župan Tine Radinja, letošnji 
znaša 31,5 milijona evrov. 
Med glavnimi projekti pou-
darja obnovo Mestnega trga, 
pripravo na prenovo družbe-
ne infrastrukture, komunal-
no in cestno prenovo. Za 
leto 2024 pričakuje, da bo še 
veliko priložnosti, da bo še 
višji od predvidenega, pred-
vsem pri črpanju evropskih 
sredstev.

Županu Tinetu Radinji v tem mandatu občino pomagata voditi podžupanja Tina Teržan iz liste 
Prijatelji Loke in podžupan Robert Strah iz SDS. Na prvi letošnji seji so svetniki soglasno sprejeli 
nove cene vrtcev, ki bodo višje za od pet do sedem odstotkov.

Vrtci bodo dražji

Klara Mrak

Škofja Loka – Prejšnji teden 
je, v okviru dogodkov ob 
slavnostni potrditvi Progra-
ma evropske kohezijske po-
litike v obdobju 20212027, 
Slovenijo obiskala delegacija 
Evropske komisije.
V organizaciji Ministrstva za 
razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko so predstavniki 
Evropske komisije med dru-
gim obiskali nekatere progra-
me in projekte, ki so sofinan-
cirani iz kohezijskih sredstev. 
Med projekti, primeri dobre 
prakse, so se odločili tudi za 
obisk na Loškem.
Delegacija, ki so jo predstav-
ljali predstavniki Evropske 
komisije, Službe vlade za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, predstavni-
ki Ministrstva za izobraževa-
nje, predstavniki Javnega šti-

pendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživnin-
skega sklada Republike Slo-
venije, je na Loškem najprej 
obiskala podjetje Polycom, 
nato pa so se v prostorih na 
Mestnem trgu seznanili še s 
programom Projektno uče-
nje mlajših odraslih PUM-
-O, ki ga, ob podpori Občine 

Škofja Loka, izvaja zasebni 
zavod Familija.
Gostom sta zanimiv pro-
gram, v katerem delujejo 
usposobljeni mentorji, in-
štruktorji ter številni zunanji 
sodelavci, med njimi tudi 
mednarodni prostovoljci, 
predstavila direktorica izo-
braževalnega in terapevtske-

ga centra Familija Martina 
Guzelj in koordinator med-
narodnih projektov pri Fami-
liji Matjaž Vouk. Prav tako 
so pri predstavitvi sodelovali 
mladostniki med 15. in 25. 
letom, ki se soočajo z zapleti 
pri dokončanju šolskih obve-
znosti in sodelujejo v progra-
mu PUM-O v Škofji Loki.

Delegacija Evropske komisije je prejšnji teden obiskala tudi škofjeloško Familijo, kjer skrbijo za 
program projektnega učenja mlajših odraslih PUM-O.

Predstavili so svoje delo

Vilma Stanovnik

Pomoč in 
sodelovanje županov

Martina Guzelj in Matjaž Vouk sta gostom predstavila program PUM-O. / Foto: Vilma Stanovnik

Podžupanja Tina Teržan / Foto: Gorazd Kavčič Podžupan Robert Strah / Foto: Gorazd Kavčič

Tine Radinja

Županov kotiček
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Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA

Ma ri ja Volč jak

UREDNICA

Vilma Stanovnik

TEH NIČ NI URED NIK

Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE

Robert Aleksić, 040 508 891
robert.aleksic@g-glas.si
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V sozvočju z naravo
Civilna iniciativa Varuhi Sore je v škofjeloškem Sokolskem domu pripravila okroglo mizo, na njej pa so 
govorili o pomenu reke in o tem, kako načrtovane protipoplavne ukrepe narediti kar najbolj sonaravne.

Škoja Loka – Občina Škofja 
Loka je že pred leti začela 
pripravo projektne doku-
mentacije, ki so jo poimeno-
vali Protipoplavna ureditev 
območja Poljanske Sore od 
Puštala do sotočja Selške in 
Poljanske Sore ter Sore do 
Suhe. Pred letom in pol so 
jo predstavili javnosti ter po-
jasnili, da naj bi se izvedba 
projekta začela letos.
Prejšnji mesec je civilna ini-
ciativa, imenovana Varuhi 
Sore, pripravila peticijo z 
zahtevami za spremembo 
načrtovanih protipoplavnih 
ukrepov, kot glavni razlog 
zanjo pa so navedli ugotovi-
tev, da projekti grobo pose-
gajo v varovano območje na-
rave. Sredi tega meseca so 
pripravili okroglo mizo, ki je 
potekala v Sokolskem domu 
in je bila zelo dobro obiska-
na. Njen namen je bil tudi 
osvetliti pomen naravnih rek 
in njihovega ohranjanja, za 
kar je z uvodnim predava-
njem poskrbela biologinja in 
naravovarstvenica Polona 
Pengal, o pravih vidikih pa 
je nato spregovoril Aljoša 
Petek, pravni strokovnjak za 
varstvo okolja.
Stališča civilne iniciative Va-
ruhi Sore je povzela Urška 
Kovač Mrak in med drugim 
poudarila, da si želijo, da pri 
protipoplavnem urejanju 
Sore pride do vključevanja 
širše javnosti in širše stroke. 
»Med svojim delovanjem 
smo s pomočjo mnenj stro-
kovnjakov okoljevarstva in 
širše javnosti ugotovili, da so 

naši predlogi in zahteve v re-
alnosti povsem uresničljivi. 
Zahtevamo namreč le to, da 
se protipoplavne ureditve 
snujejo v sozvočju z nara-
vo,« je poudarila Urška Ko-
vač Mrak.
»Občina bo podprla vsako 
strokovno utemeljeno reši-
tev strokovnjakov. Dejstvo 
je, da pri tem ni pomembna 
le ena stroka, na primer 
gradbena, ampak da so po-
membne tudi ostale,« je po-
udaril škofjeloški župan 
Tine Radinja, vodja oddelka 
za okolje in prostor na Obči-
ni Škofja Loka Tatjana Ber-

nik pa je dodala, da jo veseli, 
da domačinom, ki so pripra-
vili in se udeležili okrogle 
mize, ni vseeno za naravo in 
da slogan Loško je ekološko 
niso prazne besede. »Projekt 
je bil na začetku popolnoma 
drugačen in načrtovanih je 
bilo več posegov, celotna eki-
pa pa se je ves čas trudila, da 
se posegi v reko kar je mogo-
če zmanjšajo. Projekt je se-
daj v fazi izdelave dokumen-
tac i je  za  gradbeno 
dovoljenje. Prvotno je bil do-
govor z ministrstvom za 
okolje in prostor o sofinanci-
ranju projekta iz vodnega 

sklada, medtem pa se je zgo-
dil zeleni dogovor na nivoju 
Evropske unije in ta projekt 
je sedaj del projektov, uvr-
ščenih med zeleni dogovor. 
To pomeni, da bo v celoti 
lahko financiran s strani 
evropske unije, če bo izpol-
njeval ključne ukrepe v skla-
du z naravo. Zato naše aktiv-
nosti gredo v to smer, vsi, ki 
se želite vključiti v ta proces, 
pa ste vabljeni, da se nam 
pridružite. V roku meseca 
dni bomo pripravili sestanek 
in pogledali bomo, kaj še 
lahko naredimo skupaj,« je 
poudarila Tatjana Bernik.

Vilma Stanovnik

Z izbiro izvajalcev se začenja načrtovana obnova Mestnega trga in Klobovsove ulice, stroji pa naj bi 
predvidoma zabrneli že jeseni.

Prenova se bo začela še letos

Škofja Loka – Na Občini 
Škofja Loka že nekaj časa 
načrtujejo prenovo Mestne-
ga trga in Klobovsove ulice. 
Projekt so že predstavili, do 

sedaj pa so izdelali tudi vso 
potrebno dokumentacijo, 
tako da bodo v začetku fe-
bruarja lahko objavili javno 
naročilo za izbiro izvajalca 
prenove. »Hkrati potekajo 
vse potrebne aktivnosti, da 

bodo stroji zabrneli predvi-
doma jeseni,« sporočajo z 
občine in dodajajo, da v pro-
ces prenove želijo vključiti 
vse, tako občane kot prebi-
valce, lastnike, najemnike, 
zaposlene in obiskovalce.
»Zato smo pripravili poseb-
no spletno stran, kjer vas 
bomo sproti obveščali o ce-
lotnem procesu prenove, or-
ganizirali bomo različne do-
godke, seveda pa bomo na 
voljo tudi za posamezne in-
dividualne odgovore. Sple-
tna stran www.naplacu.sko-
fjaloka.si bo zaživela v teh 
dneh,« pravijo.
»Že zdaj napovedujemo de-
lavnice o zahtevnejših te-
mah, kot so drevesa, promet 
in odpadki, na katerih bodo 
prisotni strokovnjaki posa-
meznih področij. Osvetlili 
bomo prednosti in slabosti, 
se pogovorili ter skupaj poi-

skali najboljše možne rešit-
ve. Prva delavnica bo febru-
arja,« pravijo odgovorni in 
dodajajo, da bo ena od prvih 
delavnic namenjena lastni-
kom in najemnikom lokalov 
na območju prenove, saj 
tudi zanje pripravljajo dolo-
čene ukrepe, s katerimi 
bodo lažje premostili čas, ko 
bodo dela potekala pred nji-
hovim pragom.
Projekt prenove je pomem-
ben tudi z vidika ohranjanja 
kulturne dediščine, pri če-
mer jim že od vsega začetka 
pomagajo tudi strokovnjaki. 
»Ne nazadnje želimo pove-
zati preteklost s sedanjostjo 
in poskrbeti za sodobno in-
frastrukturo, ki bo omogoči-
la življenje, delo in razvoj v 
starem mestnem jedru,« 
pravijo na občini in dodaja-
jo, da je njihov cilj, da bodo 
po prenovi zadovoljni vsi.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Društvo prija-
teljev mladine Škofja Lokam 
v času zimskih počitnic, 
med 6. in 10. februarjem (8. 
februarja je praznik in pro-
gram ne bo organiziran), za 
otroke od 1. do 5. razreda 
pripravlja brezplačne poči-
tniške dejavnosti Dobimo se 
ob pol desetih in sofinanci-
rano počitniško varstvo Za-
bavne počitnice.
Namen programov je, da ot-
roci počitnic ne preživljajo 
sami doma za računalniki, 
telefoni, televizijo in tabli-
cami, ampak v družbi prija-
teljev in v varnem okolju ter 
ob zanimivih dejavnostih, 
ki jih bodo vodili izkušeni 
animatorji.
Dejavnosti bodo potekale v 
prostorih OŠ Škofja Loka-
-Mesto, zbirno mesto pa je 
pri vhodu v telovadnico (zad-
nja stran šole, pri zunanjem 
igrišču.)
Program Dobimo se ob pol 
desetih poteka od 9.30 do 
12.30 in je sestavljen iz špor-
tnih in ustvarjalnih delavnic.

Počitniško varstvo Zabavne 
počitnice pa bo potekalo med 
7.30 in 15.30. Dejavnosti bodo 
pripravljene tako za športne 
kot ustvarjalne otroke. Poskr-
beli bodo za prehrano otrok, 
vpisanih v program. Za ude-
ležbo na dejavnostih je pred-
videno doplačilo do 50 evrov 
za vse štiri dni počitnic oziro-
ma 15 evrov na dan. (možnost 
sofinanciranja za otroke iz so-
cialno ogroženih družin na 
podlagi prejete odločbe o 
otroškem dodatku, ki jo poš-
ljete na dpm.skofjaloka@
gmail.com).
Organizatorji opozarjajo, naj 
bodo otroci, ki se bodo vklju-
čili v katerikoli program, ob-
lečeni primerno za športne 
dejavnosti in ustvarjanje. V 
primeru dežja naj imajo ot-
roci s seboj šolske copate ali 
superge za notranje prosto-
re. Vedno naj imajo s seboj 
označeno plastenko z vodo.
Zaradi zagotavljanja varnos-
ti so prijave obvezne (prijav-
nico najdete na spletni stra-
ni društva), število otrok, ki 
jih lahko sprejmejo v skupi-
no, pa je omejeno.

Vilma Stanovnik

Čas je za zabavne 
zimske počitnice

Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske 
Sore ter od Sore do Suhe naj bi se začela še letos. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Mestnem trgu bo po prenovi raslo še več dreves.

Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Združenje borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka bosta tudi letos pripravila slove-
snost v spomin petdesetim ustreljenim talcem. Pri spome-
niku za Kamnitnikom bo potekala v četrtek, 9. februarja, 
začela pa se bo ob 16. uri. Govornik na prireditvi bo Branko 
Celar, veteran vojne za Slovenijo, član Združenja policijskih 
veteranskih organizacij Slovenije. Za kulturni program bos-
ta poskrbela Mestni pihalni orkester Škofja Loka in Kvartet 
Ultima. Vljudno vabljeni!

Slovesnost pri spomeniku za Kamnitnikom
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Škofja Loka objavljeno

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega  

načrta za območje ŠK-48/01 v Škofji Loki

Javna razgrnitev bo potekala od 1. februarja do vključno  

2. marca 2023, in sicer bo gradivo v času javne razgrnitve na 

vpogled na sedežu Občine Škofja Loka na naslovu Mestni trg 

15, 4220 Škofja Loka, v pritličju. Gradivo bo dostopno tudi na 

spletni strani Občine Škofja Loka, pod rubriko O občini: Občinski  

prostorski akti: V pripravi, na e-naslovu: www.skofjaloka.si. 

Datum: 27. 1. 2023 Tine Radinja

 ŽUPAN
www.skofjaloka.si

Škofja Loka – V Škofji Loki je leta 2020 zaživel projekt 
Prostofer oziroma brezplačni prevozi na klic. Ločani ga veli-
ko uporabljajo, na občini pa so pred koncem minulega leta 
pripravili pregled podatkov. Tako so vozniki prostovoljci lani 
med 1. januarjem in 19. decembrom opravili 467 prevozov. 
Prevoze opravljajo z dvema avtomobiloma, saj imajo na raz-
polago vozili Renault Zoe in Renault Clio. Največ prevozov 
so opravili v bolnišnico in zdravstveni dom, nekaj pa tudi 
drugam, na primer v dom upokojencev, banko. Vse, ki si 
želijo postati vozniki, pa vabijo, da to sporočijo na Občino 
Škofja Loka Sabini Gabrijel na e-naslov sabina.gabrijel@
skofjaloka.si ali telefonsko številko 04/51 12 330.

Največ prevozov opravijo v bolnišnico
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Reteče – Na koncertu v Rete-
čah so poleg mlajše tam-
buraške skupine Bisernica 
in veteranov KUD Janka 
Krmelja Reteče - Gorenja vas 
nastopili še moška pevska 
skupina Garažni Décet iz 
Škofje Loke in dekliška vo-
kalna skupina Šternce, kate-
re pevke prihajajo iz Reteč in 
njihove okolice. Tudi slednje 
letos praznujejo, in sicer de-
setletnico delovanja. Petju je 
na odru delal družbo še ples, 
nastopili so člani folklorne 
skupine FD Sava Kranj.
Vezni tekst so organizatorji 
koncerta zaupali Borutu 
Gartnerju. V uvodu je pove-
dal, da bi morali sto let od 
prihoda tamburice v Reteče 
počastiti že lani, a praznova-
nja zaradi epidemioloških 
razmer niso mogli pripravi-
ti. Besedo je predal tudi 
predsedniku KUD Tomažu 
Jenku. Ta je pozdravil priso-
tne ter med drugim že pova-

bil na praznovanje 70-letni-
ce obstoja Kulturnega doma 
Rateče, ki bo novembra.
Gartner je skozi koncert v 
napovedih predstavil tambu-
rico, njeno zgodovino, veliko 
pa so obiskovalci izvedeli 
tudi o zgodovini skupine do-
mačih tamburašev, ki jo je 
leta 1922 ustanovil Alojz 
Rant - Matičkov. In če so bila 

dekleta tista, ki so prva v Re-
tečah prijela za tamburice, je 
bilo v zgodovini skupine 
tudi obdobje, ko jih v njej 
sploh ni bilo.
Borut Gartner je občinstvu 
poleg številnih drugih za-
nimivih podatkov zaupal 
tudi: »Starejša skupina 
igra na starejša glasbila. 
Sistem igranja se imenuje 

farkaš. Mlajša skupina pa 
igra sremski sistem, ki 
omogoča hitrejše premika-
nje rok po vratu tamburice 
in nudi priložnost za večjo 
virtuoznost.«
Najzaslužnejši so za svoje 
soustvarjanje odrskega do-
gajanja v tokratnem glasbe-
no-pevskem in plesnem ve-
čeru prejeli tudi priznanja.

KUD Janko Krmelj Reteče - Gorenja vas je sredi januarja povabil na že trideseti ponovoletni koncert. 
Gostil ga je Kulturni dom Reteče. Obenem pa so se s koncertom poklonili stoletnici tamburaške 
dejavnosti v Retečah.

Proslavili so sto let tamburaštva

Alenka Brun

Stara Loka – Župnijski za-
vod sv. Jurija Stara Loka in 
Župnija Stara Loka sta – v 
sodelovanju s Kulturno-zgo-
dovinskim društvom Lonka 
Stara Loka – pripravila prvi 
Veiderjev večer. »Janez Vei-
der je bil župnik, ki je zapus-
til bogate sledi, in to ne le v 

Stari Loki, ampak tudi v slo-
venskem prostoru,« je zbra-
ne v Jurjevi dvorani v Stari 
Loki pozdravil domači žu-
pnik Janez Šket.
Dolgoletna direktorica Knji-
žnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka Ana Florjančič je nato 
predstavila Janeza Veiderja 
in hkrati spomnila, da so v 
Stari Loki v prvem desetletju 
po letu 2000 že potekali Ve-
iderjevi večeri, ki pa jih niso 
tako poimenovali. V starolo-
ški župniji je tudi Veiderjeva 
knjižnica.
Dr. Janez (Ivan) Veider je bil 
duhovnik in umetnostni zgo-
dovinar, sicer doma iz Loke 
pri Mengšu, v Stari Loki pa je 
skupaj preživel kar štirinajst 
let. Kot je v imenu organiza-
torjev povedala Andreja Rav-
nihar Megušar, so se odločili, 
da vsako leto pripravijo dva 
Veiderjeva večera, prvega pa 
so posvetili pogovoru o Lam-
bertu Ehrlichu.
Dr. Janez Juhant, teolog, fi-
lozof in pedagog, član Evrop-
ske akademije znanosti in 
umetnosti in zaslužni profe-
sor Univerze v Ljubljani, je v 
pogovoru s predsednico Mu-
zejskega društva Škofja Loka 
Heleno Janežič spregovoril 

o svoji odmevni knjigi, ki 
ima naslov Lambert Ehrlich, 
prerok slovenskega naroda.
Dr. Lambert Ehrlich je o sa-
mostojni Sloveniji govoril že 
leta 1933 v pridigi na Svetih 
Višarjah, konec leta 1941 pa 
je oblikoval ilegalni politični 
program z naslovom Sloven-
ski problem, v katerem je 
med možnostmi predvidel 

Slovenijo kot samostojno dr-
žavo. Dokument predstavlja 
ključno besedilo slovenske 
osamosvojitvene misli, ki je 
z Ehrlichovim umorom in 
zmago komunistične revolu-
cije po drugi svetovni vojni 
skupaj z Ehrlichovimi učen-
ci in drugimi migranti odšla 
na tuje. Veliko prej kot v do-
movini je dobila pomen edi-
ne, za razvoj slovenskega na-
roda sprejemljive rešitve.
»Ehrlich je klical je k redu, 
družbeni pravičnosti in spo-
štovanju dostojanstva vsake-
ga človeka. Svoje odločno 
nasprotovanje italijanskemu 
in komunističnemu zatira-
nju v svoji Spomenici Italija-
nom je plačal z življenjem, 
ko so ga s študentom Viktor-
jem Rojicem pred njegovim 
Cirilovim domom po ukazu 
Edvarda Kardelja in Borisa 
Kidriča ustrelili atentatorji, 
organizirani kot tajna varno-
stno-obveščevalna služba ko-
munistov,« je povedal Janez 
Juhant, pogovor na prvem 
Veiderjevem večeru pa je, 
poleg predstavitve Lamberta 
Ehrlicha, prinesel tudi števil-
na vprašanja o povezanosti 
slovenskega naroda nekoč in 
danes.

Vilma Stanovnik Škofja Loka – Okoli 1400 
obiskovalcev je tretjo soboto 
v januarju povsem napolni-
lo športno dvorano na Trati, 
kjer so se zbrali s ciljem 
preživeti večer v družbi 
izvrstnih glasbenikov in 
pevcev ter hkrati pomagati 
pomoči potrebnim. K temu 
jih je pod naslovom Poma-
gajmo skupaj nagovoril tra-
dicionalni dobrodelni kon-
cert Lions kluba (LK) Škofja 
Loka. Na razprodanem kon-
certu so navdušili domače 
Glasbeno društvo Crescen-
do z mešanim pevskim zbo-
rom in simfoničnim orke-
strom ter solisti pod taktir-
ko dirigenta Žige Kerta in 
Kvatropirci.
Kvatropirci, ki so v preteklo-
sti že nastopali na dobrodel-
nem koncertu LK Škofja 
Loka, so povedali, da se radi 
odzovejo povabilu na po-
moč, če jim le čas dopušča. 
Zapeli so nekaj svojih uspe-
šnic, pri skladbi Dan ljubez-
ni pa so moči združili še z 
zborom in orkestrom 
Crescendo. Ta je začetek in 
konec glasbenega večera 
pospremil z energično Sam-
bo de Janeiro, vmes pa ob-
činstvu postregel z muzikali, 
slovenskimi evrovizijskimi 
uspešnicami in južnoameri-
ško glasbo. Na odru so se 
Crescendu pridružili tudi 
solisti: Ana Skumvač, Man-

ca Zupan, Črt Vodopivec, 
Neja Bohinc, Lenart Sušnik, 
Matevž Močnik, Mitja 
Rozman, Eva Jekovec in 
Gašper Murn. Pod Kertovo 

taktirko je nastopalo kar 
okoli 110 glasbenikov in pev-
cev. Po koncertu je povedal, 
da je občutil ogromno ener-
gije in dobre glasbe, kar mu 

je napolnilo dušo, ob dej-
stvu, da so nastopali za do-
ber namen, pa je bilo zado-
voljstvo še večje.
LK Škofja Loka je s koncer-
tom zbral kar 15 tisoč evrov. 
Pomagali bodo socialno 
ogroženim družinam, posa-
meznikom v stiski in tudi 
slepim in slabovidnim. Kot 
so poudarili organizatorji, 
dobrodelna glasbena zgodba 
ne bi uspela brez množice 
poslušalcev, nastopajočih ter 
sponzorjev in donatorjev. 
»Naš veliki dobrodelni kon-
cert je tudi neke vrste ogle-
dalo naše skupnosti, ki de-
jansko odseva povezanost in 
željo po ustvarjanju lepega 
življenjskega okolja za vse,« 
je dejal Aleš Bizjak, predse-
dnik LK Škofja Loka.

Lions klub Škofja Loka je z nedavnim dobrodelnim koncertom, na katerem so nastopili pevci in 
glasbeniki Glasbenega društva Crescendo ter Kvatropirci, zbral kar 15 tisoč evrov.

Ana Šubic

Janeza Veiderja je predstavila dolgoletna direktorica 
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka Ana Florjančič.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Prvi Veiderjev večer v Stari Loki je bil posvečen 
Lambertu Ehrlichu, eni najbolj prepričljivih 
strateških državniških osebnosti med Slovenci.

Veiderjev večer 
posvečen Ehrlichu

Drugi viceguverner Zveze Lions klubov Slovenije Vladimir 
Bahč in predsednik LK Škofja Loka Aleš Bizjak  
/ Foto: Primož Pičulin

Zvok iz tamburic v Retečah izvabljajo že dobrih sto let. / Foto: Peter Košenina

Za dober namen
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Dr. Janez Juhant je v pogovoru s Heleno Janežič 
spregovoril o svoji odmevni knjigi z naslovom Lambert 
Ehrlich, prerok slovenskega naroda. / Foto: Vilma Stanovnik

Crescendu se je na odru pridružilo več solistov, med njimi Manca Zupan, Mitja Rozman 
in Črt Vodopivec. / Foto: Primož Pičulin
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Kulinarika in glasba
Da gresta vrhunska hrana in glasba odlično skupaj, dobro vedo v gostilnici Pr' Pepet v Škofji Loki. V 
januarju so pripravili dva glasbeno-gastronomska večera v sklopu Loških glasbenih vilic.

Škofja Loka – V dveh janu-
arskih nedeljskih večerih 
sta Pr' Pepet nastopila kvar-
tet Tamino, ki je zbrane v 
besedi in glasbi popeljal v 
čudoviti svet Mozartove 
opere Don Giovanni, in 
glasbena zasedba Praprotno 
seme. »Vsa kulinarika je lo-
kalna, recepti so posebni, 
naša želja je, da bi Loške 
glasbene vilice na dolgi rok 
postale dogodek, za katere-
ga bi si ljudje vzeli več časa, 
denimo v Škofjo Loko prišli 
v soboto in tu prespali. Tako 
bi se lahko povezali tudi z 
drugimi vsebinami trajno-
stnega turizma na našem 
območju. Zagotovo pa je 
koncept glasbeno-kulinarič-
nih dogodkov magnet za 
zahtevne goste, željne bu-
tičnih dogodkov,« pa je raz-
mišljala Kati Sekirnik, vodja 
Rokodelskega centra DUO, 
ki spada pod okrilje Razvoj-
ne agencije Sora. Ta projekt 
Loške glasbene vilice tudi 
delno sofinancira.

Kaviar, ramstek in 
baklava
Glasba, prepletena s hudo-
mušnimi pripovedmi, v 
sklopu Loških glasbenih vi-
lic odmeva v kleti restavraci-
je Pr' Pepet. Za štiri vrhun-
ske hode sta poskrbela 
kuharski mojster Janez Fer-
lan, vedno poln inovativnih 
idej in improvizacije, ter 
prav tako prekaljen mojster 
kuhe Anže Bašelj, ki sicer s 

kuharskim prijateljem Aljo-
šo Vodopivcem v Gorenji 
vasi peče izjemne burgerje v 
Pajzlu. Kanapeji z domačo 
piščančjo pašteto in na drugi 
strani s kajmakom ter kavi-
arjem so bili na pladnjih za 
uvod. Nato so prinesli sirov 
štrukelj, začinjen s pestom 
in pikantno omako, na njem 
se je bohotila popečena kozi-
ca. Za ljubitelje lahkih jedi 
sta pripravila popečeno po-
strv, za tiste, ki imajo raje 
kos mesa, pa sta na rdečo 
peso in rukolo položila ram-
stek. Posebna paša za oči so 
bile tudi sladice: čokoladni 

razpokančki, makroni v bar-
vah škofjeloške zastave, 
pridružile so se jim različne 
baklave, posebno zanimiva 
in okusna je bila tista, ki sta 
jo napolnila s pistacijo.

Dva koncerta v marcu
Zakonca Ana Julija Mlejnik 
Železnik in Luka Mlejnik 
Železnik sta idejni vodji Lo-
ških glasbenih vilic. »Prvi je 
bil sicer novembra koncert 
zasedbe Gugutke, ki igra 
balkansko glasbo. Marca 
pripravljamo Mozartovo Fi-
garovo svatbo in nato še 
koncert Tria Lontrg z violon-

čelistom Milošem Mlejni-
kom. To bodo drugačne 
kompozicije iz drugih obdo-
bij, skušali bomo povezati 
prestolnice kulture in 
umetnosti: London, Pariz, 
Dunaj … Za zaključni dogo-
dek aprila pa k nam prihaja 
zasedba Bossa de Novo. Bra-
zilski zvoki in tak bo tudi 
'vajb' kuhinje, Janez bo prip-
ravljal brazilske jedi …« nam 
je povedal Luka Mlejnik Že-
leznik. Snujejo pa že nov ci-
kel koncertov za naslednjo 
sezono. »Radi bi vključili 
tudi kak džez, idej nam ne 
zmanjka ...« pravijo.

Klara Mrak

V Muzejsko dnevno sobo v Loškem muzeju prihaja legendarni ameriški kitarist in bendžoist, »upičeni« kantavtor in mojster 
improvizacije Eugene Chadbourne.

Biti umetnik je politična pozicija

Škofja Loka – V soboto, 18. 
februarja, v Škofjo Loko pri-
haja Eugene Chadbourne, s 
katerim sva na kratko pokra-
mljala o tem in onem.

Nekje sem zasledila, da ste 
Marku Breclju podarili ene-
ga izmed njegovih znameni-
tih pokrival, kar se mi zdi 
izjemno zanimivo.
Poznal sem ga s prizorišča, 
ki ga je vodil v Kopru. 
Večkrat sem igral tam. Ved-
no je težko dobil občinstvo 
zame in nasploh. Spomi-
njam se tudi nekaterih ne-
pozabnih nastopov na pode-
želju, kamor se je pripeljal v 
tovornjaku z ozvočenjem.

Podobni ste mu v tem, da 
ima vaša glasba politično 
sporočilo. Jaz sem vedno 
jezna na tiste, ki pravijo: 
»Sem umetnik, politika me 
ne zanima!« To je najbolj 

idiotska pozicija. Menim, da 
nekaj takega kot »čista ume-
tniška duša« ne obstaja.
Ne zamerim vam, da ste jez-
ni, tudi sam se sprašujem o 

tem. To je ista oseba kot tis-
ta, ki pravi »ne govori z 
mano o politiki, ne zanima 
me, ne spremljam je«. Mis-
lim, da je biti umetnik 

kakršne koli vrste politična 
pozicija sama po sebi, je ob-
jem ustvarjalnosti, ki je 
sama po sebi v nasprotju s 
konformističnim položajem 
večine kultur. Toda ljudje, ki 
so umetniki in tega ne vidijo 
na ta način, so postali ume-
tniki iz nekih drugih razlo-
gov, ki jih razumejo. Morda 
mislijo, da je to lahek način 
za služenje denarja ali pa se 
sami sebi zdijo 'kul'.

Meni se ne zdi 'kul', da so 
vsaj pri nas specializirani 
glasbeni mediji izginili, 
glasbena uredništva so se 
poslovila iz večine radijskih 
postaj, poslušanje radia so 
zamenjali YouTube in pre-
točni servisi, glasbene opre-
mljevalce pa so zamenjali 
algoritmi. Glasba še nikoli 
ni bila bolj dostopna, hkrati 
pa pravzaprav ne obstaja več 
noben filter.
Natančno ste opisali spre-
membo, ki se je zgodila v 

zadnjih dvajsetih letih, zdaj 
lahko vsakdo posluša karko-
li, in moram reči, da nekate-
re 'robotske' povezave (algo-
ritmi) sploh niso slabe. 
Nisem najbolj prepričan, da 
so stari 'filtri' tako pozitivni, 
glasbeni kritiki in DJ-i so 
imeli preveč moči.

Zanima me, če ste že slišali 
za Škofjo Loko in kako bi 
prepričali publiko, da obišče 
vaš koncert.
Nisem prepričan, da sem že 
slišal za ta kraj, čeprav sem 
večkrat obiskal Slovenijo. Če 
vas zanima ustvarjalec, ki je 
glasbi predan celo življenje, 
in če imate radi pesmi, bese-
de, melodije ter spomine, 
pridite in zagotavljam vam, 
da boste uživali. Zares trdo 
delam in vadim vsak dan, 
zato bo to nekaj novega tudi 
za ljubitelje dobrega igranja 
kitare in bendža. Pa tudi lju-
bitelji bobnov boste prišli na 
svoj račun.

Nina Fehter

Posebna paša za oči so bile sladice. / Foto: Gorazd Kavčič

Eugene Chadbourne bo nastopil skupaj z nemškim 
bobnarjem Schroederjem. / Foto: osebni arhiv glasbenika

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora v okviru pro-
jekta Spodbujanje podje-
tništva na Loškem vabi na 
brezplačno delavnico Kako 
z brezplačnimi orodji prihra-
niti čas in povečati učinkovi-
tost našega dela. Delavnica 
bo potekala v sredo, 15. fe-
bruarja, od 17.00 do 19.15 
na spletu. Vodila jo bo Moj-
ca Babuder. Dodatne infor-
macije in obvezne prijave: 
www.ra-sora.si, zavihek No-
vice in dogodki.

Kako prihraniti čas in 
povečati učinkovitost

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora v okviru pro-
jekta Spodbujanje podje-
tništva na Loškem vabi na 
delavnico TikTok – poslovne 
priložnosti. Delavnica bo 
potekla v sredo, 1. marca, 
od 17. do 20. ure, in sicer na 
spletu. Vodila jo bo Sandra 
Auer, spoznati pa bo moč 
vse o aplikaciji  TikTok. De-
lavnica je za udeležence 
brezplačna. Dodatne infor-
macije in obvezne prijave na 
www.ra-sora.si, zavihek No-
vice in dogodki.

TikTok – poslovne 
priložnosti

Škofja Loka – »Ko smo raz-
pisali tokratno razstavo, smo 
se še bali, da bo to res le spo-
min na zimo, k sreči pa se je 
vreme spremenilo in smo jo 
lahko odprli v pravi zimi. 

Morda pa smo prav z razsta-
vo priklicali zimo,« je ob od-
prtju povedal predsednik 
Foto kluba Anton Ažbe Izi-
dor Jesenko in opisal dejav-
nosti kluba, ki jih je malce 
zaustavila zlasti epidemija. 
»Gradiva imamo v našem 
foto klubu res ogromno, 
zdaj imamo tukaj v posebni 
sobi tudi arhiv, ki je bogat in 
v njem je moč najti marsi-
kaj,« je povedal Izidor Jesen-
ko in pojasnil, da je trenutno 
v klubu okoli petdeset čla-
nov in članic.
»Veseli smo, da imamo se-
daj tukaj v Martinovi hiši 
lepe prostore. Zahvala za to 
gre Javnemu skladu za kul-
turne dejavnosti. Prostori 

so ves čas zasedeni, v njih 
se veliko dogaja, sedaj ima-
mo v načrtu narediti tudi 
temnico,« je še dodal Izidor 
Jesenko.
Kot je nato povedal Peter Po-
korn, je slike za tokratno 
razstavo prispevalo kar dvaj-

set avtorjev in avtoric. Vsak 
je poslal šest del, od vsakega 
pa so razstavili po dve. Tako 
je na stenah galerije štiride-
set različnih fotografij zime. 
»Naslednja razstava bo od 9. 
februarja do 6. marca, in si-
cer na temo Pokala Loka, saj 
je od prvega tekmovanja le-
tos petdeset let,« je pojasnil 
Peter Pokorn.
»Želim vam zdravja, dobro 
luč ter seveda navdiha in vo-
lje, da boste naredili nove 
dobre fotografije in nato 
tudi dogodke, kot je današ-
nji,« je ob odprtju razstave 
povedal vodja škofjeloške 
območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejav-
nosti Aldo Komar.

Člani Foto kluba Anton Ažbe so v Martinovi hiši 
v Škofji Loki pripravili zanimivo razstavo z 
naslovom Spomini na zimo.

Spomini na zimo

Vilma Stanovnik
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Predsednik Foto kluba Anton Ažbe Izidor Jesenko  
/ Foto: Vilma Stanovnik
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Veseli smo bili novice prej-
šnji mesec s strani vlade Re-
publike Slovenije in spreje-
tega sklepa, kjer so zapisali, 
da se v letu 2023 spominja-
mo 100. obletnice smrti Iva-
na Tavčarja, enega pomemb-
nejših slovenskih literarnih 
ustvarjalcev realizma na Slo-
venskem, in politikov teda-
nje liberalne stranke, zato je 
vlada leto 2023 razglasila za 
Tavčarjevo leto.
Mi dobro vemo, da je bil dr. 
Ivan Tavčar izjemen pisatelj, 
tudi vsestranski politik in 
ugleden pravnik. Kot vital-
nega človeka širokega duha 
in številnih sposobnosti dr. 
Ivana Tavčarja najdemo tudi 
v vlogi ustanovitelja ljubljan-
ske mestne hranilnice ter 
člana in podpornika števil-
nih društev. Bil je lovec, ri-
bič, starosta telovadnega 
društva Sokol. Predsedoval 
je Klubu slovenskih bicikli-
stov, prvi slovenski kolesar-
ski organizaciji, ter Drama-
tičnemu društvu, bil je 
soustanovitelj društva Prav-
nik, Pisateljskega podporne-
ga društva, Društva sloven-
skih književnikov in 
časnikarjev …
Organizacije praznovanj sko-
zi celo leto smo se lotili že 
lansko leto, saj smo naš ob-
činski koledar posvetili prav 
njemu. V Dvorcu Visoko 
sem gostil programski od-
bor, ki s svojimi uglednimi 
člani povzema področja nje-
govega pestrega delovanja. 
Ob ogledu in predstavitvi 
prenovljenega Dvorca sem 
gostom povedal, da smo v 
prostorih, kjer sta nastali naj-

lepši slovenski povesti, Cvet-
je v jeseni in Visoška kroni-
ka, ter da je naše snidenje še 
toliko bolj zgodovinsko. Za 
vodjo programskega odbora 
smo izbrali dr. Urško Pere-
nič, ki že snuje obsežno knji-
go o ustvarjanju znamenite-
ga pisatelja iz Poljanske 
doline, katere izid je načrto-
van v drugi polovici leta. Na-
bor dogodkov Tavčarjevega 
leta pa bomo podrobneje 
predstavili na tiskovni konfe-
renci konec februarja.
Ministrstvu za kulturo smo 
predlagali, da bi glavna pri-
reditev ob Tavčarjevem letu 
potekala v Gorenji vasi, kjer 
bi hkrati praznovali tudi sto 
let Sokolskega doma. Ta 
objekt je bil ob svečanem od-
prtju na binkoštno nedeljo 
poimenovan po dr. Ivanu 
Tavčarju, ki je bil tudi velik 
podpornik sokolskega giba-
nja. V Poljanski dolini se bo 
letos vse vrtelo okrog našega 
velike rojaka.

Milan Čadež, župan

Gorenja vas – V predlogu 
proračuna, ki so ga svetniki 
obravnavali na zadnji seji, so 
predvideli dobrih 13 milijo-
nov prihodkov, odhodke pa 
načrtujejo v višini 15 milijo-
nov evrov. Za investicije so 
po besedah Katarine Dolenc, 
ki je na občini pristojna za 
proračun in finance, name-
nili 54 odstotkov proračuna 
oziroma 8,2 milijona evrov, 
za tekoče odhodke pa 6,8 
milijona evrov oziroma sla-
bih 45 odstotkov. Razlika 
med prihodki in odhodki 
gre na račun stanja sredstev 
ob koncu leta 2022 in nove 
predvidene zadolžitve v viši-
ni 1,2 milijona evrov za Kul-
turni dom Poljane.
Katarina Dolenc je poudari-
la tudi nekatere največje in-
vesticije, ki so jih uvrstili v 
letošnji proračun. Največ 
denarja namenjajo za grad-
njo kulturnega doma v Po-
ljanah, in sicer 3,9 milijona 
evrov, za vodovod Todraž–
Lučine in Vršajn–Brda je 
namenjenih 815 tisoč evrov, 
za sanacijo plazov v Stari 
Oselici in na Ermanovcu pa 
578 tisoč evrov. Za Hišo ge-
neracij v Gorenji vasi so 
predvideli 465 tisoč evrov, 
za investicijsko vzdrževanje 
cest pa 450 tisoč evrov. Med 
večjimi tekočimi odhodki 

in transferji je omenila 
dnevno varstvo in vzgojo v 
občini, za kar namenjajo 1,5 
milijona evrov, za zimsko 
služb so predvideli 507 ti-
soč evrov in za prevoze ot-
rok v šolo 478 tisoč evrov. 
Slabih tristo tisoč evrov so 
namenili še za odplačilo 
dolgoročnih posojil. Med 
na novo odprtimi postavka-

mi v proračunu je Katarina 
Dolenc omenila športni 
park Log, kulturni dom na 
Sovodnju in krožno kroži-
šče na Trebiji.
Glede na to, da proračuna za 
leto 2023 niso sprejeli do za-
četka leta, se v prvih treh 
mesecih izvaja začasno fi-
nanciranje. Po pojasnilu Ka-
tarine Dolenc so za obdobje 

začasnega financiranja pred-
videna sredstva v skladu s 
porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju iz preteklega 
leta. Načrtovani prihodki v 
prvih treh mesecih letošnje-
ga leta so tako v obdobju za-
časnega financiranja predvi-
deni v višini slabih 2,9 
milijona evrov, odhodki pa v 
višini 2,6 milijona evrov.

Na zadnji seji občinskega sveta v preteklem letu so svetniki obravnavali tudi prvi predlog letošnjega 
proračuna, ki bo »težak« dobrih petnajst milijonov evrov.

Polovica proračunskih 
sredstev za naložbe

Mateja Rant

Gorenja vas – Želje po 
domu starejših so tudi v ob-
čini Gorenja vas - Poljane 
stare že več kot deset let, a 
so že pred časom prišli do 
zaključka, da večjega doma 
pravzaprav niti ne potrebu-
jejo, saj si ljudje s podeželja 
tudi v starosti večinoma že-
lijo ostati doma. So pa zato 
izkoristili priložnost, da v 
sodelovanju s Centrom sle-
pih, slabovidnih in starejših 
(CSS) Škofja Loka s pomoč-
jo evropskih sredstev uredi-
jo prostore za dnevno 
varstvo in začasne name-
stitve, ki so jih uradno odpr-
li minuli petek.
Po besedah Silve Košnjek iz 
CSS Škofja Loka bodo tako 
občanom po eni strani omo-
gočili, da bodo starejši dlje 
časa ostajali v domačem 
okolju, obenem pa jim zago-

tovili možnost začasne na-
mestitve, s čimer bi jim lah-
ko olajšali tudi prehod v 
institucionalno varstvo. Gre 
za sodoben pristop k oskrbi 
starejših, v sklopu katerega 

poskušajo storitve dolgotraj-
ne oskrbe pripeljati bližje 
domovom tistih, ki jih potre-
bujejo. V enoti dnevnega 
varstva, ki je namenjena sta-
rejšim osebam, ki živijo 

doma, nimajo pa potrebnega 
celodnevnega varstva oziro-
ma oskrbe s strani svojcev, 
bodo lahko sprejeli od šest 
do osem uporabnikov dnev-
no. Obenem bo uporabni-
kom na voljo še šestnajst 
mest v enoti začasnih name-
stitev, ki je namenjena posa-
meznikom, ki zaradi poslab-
šanja zdravstvenega stanja, 
poškodbe, rehabilitacije po 
odpustu iz bolnišnice ali za-
časne odsotnosti svojcev pot-
rebujejo celodnevno oskrbo, 
pri čemer začasni sprejem 
traja po dogovoru oziroma 
največ devetdeset dni. Enota 
za dnevno varstvo je v prit-
ličju, kjer je tudi velik večna-
menski prostor, ki se odpira 
na deloma pokrito teraso. V 
zgornjih dveh nadstropjih 
pa je še osem dvoposteljnih 
sob, do katerih bodo uporab-
niki lahko dostopali tudi s 
pomočjo dvigala.

V Gorenji vasi so končali dva milijona evrov vredno obnovo prostorov nekdanje šole, kjer so 
zagotovili šest mest za dnevno varstvo starejših in šestnajst začasnih namestitev za starejše.

Odprli Hišo generacij

Mateja Rant

Tavčarjevo leto

Minuli petek so uradno odprli Hišo generacij v Gorenji 
vasi. / Foto: Gorazd Kavčič

Največ denarja v proračunu namenjajo za gradnjo kulturnega doma v Poljanah.  
/ Foto: Anton Debeljak
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Milan Čadež

Županov kotiček

Poljane – Na slovenski kul-
turni praznik, 8. februarja, 
bodo v Šubičevi hiši v Polja-
nah znova pripravili vrsto za-
nimivih dogodkov pod skup-
nim naslovom Žive slike.
Med 10. in 13. uro bo tako 
pri ustvarjanju mogoče opa-
zovati slikarko Kiki Klimt, 
svoje spretnosti in izdelke 
pa bodo predstavili tudi 

klekljarica in člani podjetni-
ških krožkov. V večnamen-
skem prostoru na podstrešju 
hiše bo ob 11. uri ustvarjalna 
delavnica za otroke, prav 
tako ob 11. uri se bo mogoče 
pridružiti tudi vodenemu 
ogledu muzejske zbirke v 
Šubičevi hiši. V galeriji pa 
bodo svoja dela razstavljali 
člani Fotokluba Anton Ažbe 
iz Škofje Loke.

Znova Žive slike  
v Šubičevi hiši
Mateja Rant

Gorenja vas – Pod naslovom Ljubezen po Tavčarju bodo v 
Sokolskem domu v Gorenji vasi v nedeljo, 5. februarja, ob 
18. uri pripravili osrednjo občinsko proslavo ob kulturnem 
prazniku. Pri pripravi proslave sodelujeta KD dr. Ivan Tavčar 
Poljane in Krajevna skupnost Poljane. Praznovanje sloven-
skega kulturnega praznika bodo v sredo, 8. februarja, ob 15. 
uri pripravili tudi na Sovodnju v tamkajšnji kulturni dvorani.

Proslavi ob kulturnem prazniku

Gorenja vas – Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju 
z Zavodom Poljanska dolina konec lanskega leta izdala nov 
promocijski katalog Poljanske doline. Katalog podaja infor-
macije v dveh jezikih, vsebuje pa splošne podatke o obmo-
čju ter opisuje kulturno-zgodovinsko dediščino, prireditve-
no dogajanje, aktivnosti v naravi in kulinariko območja.

Nov promocijski katalog
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Nasmejali so se sosedom
Igralska sekcija Kulturno umetniškega društva (KUD) Sovodenj Neč Bat Teater je v januarju na oder postavila novo avtorsko komedijo, imenovano 
Sosedje, še ena premiera pa se obeta tudi v februarju.

Sovodenj – Neč Bat Teater 
tudi letos nadaljuje dolgole-
tno tradicijo, v okviru katere 
vsako leto na oder domače 
kulturne dvorane postavijo 
dve novi avtorski predstavi. 
V januarju so tako premier-
no uprizorili prvo z naslo-
vom Sosedje, že kmalu, na-
tančneje 18. februarja ob 19. 
uri, bo sledila še premiera 
igre Posmrtni kaos. Dan ka-
sneje ob 16. uri bo sledila že 
prva ponovitev, je pojasnil 
Niko Bevk iz KUD Sovo-
denj, ki je skupaj z Juretom 
Moretom režiral predstavo 
Sosedje.
Zgodba igre Sosedje, v kate-
ri se zvrsti kopica zapletov, 
ki poskrbijo za številne sme-
šne situacije, je nastala v so-
delovanju celotne ekipe, je 
poudaril Bevk. »Nikoli na-
mreč nimamo vnaprej dolo-
čenega teksta, samo posa-
mezne oporne točke, ves čas 
pa se poskušamo držati rde-
če niti,« je razkril njihov na-
čin ustvarjanja. Vaje so zače-
li že lani oktobra in skozi 
posamezne skeče je počasi 
nastajalo okostje igre. Pri 

predstavi sodeluje devet 
igralcev. V ospredju zgodbe 
sta zakonca Hren, Branko in 
Silva, ki sta ju upodobila To-
maž Mlakar in Martina 
More. Ustvarjalci predstave 
so zakonca Hren označili za 
»najbolj neuravnotežen za-
konski par«. »On bi rad imel 
samo mir, ona pa si življenja 
brez druženja ne predsta-
vlja.« Zaplete se, ko dobita 
kupca za staro hišo, ki je 

sploh ne prodajata. »Vseeno 
se Branko odloči za prodajo, 
saj so ga kupci prepričali s 
svojo umirjenostjo. Kot 
pravkar upokojenemu poli-
cistu mu to največ pomeni.« 
Novi sosedje Elvis, Dane in 
Leon (Štefan Slabe, Janez 
Seljak in Matej Kogoj) na 
prvi pogled sicer res delujejo 
prav mirni in prijazni, a kot 
se izkaže, so vse kaj druge-
ga, kot se predstavljajo. 

Branko zato na pomoč pokli-
če inšpekcijo z inšpektorata 
za (vse) probleme. Njegove 
težave rešujeta inšpektorja 
Frida in Janez (Kristina Kav-
čič in Jernej Biček). Štrene 
pa še dodatno mešajo soseda 
Manuela (Suzana Štucin) in 
»mojster za vse« Fonzi (Ma-
tej Slabe). »S svojo 'štemari-
co' sta najboljši par. Skupaj 
sta neuničljiva, uničita pa 
vse.« A na koncu ugotovijo, 
da je treba biti strpen in se 
razumeti ter drug drugem 
prilagajati, je Bevk razkril 
osnovno sporočilo, ki so ga 
želeli posredovati gledalcem.
Sosedje so že 24. avtorska 
predstava Neč Bat Teatra, 
naslednja predstava z naslo-
vom Posmrtni kaos pa bo že 
25. po vrsti, je ponosen 
Bevk. »V vsako predstavo 
vložimo veliko dela, kljub 
temu pa se trudimo, da je 
na prvem mestu dobro po-
čutje vseh sodelujočih.« 
Največjo nagrado zanje ve-
dno predstavlja zadovoljna 
publika, je priznal Bevk. 
Vsako leto se prijavijo tudi 
na Festival gorenjskih ko-
medijantov, regijsko sreča-
nje odraslih gledaliških 

skupin v organizaciji Javne-
ga sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD), in dva-
krat se jim je že uspelo tudi 
uvrstiti na srečanje. »Tudi 
naše zadnje premiere sta se 
udeležila selektorica Ana 
Ruter in Aldo Komar iz 
JSKD, ki smo ju znova pozi-
tivno presenetili, saj sta pri-
znala, da nista pričakovala 
takega odziva publike.«

Tisti, ki so zamudili prve 
uprizoritve, si bodo predsta-
vo Sosedje lahko ogledali na 
Vrhu Svetih Treh kraljev 11. 
marca, 18. marca pa še en-
krat tudi na Sovodnju. Tudi 
za predstavo Posmrtni kaos, 
ki sta jo režirala Lenart Ši-
frar in Gabrijel Podobnik, 
imajo že potrjen tudi prvi 
datum gostovanja, in sicer 4. 
marca v Žireh.

Mateja Rant

Na ustanovni seji v Dvorcu Visoko se je sredi januarja sestal programski odbor za organizacijo 
dogodkov v sklopu Tavčarjevega leta.

Priprave na Tavčarjevo leto

Visoko – Po uvodnem poz-
dravu župana Milana Čade-
ža, ki je zbranim predstavil 
tudi prenovljeni Dvorec Vi-
soko, so člani programskega 
odbora v nadaljevanju obli-
kovali programsko shemo 
dogodkov v sklopu Tavčarje-
vega leta. »Za vodjo pro-
gramskega odbora so potrdi-
li Urško Perenič, ki že snuje 
obsežno knjigo o ustvarja-
nju znamenitega pisatelja 
Poljanske doline, katere izid 
je načrtovan v drugi polovici 
leta,« so pojasnili na občini. 
Nabor dogodkov, s katerimi 
bodo zaznamovali Tavčarje-
vo leto, bodo podrobneje 
predstavili konec februarja. 
Dogodke bodo skupaj s so-
delavci iz agencije za promo-
cijo kulture Kreativna baza 
soustvarjali sodelavci občine 
in Zavoda Poljanska dolina.
»Dr. Ivan Tavčar ni bil le iz-
jemen pisatelj, ampak tudi 
vsestranski politik in ugle-
den pravnik. Kot vitalnega 
človeka širokega duha in šte-
vilnih sposobnosti dr. Ivana 
Tavčarja najdemo tudi v vlo-
gi ustanovitelja ljubljanske 
mestne hranilnice ter člana 
in podpornika številnih dru-
štev. Bil je lovec, ribič, staro-

sta telovadnega društva So-
kol. Predsedoval je Klubu 
slovenskih biciklistov, prvi 
slovenski kolesarski organi-
zaciji, in Dramatičnemu 
društvu, bil je soustanovitelj 
društva Pravnik, Pisateljske-
ga podpornega društva, Dru-
štva slovenskih književnikov 
in časnikarjev …« so pouda-
rili na občini. Tavčarjevemu 
vsestranskemu udejstvova-
nju želijo slediti tudi pri vse-
binski pripravi dogodkov v 
sklopu Tavčarjevega leta, 

zato so v programski odbor 
za pripravo dogodkov pova-
bili predstavnike z najrazlič-
nejših področij. V program-
skem odboru bodo tako 
poleg župana Milana Čade-
ža sodelovali še: Urška Pere-
nič z Inštituta za kulturno 
zgodovino ZRC SAZU, igral-
ka v filmu Cvetje v jeseni in 
ambasadorka Tavčarjevega 
leta Milena Zupančič, Tav-
čarjeva sorodnica Marjeta 
Zorc, Ignacija Fridl Jarc iz 
Slovenske matice, Helena Ja-

klitsch  in Lenart Jurij Kučić 
z ministrstva za kulturo, rav-
natelj Narodne in univerzite-
tne knjižnice Ljubljana Vili 
Leban, Igor Grdina iz ZRC 
SAZU, predstavnik odvetni-
ške stroke Peter Čeferin, 
urednik kulturnih in ume-
tniških programov na RTV 
SLO Andraž Poeschl, Ale-
ksander Geržina z veleposla-
ništva RS na Dunaju, Gora-
zd Penko iz Kolesarskega 
društva Rog in Jani Šalamon 
iz Lovske zveze Slovenije.

Mateja Rant Todraž – Od konca lanskega 
leta je mogoče odpadno je-
dilno olje, ki nastaja v kuhi-
nji pri cvrtju, oddati v Zbir-
nem centru Todraž. Kot so 
pojasnili na občini, tako 
zbrano olje ne onesnažuje 
okolja, saj ga oddajo v na-
daljnjo predelavo.
Na občini svetujejo, da se za 
ločeno zbiranje odpadnega 
olja uporabijo odpadne pla-
stenke ali steklenice. »Naje-
nostavneje je, če uporabimo 
izpraznjene plastenke ali 
steklenice od olja, ker so že 
označene z etiketo.« Olje je 
treba pred tem ohladiti in 
precediti skozi gosto sito. 
»Ostanek na cedilu odloži-
mo med biološke odpadke, 

plastenko pa zamašimo in 
skladiščimo na primernem 
mestu v pokončni legi.« Pla-
stenke z oljem je nato mogo-
če oddati v zbirnem centru v 
Todražu, ki obratuje ob po-
nedeljkih in sredah med 8. 
in 17. uro. Kot so poudarili 
na občini, olja namreč ne 
smemo zlivati v straniščno 
školjko ali odtok, saj že ka-
pljica olja lahko zamasti veli-
ko količino vode. »Če odpa-
dno jedilno olje zlijemo v 
straniščno školjko ali odtok, 
bodo nevarne snovi, ki so v 
olju, škodljivo delovale na 
mikroorganizme v čistilni 
napravi ali greznici,« so ra-
zložili in dodali, da zlivanje 
olja v straniščno školjko pov-
zroča tudi zamašitve odtoč-
nih cevi in črpalk.

Mateja Rant

Zbirajo odpadno 
jedilno olje

V januarju so na oder postavili predstavo Sosedje.  
/ Foto: arhiv Neč Bat Teater

V februarju sledi premiera še druge avtorske komedije 
z naslovom Posmrtni kaos. / Foto: Maša Kokalj

Župan Milan Čadež je v sklopu ustanovne seje programskega odbora zbranim predstavil 
tudi prenovljeni Dvorec Visoko. / Foto: Miha Prijatelj

Od konca lanskega leta je mogoče odpadno jedilno olje 
oddati v Zbirnem centru Todraž. / Foto: Kristina Knific O
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Spoštovane bralke in bralci 
Loškega glasa!
V krajih pod Ratitovcem se 
veliko dogaja. Prvih nekaj te-
dnov županovanja je za 
mano in vesel sem, da mi je 
v tem kratkem času uspelo 
narediti že kar nekaj kora-
kov na poti k uresničitvi svo-
jih predvolilnih obljub.
Po prevzemu mandata sva z 
bivšim županom mag. Anto-
nom Luznarjem opravila 
primopredajo poslov, ki je 
nujna za uspešen začetek. 
Pregledala sva dejansko in 
finančno stanje občine ter 
projektov in investicij, ki so 
v teku ali načrtovanju.
Srečal sem se s predstavniki 
podjetja Tritel, upravljavca 
širokopasovnega omrežja v 
občini Železniki. Mnogi ob-
čani so me namreč opozorili 
na težave z delovanjem 
omrežja, ki se vlečejo že ne-
kaj mesecev. Ugotovili smo, 
da do težav prihaja pred-
vsem zaradi nesodelovanja 
med upravljavcem in opera-
terjem A1, in oba pozvali k 
odpravi neskladij. Po zad-
njih informacijah s terena se 
je stanje že izboljšalo.
S poslancem državnega zbo-
ra Žanom Mahničem sva 
obiskala Direkcijo RS za in-
frastrukturo, kjer smo direk-
torja seznanili z vsemi aktu-
alnimi projekti, ki jih vodi 
direkcija v občini, in težava-
mi, ki nastajajo pri nekaterih. 
Eden od projektov je odsek 
obvoznice Železniki, kjer še 
vedno potekajo intenzivna 
pogajanja z gospo, ki se je 
pritožila na pravnomočnost 
gradbenega dovoljenja.
Poudarili smo tudi odsek re-
gionalne ceste do Praprotna, 
ki je ključen za gospodarstvo 
Selške doline, odseka Ribo-
gojnica–Rudno in Lipnica–
Rudno, v zvezi s katerim so 
bili predstavljeni projektni 
pogoji oz. predlogi lokalne 
skupnosti, odsek ceste skozi 
Sorico in odsek Sorica–Sori-
ška planina. V zvezi z gradnjo 
zadrževalnika pod Sušo pa je 
bila v ospredje postavljena ko-
lesarska povezava na mostu 
čez zadrževalnik, kot tudi ne-
redne delne zapore cest, ki so 
zelo moteče za prebivalce 
zgornjega dela doline.

V zvezi z gradnjo zadrževal-
nika je na občini potekalo 
tudi srečanje z Direkcijo RS 
za vode. Na sestanku so bili 
prisotni tudi predstavniki vo-
dilnega partnerja in izvajalca, 
ki so podali aktualne infor-
macije o poteku del. Od del 
pod Sušo, na Trnju, jezu pri 
Alplesu, kot tudi problemati-
ko kanalizacijskih priključk-
ov, opornih zidov, preklopov 
optičnih kablov, dodatnega 
odlova rib, ki so vdrle v obmo-
čje gradnje, ter problematike 
izkopanega materiala. Glede 
na predstavljeno za zdaj vse 
poteka v skladu z načrti, 
manjše težave se s koordina-
cijo vseh vpletenih uspešno 
rešujejo sproti. Izvajalca smo 
opozorili na neredne zapore 
cest in ga pozvali, naj se drži 
dogovorjene časovnice. Se-
stanku je sledila tudi predsta-
vitev za občane.
Srečal sem se tudi z župani 
sosednjih občin in širše ter 
se udeležil izobraževanj, ki 
jih organizira Skupnost ob-
čin Slovenije. Prav tako se je 
v tem času že dvakrat sestal 
novi občinski svet, na zadnji 
seji je bila potrjena tudi se-
stava odborov, ki zdaj lahko 
začnejo delo.
Spoštovane bralke in bralci 
Loškega glasa,
hvala vsem za izkazano pod-
poro in zaupanje. Na Občini 
Železniki se trudimo po naj-
boljših močeh, da bodo spre-
membe kmalu vidne tudi 
občankam in občanom. Žal 
ne gre vse tako hitro, kot bi 
si želeli, a trdno verjamem, 
da smo na dobri poti!

Marko Gasser, župan

Dražgoše – Januarja je mini-
lo 81 let od boja Cankarjeve-
ga bataljona z Nemci v 
Dražgošah, na porušitev vasi 
s cerkvijo vred in na zločin 
nad 41 nič krivimi domačini. 
Letošnja tradicionalna slove-
snost, že 66. po vrsti, je bila 
v nedeljo, 8. januarja, pri 
spomeniku pod vasjo in pos-
večena tudi spominu na 
100. obletnico rojstva pesni-
ka Karla Destovnika - Kaju-
ha. Med udeleženci so bili 
predsednica republike Nata-
ša Pirc Musar, ki je h kostni-
ci pod spomenikom položila 
venec, predsednica državne-
ga zbora Urška Klakočar Zu-
pančič in predsednik držav-
nega sveta Marko Lotrič. Po-
sebna gosta sta bila Benoit 
Sadry, podžupan francoske-
ga mesta Oradour-sur-Gla-
ne, in predstavnik istrskega 
mesta Lipa. V prvem so 
Nemci leta 1944 pobili 642 
prebivalcev, v drugem pa 
isto leto 269, od teh 121 ot-
rok. Obe mesti sta doživeli 
enako usodo kot Dražgoše.

Slavnostni govornik je bil po-
slanec Gibanja Svoboda Bo-
rut Sajovic. »Čas je, da rane 
in bolečine vseh zacelimo in 
povečujemo strpnost in 
ustvarjalnost,« je dejal. »Ob 
spoštljivih mislih na parti-
zanski boj in upor naroda in 

sočutju do domačinov je tre-
ba iskati poti naprej. Dražgo-
šanom se zahvaljujem za 
stalno gostoljubje. Mislim, 
da je čas in prav, da slišijo 
tudi opravičilo za vse povojne 
namerne ali nenamerne te-
žave, ki so jih proti njihovi 

volji povzročili povojni obla-
stniki, pri prekopu žrtev, na-
črtovani obnovi in načrtova-
nju razvoja vasi,« je povedal 
in spomnil, da tragedija vasi 
še danes zaznamuje krajane 
in po nepotrebnem deli tudi 
slovensko družbo.

Slovesnosti v spomin na boj Cankarjevega bataljona z Nemci januarja leta 1942, na uničenje vasi in 
zločin nad Dražgošani se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Spomin na boj in zločin

Jože Košnjek

Selca – »Oče me je naučil 
predvsem prepoznave novih 
priložnosti in kako po-
membno je povezovanje. V 
tej smeri bom delovala tudi v 
prihodnje, zlasti na tujih tr-
gih. Ne bojim se povezovanja 
z multinacionalkami, tudi 
konkurenčnimi, saj verja-
mem v naše znanje in digi-
talna orodja, ki smo jih razvi-
li in kar nas postavlja na vrh 
evropskih, če ne celo svetov-
nih laboratorijev,« pravi Maja 
Brelih Lotrič, ki je s 1. januar-
jem postala direktorica Lotrič 
Meroslovja. Magistrica po-
slovne administracije in 
menedž menta, ki bo letos 
dopolnila trideset let, je naj-
mlajša od treh otrok Marka 
Lotriča, ustanovitelja in dol-
goletnega generalnega direk-
torja skupine Lotrič Metro-
logy, od decembra pa predse-
dnika državnega sveta.
Aprila letos bo minilo 32 let, 
odkar je Lotrič ob podpori 

žene Mojce stopil na podje-
tniško pot. Skupina Lotrič 
Metrology danes povezuje 
več kot 180 strokovnjakinj in 
strokovnjakov v devetih pod-
jetjih v sedmih državah. V 
Skupini so lani opravili sko-
raj 120 tisoč meroslovnih 
pregledov oz. več kot 470 
pregledov na dan, od tega 
320 v Lotrič Meroslovju. 

Ocenjujejo, da imajo v Slo-
veniji na področju meroslov-
ja skoraj 44-odstotni tržni 
delež. Skupina je lani doseg-
la 11 milijonov evrov prome-
ta, od tega 6,8 milijona 
evrov matično podjetje.
»Zavedam se, da obuvam 
velike čevlje, a sem po na-
ravi precej vztrajna oseba,« 
pravi Maja Brelih Lotrič, ki 

je prepričana, da ji bo s po-
močjo sodelavcev uspelo 
nadaljevati pozitiven trend 
razvoja podjetja in Skupi-
ne. Je mamica dveh otrok, 
v poslovanje podjetja je 
vpeta že od malega. Pred 
prevzemom nove funkcije 
je bila vodja projektov v 
matičnem podjetju in di-
rektorica enega od hčerin-
skih podjetij.
Priprave na prenos vodenja 
podjetja so potekale vse od 
leta 2017, ko so zakonca 
Lotrič in njuni trije otroci 
podpisali družinsko ustavo, 
ki predstavlja dogovor o 
vrednotah, smernicah, zave-
zah in procesih odločanja v 
podjetju. S prenosom vode-
nja na novo generacijo sta 
nove funkcije prevzela tudi 
Lotričeva starejša hči Katja 
Lotrič Kejžar, sicer finančna 
direktorica, in sin Mitja 
Lotrič, direktor Lotrič Certifi-
ciranja, ki sta po novem še 
prokurista nekaterih hčerin-
skih podjetij.

Novi predsednik državnega sveta Marko Lotrič je vodenje Lotrič Meroslovja predal hčeri Maji.

Maja obula očetove čevlje

Ana Šubic

Pod Ratitovcem 
se veliko dogaja

Maja Brelih Lotrič in oče Marko Lotrič / Foto: Gorazd Kavčič

Venec je h grobnici padlih partizanov in pobitih domačinov položila tudi delegacija 
Krajevne skupnosti Dražgoše - Rudno. / Foto: Gorazd Kavčič

Marko Gasser
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Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca in 
Občina Železniki vabita na osrednjo občinsko prireditev ob 
slovenskem kulturnem prazniku, ki bo pod naslovom S Pre-
šernom prešerno potekala v petek, 3. februarja, ob 19. uri, v 
telovadnici Podružnične šole (PŠ) Selca. Gost večera bo od-
vetnik in pisatelj Igor Karlovšek, za kulturni program pa 
bodo poskrbeli Krekovo kulturno društvo, PŠ Selca in 
Osnovna šola Železniki ter Glasbena šola Škofja Loka.

S Prešernom prešerno

Železniki – V oblikovanje participativnega proračuna Občine 
Železniki za letošnje leto se je vključilo več kot tristo obča-
nov, ki so do minulega torka, ko se je iztekel rok, vložili 67 
različnih predlogov. Kot je povedal župan Marko Gasser, so 
z odzivom zelo zadovoljni. Podane predloge je že obravna-
vala občinska komisija, 12 najboljših pa je uvrstila v predlog 
rebalansa občinskega proračuna. Katere projekte je izbrala, 
bodo javnost obvestili na občinski spletni strani po 16. fe-
bruarju, ko bo naslednja seja občinskega sveta, na kateri 
bodo svetniki potrjevali tudi rebalans proračuna. Občina je 
participativni proračun predvidela v višini 74 tisoč evrov (z 
DDV). Občani so sicer po besedah župana predlagali veliko 
zanimivih predlogov, a vseh ni bilo mogoče vključiti v parti-
cipativni proračun, zato razmišljajo, da bi jih v naslednjih 
letih uvrstili v redni proračun, če morda ne bodo izbrani v 
okviru participativnega proračuna.

Županov kotiček

Za participativni proračun prejeli veliko predlogov

Železniki – Muzejsko društvo Železniki na Prešernov dan, 8. 
februarja, ob 18. uri vabi na tradicionalno, že deseto t. i. 
javno kovanje pesmi Pred plavžem mi pesem povej. Dogo-
dek je minuli dve leti zaradi epidemije potekal na spletu, 
letos pa organizatorji znova vabijo na trg pred plavžem. 
Obiskovalci bodo lahko povedali svojo pesem ali pa prebra-
li pesem drugega avtorja. V Muzeju Železniki bo na ta dan 
od 15. do 19. ure dan odprtih vrat.

Javno kovanje pesmi in dan odprtih vrat v muzeju
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Šport v Selški dolini
V preddverju Športne dvorane Železniki so odprli muzejsko športno zbirko. Na ogled bo stalno.

Železniki – V Selški dolini je 
šport pomemben del identi-
tete ljudi. »Srečujemo se z 
bogato in raznoliko športno 
dejavnostjo nekoč in danes,« 
je pojasnila Katja Mohorič 
Bonča iz Muzeja Železniki, 
avtorica stalne razstave 
Šport v Selški dolini od dru-
ge polovice 20. stoletja dalje, 
ki so jo konec decembra od-
prli v Športni dvorani Žele-
zniki. Najštevilnejši so re-
kreativni športniki, pohvali-
jo pa se lahko tudi z uspe-
šnimi profesionalnimi špor-
tniki. Ti so tudi promotorji 
Selške doline, zato je prav, 
da jim z razstavo to deloma 
povrnejo, je dejal vodja pro-
jekta, direktor Javnega zavo-
da Ratitovec Gregor Habjan.
V visoki vitrini, ki se vzpenja 
ob stopnišču dvorane, so na 
ogled številni športni pred-
meti, ki so jih podarili špor-
tniki in drugi posamezniki 
ter klubi in društva. Pomem-
ben del se osredotoča na 
vseh osem olimpijcev iz Sel-
ške doline. To so smučarska 
tekača Maks Jelenc in Metka 
Munih Habjan, smučarska 
skakalca Peter Prevc in Cene 
Prevc, maratonec Roman 
Kejžar, gorska kolesarka Bla-
ža Pintarič (prej Klemenčič) 
ter paralimpijca smučar Jure 
Rejec in namiznoteniška 

igralka Mateja Pintar Pusto-
vrh. Vsi so prispevali tudi 
predmete za razstavo. Med 
drugim lahko vidimo teka-
ške smuči in maskoto Vučko 
z iger v Sarajevu leta 1984, 
ki jih je podarila Munih Ha-
bjanova, tekaški dres Roma-
na Kejžarja z iger v Sydneyju 
leta 2000, zimske čevlje Pe-
tra Prevca z iger v Vancou-
vru leta 2010, skakalni dres 
Ceneta Prevca …
Legendarna rokometašica 
Tatjana Polajnar je podarila 
nekaj medalj in uniformo 
jugoslovanske reprezentan-

ce s svetovnega prvenstva v 
Južni Koreji leta 1990. Kot 
je dejala, upa, da bo zbirka 
dodatno motivirala številne 
mlade športnike, ki prihaja-
jo v dvorano, in jim vlila po-
gum, da tudi oni posežejo 
po svojih sanjah. Videti je 
možno tudi nogometni dres 
Klemna Šturma, košarkarski 
dres nadarjene Mojce Je-
lenc, boksarske rokavice več-
kratnega državnega in med-
narodnega prvaka Gregorja 
Debeljaka, 35 let stare tek-
movalne sani Vilija Rakovca, 
spominske plakete z olim-

pijskih iger smučarskih tre-
nerjev Filipa in Aleša Gar-
tnerja, olimpijske maskote 
…
Razstava je na ogled brez-
plačno, v času, ko je odprta 
dvorana. Dopolnjuje jo digi-
talna zbirka, dostopna na za-
slonih, ki ponuja še več in-
formacij o predmetih, 
športih (za zdaj je zajetih 16) 
in najuspešnejših športni-
kih. Zbirko so vzpostavili v 
sklopu projekta Interaktivno 
in sodobno, ki sta ga sofi-
nancirali Evropska unija in 
država.

Ana Šubic

Po dveh letih premora zaradi covida je Pihalni orkester Alples spet pripravil božično-novoletni koncert.

Zapihali s polnimi pljuči

Železniki – Športna dvorana 
v Železnikih je konec de-
cembra gostila tradicionalni 
božično-novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Alples 
Železniki pod vodstvom di-
rigentke Darje Seliškar. Na-
slovili so ga Z godbo po sve-
tu, program pa so popestrili 
še mladinski mešani pevski 
zbor Minuta čez iz Selc pod 
vodstvom Ane Šolar, doma-
če mažoretke in povezova-
lec, imitator Jure Mastnak. 
»S koncertom smo v orke-
stru zelo zadovoljni. Po dveh 
letih smo ponovno zadihali 
oz. zapihali s polnimi pljuči. 
Veliko nam pomeni, da so 
tudi obiskovalci koncerta iz 
dvorane, ki je bila skoraj pol-
na, odhajali zadovoljni, ne-
kateri celo navdušeni, po-
hvale so deževale z vseh stra-
ni. To nam daje tudi zagon 
za naprej,« je povedal pred-
sednik orkestra Matic Prevc.
Orkester je odigral dokaj 
zahteven in raznolik pro-
gram, ki je obsegal bolj ali 
manj znane skladbe z vsega 

sveta, od francoske Can-
-Can, avstrijske Po lepi mo-
dri Donavi do ameriške 
New York, New York, seve-
da pa ni pozabil na sloven-
ske pesmi. Prevc je za vrhu-
nec koncerta označil venček 
štirih Avsenikovih skladb 
(Na Golici, Otoček sredi je-
zera, Zidarska in Na avtoce-
sti), pri katerem se je orke-
stru s harmoniko pridružil 

Žan Tavčar, ter skladbi, iz-
vedeni z zborom: V Ljublja-
no, pri kateri je nastopila 
tudi solistka Ana Šolar, in 
italijansko Funiculi Funicu-
la, kjer se je kot solist izka-
zal Nejc Gartner. »Pri teh 
skladbah smo nastopajoči 
čutili prav posebno pozitiv-
no energijo, ki smo jo dobi-
li od občinstva,« je razkril 
Prevc.

Zbor je nastopil še z nekaj 
drugimi skladbami, kot obi-
čajno pa so koncert polepša-
le tudi članice Mažoretnega 
društva Železniki. Povezova-
lec večera Jure Mastnak je s 
seboj »pripeljal« še mnoge 
znane Slovence (Zorana Jan-
kovića, Srečka Katanca, 
Franca Rodeta, Slavoja Žiž-
ka  ...) in z imitacijami na-
smejal vso dvorano.

Ana Šubic

Železniki – V knjižici Izbra-
ni motivi klekljane dedišči-
ne iz Železnikov sta se avto-
rici Irena Benedičič, vodja 
Čipkarske šole Železniki, 
in Jana Rihtaršič, prav tako 
ustvarjalka na področju kle-
kljanja, lotili rekonstrukcije 
načina izdelave izbranih 
starih motivov čipk in jih 
predstavili v novih vzorcih, 
ki sledijo današnjemu času. 
Gre za motive, ki so jih kle-
kljarice v Železnikih nekoč 
pogosto izdelovale: jagodo-
vo perje, stavljeni vložek iz 
kitic in ribic, marjetice, 
pike in kolesa. »Skušali 
smo oživeti nekaj že poza-
bljenih motivov, jim dati 

sodoben pridih in upamo, 
da jih bodo spet začeli bolj 
klekljati,« je pojasnila Be-
nedičičeva.
Delo je temeljilo na gradivu 
Muzeja Železniki, kjer je 
Katja Mohorič Bonča poi-
skala stare vzorce in čipke, 
ustvarjene po njih. Nekatere 
so tudi v čipkarski zbirki v 
muzeju. V pomoč so bile 
tudi informacije starejših 
klekljaric. Na osnovi starih 
vzorcev sta Irena Benedičič 
in Jana Rihtaršič oblikovali 
sodobne vzorce, pri čemer 
sta ohranili motiv v čipki, 
ob tem pa sta dodali še na-
vodila za izdelavo in risbe v 
mednarodni barvni skali, 
univerzalnem jeziku kle-
kljaric. Motivi so nekoliko 
zahtevnejši, zato so primer-
ni za starejše učence čipkar-

ske šole in odrasle klekljari-
ce. V priročniku so tudi 
fotografije čipk, ki so jih po 
novih vzorcih naklekljale 
avtorici in Magdalena Rejec.
Publikacijo poleg dokumen-
tarnih fotografij bogatijo še 
umetniške fotografije čipk 
fotografskega mojstra Ale-
ksandra Čufarja, prinaša pa 
tudi nekaj zanimivih infor-
macij o klekljanju, ki se je v 
Železnikih razširilo po letu 
1880, oz. izbranih starih 
motivih. Po zatonu železar-
stva je bilo v kraju vse več za-
nimanja za klekljanje in 
tako so leta 1907 ustanovili 
čipkarsko šolo. Med drugim 
lahko preberemo, da so bile 
pike in polpajki sestavni del 
učenega načrta stare čipkar-

ske šole v Železnikih, med-
tem ko se kolesa ne pojavlja-
jo v učnih programih 
čipkarskih šol in katalogih, 
se pa starejše klekljarice iz 
Železnikov spominjajo nji-
hovega izdelovanja. Čipke z 
motivi jagodovega perja so 
bile včasih znane kot »žele-
znikarske čipke«, čipke z 
motivi marjetic pa so verje-
tno uporabljali kot všitke za 
posteljnino in so bogatile 
balo domačih nevest.
Za jezikovni pregled publi-
kacije je poskrbela Katarina 
Primožič, za oblikovanje pa 
Alenka Bertoncelj. Knjižica 
je izšla ob sofinanciranju 
ministrstva za kulturo. Za 
dodatne informacije je Be-
nedičičeva na voljo na e-na-
slovu irena.benedicic@os-
-zelezniki.si.

Ana Šubic

Izbrani motivi klekljane 
dediščine iz Železnikov

Koncert Pihalnega orkestra Alples Železniki so polepšale tudi mažoretke. / Foto: Aleš Uranjek

Irena Benedičič (druga z desne), ena od dveh avtoric 
knjižice, pri nastanku katere so pomagale tudi (z leve) 
Alenka Bertoncelj, Katarina Primožič in Katja Mohorič 
Bonča / Foto: Ana Šubic
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Čipkarska šola Železniki je izdala priročnik s 
sodobnimi vzorci čipk, ki so jih navdihnili stari, 
nekoč priljubljeni motivi.

Železniki – Zaradi gradnje protipoplavnih ukrepov na Selški 
Sori bodo na državni cesti med Železniki in Zalim Logom na 
območju gradnje zadrževalnika pod Sušo še naprej potreb-
ne občasne kratkotrajne popolne zapore ceste – predvido-
ma do 24. marca. Od ponedeljka do petka med 9. in 10. uro 
ter med 11. in 12. uro so predvidene enourne zapore, poleg 
tega pa so od ponedeljka do petka med 13. in 15. uro ter ob 
sobotah med 10. in 15. uro možne še kratkotrajne večkratne 
do 15-minutne zapore. V času zimskih šolskih počitnic (med 
30. januarjem in 10. februarjem) popolnih zapor ne bo.

Občasne popolne zapore državne ceste pod Sušo

Spredaj (z leve) Tatjana Polajnar, Roman Kejžar, Nika Prevc, Metka Munih Habjan, Jure 
Rejec, žena pokojnega trenerja Aleša Gartnerja Irena Gartner in Katja Mohorič Bonča, 
zadaj Gregor Habjan (levo) in eden od donatorjev predmetov Toni Habjan / Foto: Gorazd Kavčič
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Žiri – Svoje delo so v prosto-
rih DPD Svoboda predstavili 
na pogovornem večeru z 
uporabnikom zavoda Ale-
nom Kobilico. Zavod ima 
namreč sedež v Žireh, a jih 
tudi tu ljudje slabo poznajo, 
ugotavlja Janja Pečelin iz 
Zavoda Generacije.
V Zavodu Generacije si pri-
zadevajo uporabnikom po-
nuditi možnost medgenera-
c i jskega sodelovanja , 
druženja in osebne rasti, 
obenem pa se v zadnjem 
času osredotočajo na oseb-
no asistenco in psihološko 
svetovanje. Ob ustanovitvi 
pred dvema letoma so zače-
li z enim uporabnikom in 
enim zaposlenim, ta čas pa 
24 zaposlenih skrbi za 14 
uporabnikov po vsej Slove-
niji, je razložila Janja Peče-
lin. Osebno asistenco nudi-

jo predvsem osebam z 
multiplo sklerozo in cere-
bralno paralizo oziroma 
drugimi omejitvami, pri če-
mer se trudijo biti njihova 
podaljšana roka pri različ-
nih vsakodnevnih opravilih, 
ki jih ne morejo opraviti 

sami. Obenem v zavodu 
preko razbremenilnih pogo-
vorov, na katerih se srečuje-
jo enkrat mesečno, nudijo 
tudi psihološko pomoč. »To 
mnogim lahko pomaga, da 
ne bi 'pregoreli', posledično 
pa s tem lahko zmanjšamo 

bolniško odsotnost.« Po-
membno se ji zdi, da poišče-
mo pomoč ljudi, s katerimi 
lahko delimo svoje stiske, 
težave, zadržke ... Vendar pa 
morajo biti to ljudje, ki nas 
bodo znali usmeriti. »Vča-
sih pomagajo že skupinske 
obravnave, saj ljudem prine-
se olajšanje, ko vidijo, da 
niso sami oziroma se tudi 
drugi spopadajo s podobni-
mi problemi. Vsekakor pa je 
vedno dobro začeti z indivi-
dualnimi obravnavami,« 
svetuje Janja Pečelin. »V 
času, ko premlevamo svoje 
težave, bi se nam lahko zgo-
dilo že milijon lepih stvari. 
Zato je pomembno, da pre-
sekamo rutino in poskusi-
mo kaj novega. Sami smo 
kreatorji svojega življenja – 
pomembno je, da si izbere-
mo svobodno polje in izku-
simo vse potenciale, ki so 
nam dani.«

V Zavodu Generacije, kjer se med drugim ukvarjajo z osebno asistenco in psihološkim svetovanjem, 
so v decembru svojo dejavnost želeli približati tudi občanom Žirov.

Predstavili svojo dejavnost

Mateja Rant

Novo leto je za nekatere le 
nov datum na koledarju, za 
druge pa je ta preskok tudi 
priložnost za spremembe, ki 
so plod osebne odločitve. 
Verjamem, da nas je vedno 
več, ki smo se pripravljeni 
samokritično ozreti v prete-
klost in v prihodnosti poi-
skati možnosti za izboljšave.
Mesec dni županovanja je za 
mano. Opravil sem kar nekaj 
srečanj in pogovorov in se 
dodobra seznanil s finanč-
nim in dejanskim stanjem 
občine. Če bomo v letu 2023 
želeli poravnati vse že pre-
vzete obveznosti in opravljati 
tekoče naloge, si bo treba po-
magati s premostitvenim 
kreditom. Stroški za nekatere 
investicije iz preteklega leta 
še niso poravnani. Plačati 
moramo gradnjo obvoznice v 
višini skoraj 400 tisoč evrov, 
prav tako končati obnovo ce-
ste na Ulici Maksima Sedeja 
in gradnjo pločnikov ob cesti 
v Novi vasi. Letos bomo zače-
li odplačevati posojilo za 
športno dvorano, ki nas bo 
naslednjih 14 let vsako leto 
stalo okrog 250 tisoč evrov. 
To je tudi razlog, da večjih 
gradenj letos ne načrtujemo, 
bomo pa začeli izvajati inten-
zivne priprave dokumentaci-
je in odkupe zemljišč za na-
slednja leta. Če bo potekalo 
vse po pričakovanjih in bodo 
pridobljena soglasja lastni-
kov zemljišč, lahko pričaku-
jemo obnovo ceste proti 
Osojnici in gradnjo pločni-
kov na Selu. Prav tako bomo 
poskrbeli za ureditev in asfal-
tacijo nekaterih cest na pode-
želju. Največji izziv za vna-
prej pa je priprava 
kakovostnih projektov za pri-
javo na evropske in državne 
razpise. Tako bomo občini 
zagotovili prepotrebna doda-
tna sredstva, zlasti za obnovo 
javne infrastrukture, nadgra-
dnjo zdravstvenega doma ter 
nakup zemljišč za rekreacijo 
in sprostitev. Ta čas ni pri-
pravljene dokumentacije, ki 
bi to omogočala. Če nam do 
jeseni uspe pridobiti gradbe-
no dovoljenje za gradnjo ka-
nalizacije na Selu, vidimo 
možnost prijave za evropska 
sredstva. Projektna doku-
mentacija je v zaključni fazi, 
manjkajo še nekatera soglas-
ja lastnikov zemljišč.
Zima nam je v teh dneh po-
kazala svoj pravi obraz. Na 
delu so bile zimske službe 
in delavci, ki so se trudili, da 
nam omogočijo času pri-

merno normalno življenje. 
Vemo, da vsem ne moremo 
počistiti snega in ugoditi ta-
koj, zagotavljam pa, da se so-
delavci iz zimske službe ma-
ksimalno trudijo in delo 
opravljajo z veliko vnemo. 
Za nas pa je nujno, da malce 
stisnemo zobe in nekoliko 
potrpimo ali nenujna opravi-
la prestavimo za dan ali dva. 
Tako kot vedno se vremen-
ske razmere uredijo, spet 
posije sonce in življenje ste-
če po utečenih tirnicah. Za-
hvaljujem se vam za str-
pnost in razumevanje.
V zadnjem mesecu sem se 
udeležil občnih zborov vseh 
štirih gasilskih društev v ob-
čini. Ob srečanju in predsta-
vitvi njihovega delovanja 
sem zaznal pozitivno energi-
jo in pripravljenost pomaga-
ti. Poročila o delu in načrti 
za naprej vsebujejo veliko 
prostovoljnih ur, ki jih člani 
opravljajo v dobro vseh nas 
in našega kraja. Srečal sem 
se tudi s prostovoljci projek-
ta Prostofer, brezplačnega 
prevoza za nujne poti, ter z 
drugimi prostovoljci. Zahva-
ljujem se vsem, saj so to ob-
čani, ki svoj prosti čas name-
nijo pomoči potrebnim, za 
dobro občine in vseh nas.
Bliža se kulturni praznik, ko 
naj bi se še bolj zavedali svo-
je identitete. Tudi skrb za 
kulturo je v podeželskih kra-
jih večinoma prepuščena 
prostovoljskemu delu. In 
vsako tovrstno razdajanje je 
zame ena izmed kultur naj-
višje stopnje. Pristna, narav-
na in spoštovanja vredna. 
Kot taka nas združuje in po-
vezuje ter daje vedeti, da ži-
vimo v občini, kjer prijatelj-
stvo in dobri odnosi še nekaj 
veljajo. Želim vam lepo pra-
znovanje kulturnega prazni-
ka in strpen odnos do vseh.

Franci Kranjc, župan

Žiri – Občinski proračun le-
tos načrtujejo v višini okrog 
6,5 milijona evrov. »Čeprav 
je bilo rečeno, da je situacija 
na področju financ v občini 
zelo dobra, pa se je izkazalo, 
da ni čisto tako, zato bomo 
morali najeti tudi posojilo v 
višini 140 tisoč evrov, da 
bomo zaprli vse investicije,« 
je razložil Kranjc in dodal, da 
bodo morali letos med dru-
gim zagotoviti 400 tisoč 

evrov za obvoznico, katere 
gradnja se je sicer zaključila 
že lani. »Prav tako letos zače-
njamo tudi z odplačilom po-
sojila za športno dvorano.«

Velik del načrtovanega prora-
čuna je tako po županovih 
besedah že porabljen na ra-
čun zatečenih obveznosti. 
Prav tako so letos zaradi obil-
nih snežnih padavin že ogro-
mno denarja namenili za iz-
vajanje zimske službe. »Že 
vrsto let v naših krajih nismo 
imeli toliko snega. Izvajalci 
zimske službe se trudijo, 
kljub temu pa lahko prihaja 
do manjših težav, a treba je 
razumeti, da je pač zima in je 
treba malo potrpeti.« Prepri-
čan je, da izvajalci ne glede 
na manjše pripombe delo 
opravljajo zelo dobro. Čeprav 
novih večjih naložb zaradi 
zgoraj omenjenih razlogov 

ne načrtujejo, pa si želijo na-
daljevati vsaj rekonstrukcijo 
ceste v Osojnico. »Pogodba je 
že podpisana, manjkajo le še 
nekatera zemljišča. Če nam 
jih bo uspelo pridobiti, bomo 
naložbo nadaljevali.« Nekaj 
sredstev so predvideli še za 
asfaltiranje nekaterih drugih 
lokalnih cest v okolici Žirov. 
Prav tako si želijo z mrtve 
točke premakniti gradnjo ko-
munalne infrastrukture v 
sklopu občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta za Je-
zersko ulico. Ljudje so na-
mreč tu pokupili parcele in 
bi radi začeli graditi. Sicer pa 
se bodo na občini letos osre-
dotočili predvsem na iskanje 

možnosti za sofinanciranje 
naložb v prihodnjih letih, 
zato bodo začeli pripravo do-
kumentacije in odkup ze-
mljišč, na katerih bi bilo mo-
goče razvijati industrijo, 
rekreacijo in kulturo.
V preteklih dneh pa je žu-
pan sprejel tudi vse poveljni-
ke in predsednike gasilskih 
društev v občini. Med dru-
gim so se dogovorili glede 
višine sredstev za financira-
nje vseh štirih gasilskih dru-
štev. »Pri tem smo upošteva-
li tudi nakup novega 
gasilskega vozila za PGD 
Brekovice, ki ga načrtujejo v 
prihodnjem letu,« je še do-
dal župan.

Letošnje leto bo v Žireh glede novih večjih investicij skromnejše, saj bo najprej treba poplačati 
pretekle obveznosti, napoveduje župan Franci Kranjc. Letos se bodo zato osredotočili predvsem na 
pripravo dokumentacije za naložbe, za katere bo mogoče pridobiti tudi različne oblike sofinanciranja.

Priprave na naložbe  
v prihodnosti

Mateja Rant

Iskali bomo 
evropska sredstva

Predsedniki in poveljniki gasilskih društev pri županu / Foto: Gregor Mlinar
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Županov kotiček

Janja Pečelin / Foto: Gorazd Kavčič

Franci Kranjc / Foto: Tina Dokl

Žiri – Podjetje Tritel je sredi lanskega leta v občini Žiri zače-
lo graditi širokopasovno omrežje. Kot so pojasnili v podje-
tju, so doslej zgradili glavno cevno povezavo iz Gorenje vasi 
(Žirovski Vrh Sv. Urbana) do funkcijske lokacije v Žireh, 
prav tako so končali gradnjo glavne cevne povezave na liniji 
Zabrežnik, konec leta pa so nadaljevali v smeri Račeve 25, 
Žirovskega Vrha in Goropek. Spomladi bo sledila gradnja na 
glavnih trasah proti Opalam, Izgorju, Podklancu, Ravnam 
pri Žireh, Brekovici, nato pa še druga linija iz smeri Fužin, 
Sela, Jarčje Doline in Mrzlega Vrha.

Gradijo širokopasovno omrežje

Na občini se bodo 
letos osredotočili 
predvsem na iskanje 
možnosti za 
sofinanciranje naložb 
v prihodnjih letih, zato 
bodo začeli pripravo 
dokumentacije in 
odkup zemljišč, na 
katerih bi bilo mogoče 
razvijati industrijo, 
rekreacijo in kulturo.
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Neprecenljiv dar Žirovcem
Na žirovska vprašanja, od kod prihajajo, kdo so in kam gredo, poskuša na več kot tisoč straneh odgovoriti knjiga v dveh delih Izzivi občanskega 
raziskovanja, ki sta jo konec lanskega leta izdala Muzejsko društvo Žiri in Občina Žiri. Uredil jo je Zdravko Mlinar, sourednik pa je Alojz Demšar.

Žiri – Zbornik Izzivi občan-
skega raziskovanja, ki so ga 
konec lanskega leta predsta-
vili v kinodvorani Svobode v 
Žireh, na več kot tisoč stra-
neh prinaša izkušnje in pri-
čakovanja iz Žirov in od dru-
god. Pri njegovem nastanku 
je s svojimi avtorskimi član-
ki sodelovalo okrog 90 av-
torjev, če prištejemo še sku-
pinske soavtorje, pa je vseh 
okrog 150. Zbornik predsta-
vlja največje knjižno delo do-
slej o Žireh in Žirovcih v nji-
hovem lokalnem, državnem 
in globalnem kontekstu.

Pri omenjenem zborniku je 
šlo po besedah članice ure-
dniškega odbora Andreje 
Ferreira za edinstveno mobi-
lizacijo avtorjev različnih sta-
rosti – od osnovnošolcev in 
srednješolcev do avtorskih 
prispevkov študentov, aktiv-
nega prebivalstva in upoko-
jencev – ter z različno stopnjo 
izobrazbe, vključno z vrhun-
skimi strokovnjaki različnih 
profilov in interesov. Glede 
zbornika so njegovi ustvarjal-
ci poudarili dve posebnosti. 
»Prva je ta, da za razliko od 
večine krajevnih zbornikov, 
urejenih po formuli 'od pale-
olita do Tita', ne povzema le 

zemljepisnih, zgodovinskih 
in drugih domoznanskih po-
sebnosti, da ni zazrt le v pre-
teklost, ampak se osredotoča 
na aktualna vprašanja in sku-
ša na ta način prispevati tudi 
k reševanju problemov.« 
Obenem pa poskuša udeja-
njiti ta čas v svetu zelo aktual-
no paradigmo občanskega 
raziskovanja (citizen scien-
ce), so poudarili. »Akademik 
Zdravko Mlinar je kot prvi v 
Sloveniji opozoril na medna-
rodno gibanje za občansko 
raziskovanje in znanost in ve-
čjo odprtost znanstvenih raz-
iskav. V pripravah na izid te 
knjige je v Žireh spodbudil 
širok krog ljudi, da so opisali 
svoje nepoklicno raziskova-
nje, izkustveno znanje in mo-
žnosti, ki jih tovrstno udej-
stvovanje odpira. Hkrati pa je 
k sodelovanju pritegnil celo 
vrsto uglednih poklicnih raz-
iskovalcev iz vse Slovenije.« 
Zdravko Mlinar je priznal, da 
je še njega samega preseneti-
lo, kako veliko število ljudi je 
bilo pripravljenih sodelovati 
pri nastanku zbornika. »Do-
slej je imela monopol le akre-
ditirana znanost, izkustveno 
znanje ljudi pa je bilo podce-
njeno. A danes bo znanost 
obogatila tudi sama sebe, če 
bo odprta – včasih je navaden 

občan boljši poznavalec sebe 
in okolja kot kdo drug.« Žu-
pan Franci Kranjc je prepri-
čan, da so Žiri z omenjeno 
knjigo dobile posebno mesto 
v žirovskem in slovenskem 
prostoru ter da predstavlja za-
nimivo iztočnico za nadaljnje 
raziskovanje. »Tako predsta-
vlja neprecenljiv dar Žirem 
in Žirovcem.« Tudi Zdravko 
Mlinar je poudaril, da je zbor-
nik treba razumeti kot rasto-
čo knjigo – da je torej šele za-
četek.
Prva knjiga je razdeljena na 
šest, druga pa na deset te-

matskih sklopov. V prvem 
delu po uvodni razpravi sle-
dijo poglavja: Na presečišču 
življenjskega izkustva in teo-
retskih izhodišč, Demograf-
sko prostorske spremembe, 
Profitni interesi, okoljsko 
ozaveščanje in prihodnost, 
O virih znanja, podjetnosti 
in inovativnosti, Od mlado-
sti do starosti: znanje, ži-
vljenjska obdobja, zdravje in 
šport. Drugi del pa prinaša 
naslednje teme: Kako so 
naši predhodniki snovali in 
uvajali novosti v Žireh, Žiro-
vske izkušnje in raziskova-

nja v preteklosti in o njej, 
Raziskovanje in širjenje kro-
ga sodelujočih občanov, 
Učenje, študij in raziskova-
nje, Ustvarjalnost skozi 
umetniško delovanje, infor-
matizacija, digitalizacija: 
svetovno znanje, lokalne po-
sebnosti, Sobivanje različno-
sti za boljši jutri, »Žiri po 
vsem svetu in ves svet v Ži-
reh?«, Dejavniki in podpora 
uveljavljanju občanskega 
raziskovanja/znanosti v Slo-
veniji, O spoznanjih in pri-
čakovanjih ter se zaključi s 
prilogami.

Mateja Rant

Slikar Simon Šubic se bo s svojimi etno razglednicami, ki jih ustvarja zadnjih dvajset let, marca 
predstavil tudi na razstavi v Litvi.

Spomin na minule čase

Žiri – Simon Šubic, slikar 
samorastnik, ki je na svojih 
slikah upodabljal predvsem 
narodopisne motive iz lo-
kalnega okolja, se je pred 
dvajsetimi leti odločil te 
motive prenesti tudi na raz-
glednice. Ta čas njegov 
opus obsega že okrog 130 
različnih motivov, s kateri-
mi podobe iz domačega 
kraja in Slovenije potujejo 
po vsem svetu. Po prepriča-
nju vnetega zbiralca razgle-
dnic Vilija Eržena se tako 
Šubic skupaj z Maksimom 
Gasparijem uvršča med 
najplodovitejše slovenske 
avtorje razglednic.
Na svojih razglednicah je 
Simon Šubic upodobil naj-
lepše slovenske kraje, med 
najbolj iskanimi motivi pa 
je po njegovih besedah sli-
ka Bleda. Omenjeno razgle-
dnico je kot edino doslej 
dopolnil tudi z žigom in 
znamko kraja. »To zbirate-
lji sploh cenijo,« je poja-
snil. Za vsako razglednico 
najprej nariše sliko v tehni-

ki olje na platno, nato pa 
motiv prenese na razgle-
dnice, v zadnjem času pa 
tudi na magnete, lesene 
razglednice, panjske konč-
nice ... S svojimi razgledni-
cami se bo v marcu predsta-
vil tudi v Litvi, kamor so ga 
povabili v okviru izmenjave 
med tamkajšnjo knjižnico 
in Knjižnico Ivana Tavčarja 
Škofja Loka.
Po besedah akademskega 
slikarja Staneta Kosmača 
motivika Simona Šubica te-
melji na upodabljanju mi-
nulega tradicionalnega 
kmečkega življenja in kraji-
ne, ki sta »morda ostala vti-
snjena v spomine starejših 
generacij, danes pa ostajata 
zabeležena le še v podobah 
slikarjev, kot je Šubic, ki v 
svojih slikah in risbah izka-
zuje romantičen in nostalgi-
čen ter skoraj pravljičen od-
nos do preteklosti«. Kot je še 
poudaril, Šubic s svojimi 
motivi na razglednicah, ki 
imajo sicer čisto praktično 
vrednost in namen, ohranja 
spomin na čase, ki so že mi-
nuli.

Mateja Rant

Žiri – Rastline, ki rastejo na 
vrtu zavoda Vrt in galerija 
Kržišnik, je po novem mo-
goče spoznavati tudi s po-
močjo označevalnih tablic s 
QR kodami, ki ponujajo po-
globljene opise rastlin. Po-
stavili so jih v sklopu projek-
ta CCI4Tourism, ki ga Ra-
zvojna agencija Sora v med-
narodnem partnerstvu izva-
ja z namenom razvoja in 
spodbujanja kulturno krea-
tivnega turizma na Škofjelo-
škem.

V sklopu projekta so izdelali 
sto označevalnih tablic s QR 
kodami, s pomočjo katerih 
je mogoče podrobneje spo-
znavati rastline tudi v mese-
cih, ko ne cvetijo in jih torej 
fizično na vrtu ni mogoče vi-
deti. »Pri poimenovanju ra-
stlin s slovenskimi in latin-
skimi imeni je strokovno 
sodeloval agronom in načr-
tovalec vrtov Matic Sever, ki 
zadnjih sedem let sodeluje 
pri razvoju vrta,« je pojasni-
la Maja Kržišnik. Za obliko-
vanje tablic pa je poskrbel 
oblikovalec Boris Balant.

Mateja Rant

Rastline na vrtu označili

Urednik Zdravko Mlinar, ob njem sourednik Alojz Demšar / Foto: Tanja Mlinar

Zbornik predstavlja največje knjižno delo doslej o Žireh in 
Žirovcih. / Foto: Tanja Mlinar

Razglednice Simona Šubica so pred časom razstavljali tudi 
v žirovski knjižnici. / Foto: arhiv knjižnice

Rastline na vrtu Kržišnik je po novem mogoče spoznavati 
tudi s pomočjo označevalnih tablic s QR kodami.  
/ Foto: Mateja RantO
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PEUGEOT 3008

 Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP 
ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO

2
: od 121 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 

Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0155 do 0,0507 g/km. Emisije 
trdnih delcev: od 0,00021 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,04 do 3,24. Ogljikov 
dioksid (CO

2
) 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.  

ČISTO SVEŽA ZALOGA
BENCIN, DIZEL ali PRIKLJUČNI HIBRID

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Pompom mreže 
povezujejo ljudi

Škofja Loka – »Dobrodošli v 
moj obarvani sneg,« je v du-
hovitem tonu prve obiskoval-
ce razstave Pompom mreže 
k ogledu povabil avtor pro-
storske instalacije Goran To-
mičić, hrvaški umetnik, ki 
živi v Berlinu, ustvarja po 
svetu, trenutno pa je na ume-
tniški rezidenci v Ljubljani.

Gre za prvo celovito predsta-
vitev participativnega pro-
jekta, v okviru katerega ume-
tnik od leta 2015 v 
sodelovanju z občinstvom 
vzpostavlja trenutne situaci-
je in prostorske instalacije 
po celem svetu, do sedaj v 
Splitu, Novigradu, Hvaru, 
Benetkah, Berlinu, Potsda-
mu, Lizboni, Cape Coastu, 
Elmini in New Yorku.

Poznamo pompom cofke? 
To so tisti mali puhki, ki kre-
pijo otroško in tudi odraslo 
ustvarjalnost in so obvezen 
rekvizit navijaških plesnih 
skupin. Tokrat se med njimi 
– povezanimi v mreže – 
sprehajamo po osrednji ško-
fjeloški galeriji.
Deset pompom mrež so z 
umetnikom na različnih lo-
kacijah sešili udeleženci.  

V Galeriji Ivana Groharja je na ogled razstava Pompom mreže hrvaškega 
umetnika Gorana Tomčića.

Igor Kavčič

Goran Tomičić je v galerijo pripeljal Pompom mreže z različnih delov sveta. / Foto: Igor Kavčič

»S pomopomi se ukvarjam 
že dlje časa, z njimi sem prip-
ravil več prostorskih postavi-
tev, v nekem trenutku pa sem 
začutil, da se kot umetnik že-
lim še bolj približati občin-
stvu in sem začel skupaj z 
ljudmi ustvarjati tako imeno-
vane pompom mreže,« poja-
snjuje Tomičić. »Idejo zanje 
sem dobil pri ribičih in njiho-
vih mrežah. Odrasel sem na-
mreč na Hvaru in moj 'dida' 
(ded, op. a.) je bil ribič.«
S sodelujočimi »sopletilci« je 
mreže pletel v različnih delih 
sveta in jih v teh krajih tudi 
razstavil. »Osnovna situacija 
oziroma dejavnost ostaja 
ista: udeleženci in umetnik z 
laksom šivajo pisane pompo-
me v mreže in ob skupnem 
delu gradijo tako začasno in-
stalacijo kot začasno skup-
nost. Participativna umet-
nost v ustvarjalni proces 
namreč vključuje občinstvo 
ter skuša ustvariti občutek 
skupnosti in povezanosti, 
pravzaprav spreminjati druž-
bo z umetniškimi sredstvi,« 
zapiše kustosinja razstave, 

direktorica Loškega muzeja 
Saša Nabergoj. Tokrat se je 
zgodilo prvič, da je več mrež 
razstavljenih v istem prosto-
ru, v eni galeriji. Kot poudar-
ja kustosinja, umetnik želi v 
obiskovalcu evocirati veselje, 
otroško igrivost in kreativno-
st, radovednejšemu obisko-
valcu pa se odpira drugačen 
pogled v svet umetnosti.
»Kot profesionalni umetnik 
instalacije znam prilagoditi 
vsakemu prostoru,« o ume-
stitvi Pompom mrež v Gro-
harjevo galerijo poudarja Go-
ran Tomičić. »V začetku me 
je bilo nekoliko strah, ker je 
prostor majhen, ko pa sem 
mreže postavil in so te 'zadi-
hale' v prostoru, sem vedel, 
da je to – to.« Do 7. februarja, 
vsak dan med 16. in 19. uro, 
bo umetnik skupaj z občin-
stvom – pri delu se lahko pri-
družite tudi vi – sestavljal 
mreže v galeriji Cirkulacija 2 
v podhodu Ajdovščina. 
Ustvarjeno mrežo bo razsta-
vil 8. februarja, že dopoldan 
tega dne, ob 11. uri pa bo vo-
dil po razstavi v Škofji Loki.
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Projekt delno financira Evropska unija v okviru programa INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program) 2014–2020. Članek je nastal s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino je odgovorna izključno Razvojna agencija Sora in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije in programskih organov ADRION. 

CCI4TOURISM – kulturne in kreativne industrije  
za trajnostni kulturni turizem
Na Razvojni agenciji Sora v januarju 2023 
zaključujejo dobre dve leti trajajoč medna-
rodni projekt CCI4Tourism. Kot že samo ime 
projekta pove, skozi različne aktivnosti pove-
zujejo dva sektorja – turistični in sektor kul-
turnih in kreativnih industrij (KKI). 

Vse projektne aktivnosti so bile usmerjene v 
podporo tistim, ki na področju ustvarjalnosti 
in kulture svoje dejavnosti povezujejo tudi 
s trajnostnim turizmom na Škofjeloškem. 
Skozi različna izobraževanja, mentorstva, do-
godke in javne pozive so na terenu povezo-
vali posameznike in organizacije, ki razvijajo 
vsebine trajnostnega kulturnega turizma. 
Ena pomembnejših aktivnosti je bila pilotna 
akcija hibridizacije sektorja turizma in sektor-
ja kulturnih in kreativnih industrij. Z javnim 
pozivom so iskali projekte, ki omenjena sek-

torja povezujejo, s finančno podporo pa so na 
Razvojni agenciji Sora v celoti ali delno pod-
prli šest inovativnih projektov, ki prispevajo 
k razvoju trajnostnega in kulturnega turizma 
na Škofjeloškem: Turistični spominki Kolek-
cija Loške hiše, (Rozamunda in TD Škofja 
Loka), Interaktivni zemljevid Žirov (TD Žiri 
in Dever), Glasbeno-gastronomski abon-
ma Loške glasbene vilice (Jatko, Pr’ Pepet 
in E-Art Institut), Volčje potovanje od izvira 
do soteske (KUD Kamot in TD Gorje), Digi-
talizacija rastlin na Vrtu Kržišnik (Zavod 
Vrt in galerija Tomaža Kržišnika), delno pa 
je podprla projekt Glasbeni tabor za otroke 
na domačiji Tešnak (Zavod Staroznanke). 
Za širjenje javne debate o pomenu in izzivih ra-
zvoja trajnostnega in kulturnega turizma v lo-

kalnem, regionalnem in mednarodnem okolju 
so organizirali številne dogodke, delavnice, 
ustvarjalne dialoge, partnerska in strokov-
na srečanja ter promocijske dogodke. Ved-
no znova se je pokazalo, kakšen izjemen ra-
zvojni potencial ima sektor KKI tudi na podro-
čju trajnostnega turizma in kako pomembno je 
vključevanje ter povezovanje lokalne skupnos-
ti, organizacij in ponudnikov. Partnerji projekta 
so vzpostavili tudi mednarodno mrežo kreativ-
nih središč, ki omenjena sektorja povezujejo. V 
letu 2022 so vzpostavili t. i. CAST (cretive and 
sustainable tourism) iniciativo in za njeno 
dolgoročno delovanje ustvarili portal mreže 
CAST initiative www.cast-initiative.eu. 
Projektno partnerstvo se je v dobrih dveh 
letih skupnega dela v decembru 2022 še 
zadnjič srečalo na zaključni konferenci pro-
jekta CCI4Tourism v Solunu v Grčiji, kjer so 

javnosti predstavili vse rezultate dela in začr-
tali smernice za nadaljnji razvoj kulturnega in 
trajnostnega turizma v jonsko-jadranski regiji. 
Na podlagi rezultatov vseh projektnih aktiv-
nosti v vseh sodelujočih državah bo ob koncu 
projekta izdelan transnacionalni akcijski načrt 
razvoja kulturnega turizma v jadransko-jonski 
regiji, ki ima brez dvoma izjemen potencial za 
nadgrajevanje. Eden od lokalnih dogodkov v Škofji Loki – 

predstavitev projekta turističnih spominkov 
Loške hiše in kreativni urbani sprehod, no-
vember 2021, Škofja Loka

Dogodek v sklopu kreativnih dialogov na 
temo regionalnega razvoja sektorja KKI. Na 
dogodku so sodelovali Center za kreativno-
st, MAO, Regionalna razvojna agencija BSC 
Kranj, Zavod Carnica, Layerjeva hiša Kranj 
in Zavod ID20 s svojim dediščinskim porta-
lom e-Duri. Zaključni dogodek projektnih partnerjev v Solunu v Grčiji, december 2022

Diseminacija pilotnih projektov, predsta-
vitev gastronomsko-glasbenih večerov Lo-
ške glasbene vilice v restavraciji Pr’ Pepet 
Foto: Jana Jocif 

LESKA d.o.o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana  

zaposli 

MIZARJA in MIZARSKEGA TEHNIKA (m/ž)

Delovne naloge:
. delo poteka na lesnoobdelovalnih strojih
. izdelava izdelka po nalogu nadrejenega
. montaža izdelanega pohištva v delavnici     

Pričakujemo :
.  III. ali IV.  stopnjo izobrazbe lesne smeri
. zanesljivost, komunikativnost, natančnost

 Nudimo:
.  delo za določen čas (3 mesece z možnosto podaljšanja  

v nedoločen čas)
.	 	plačilo po dogovoru,  dopoldansko delo od 7 do 15 ure

Delo poteka v Poslovni coni, Žeje pri Komendi,  
Pod Brezami 8, 1218 Komenda.

Kandidati naj vloge pošljejo  na e-naslov: leskadoo@siol.net

Z nasmehom 
za uspehom!

INFORMATIVNI DAN
V petek, 17. februarja 2023, ob 9.00 in 15.00

V soboto,18. februarja 2023, ob 9.00

Predstavili bomo izobraževalne programe 
gimnazija, strojni tehnik in mehatronik operater 
ter številne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo naši 
dijaki. Začetek predstavitev vseh programov bo v 
stavbi gimnazije, Študentovska 16.

PRIDI IN SE PREPRIČAJ!

INFORMACIJE:          05 37 26 800               tajnistvo@gimidrija.si            www.gim-idrija.si

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O.,  POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA

Škofja Loka – V četrtek, 2. februarja, ob 20. uri bodo na Lo-
škem odru počastili 120-letnico delovanja Loškega odra in 
slovenski kulturni praznik. V programu bodo nastopili člani-
ce in člani KD Loški oder, slavnostna govornica bo predse-
dnica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Osmega 
februarja med 10. in 17. bo uro prost vstop v razstavišča ter 
ogled zbirk in razstav v Loškem muzeju, Škoparjevi hiši, 
Galeriji Ivana Groharja in Galeriji Franceta Miheliča. Prav 
tako bo med 10. in 18. uro odprt Dvorec Visoko, med 10. in 
15. uro Muzej Žiri z razstavo Klekljane čipke, »špice« na 
Žirovskem, ter med 11. in 22. uro stalna zbirka o življenju v 
Dražgošah pred in med drugo svetovno vojno ter po njej v 
Domu Cankarjevega bataljona v Dražgošah.

Ob slovenskem kulturnem prazniku
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Sledite nam na:

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

PETEK

17. februar 2023

dopoldan 9.00-11.00
popoldan 15.00-17.00
mednarodna matura ob 13. uri 

SOBOTA

18. februar 2023

dopoldan 9.00-11.00
mednarodna matura ob 11. uri
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Tudi v letu 2023 nadaljujemo z izobraževanji v lokalnih učnih središčih, ki jih financira-

jo občine Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Prva izobraževanja so se že začela in so 

me sta večinoma zapolnjena, za nadaljevanje pa vas vabimo, da si na naši spletni strani  

(www.lu-skofjaloka.si) v zavihku Lokalna učna središča ogledate program za pomlad 2023. 

Sprejemamo tudi vaše predloge za izobraževanja. 

Še vedno se lahko prijavite za naslednje delavnice in izobraževanja:  

·  Ročna poslikava lesenega nakita – Dvorec Visoko, 2. in 9. 2. 2023

·  Začetni tečaj angleščine – Žiri, začetek 13. 2. 2023

·  Računalniški tečaj – Gorenja vas, začetek 15. 2. 2023

·  Tečaj španščine – nadaljevalni, Gorenja vas, začetek 22. 2. 2023 

·  Nega in oskrba starejših – SeneCura Dom starejših občanov Žiri, 20., 27. 2. in 6. 3. 2023

Izobraževanja v Lokalnih učnih  
središčih (LUS-ih)

Delavnica Nege in oskrbe v LUS Gorenja vas 

Prijave in informacije: jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali na telefon 04/506 13 60
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Na izobraževanju je bilo prisotnih 

90 mladih bodočih gradbenikov: 

gradbeni tehniki, zidarji, sliko-

pleskarji, tesarji, pečarji. Dijaki so 

izrazili zadovoljstvo in hvaležnost 

za predstavitve, ki smo jih v 

sproščenem vzdušju nadgradili z 

reševanjem kvizov, sodelovanjem 

in nagradnimi vprašanji. 

Najbolj pa so nas razveselili pozi-

tivni odzivi po izobraževanju: 

»Nova znanja nam bodo koristila 

in nam olajšala prihodnost v iz-

branem poklicu.« 

Hvala vam, mladi gradbeniki, da 

se priključujete stroki!

Zahvaljujemo se tudi podjetni-

kom, učiteljem, ravnateljem, 

izobra  ževalnim centrom in sveto-

valnim skupinam, združenjem ter 

zbornicam za sodelovanje in potr-

jevanje, da smo na pravi poti!

Igor Pinter,  

projektni sodelavec

Mojca Krek, 3. Ga: »Sem dijakinja 

tretjega letnika programa sliko-

pleskar-črkoslikar. Veliki večini se 

to zdi zanimiva odločitev, saj v 

tem programu ni veliko deklet. Za 

to smer sem se odločila, ker od 

nekdaj rada delam z barvami in si 

rada 'umažem roke'. V razredu se 

počutim odlično in me ne moti, 

da imam okoli sebe same fante, 

saj sem tudi odraščala predvsem 

med njimi. Pouk se ne razlikuje od 

ostalih smeri, le da imamo nekaj 

strokovnih predmetov, ki pa so 

zanimivi in nam pomagajo pri 

delu na tem področju, pri samem 

praktičnem pouku pa usvajamo 

osnovna znanja in tehnike sliko-

pleskarstva. Da sem se odločila za 

ta poklic, mi ni žal, saj me sliko-

pleskarstvo zanima in osrečuje. 

Zavedam se, da bo z leti ta poklic 

vse bolj iskan, saj nas ni veliko, ki 

ga znamo opravljati.«

Klavdija Sodja, 1. Gtpti: »Zakaj 

sem si izbrala tak poklic? Všeč mi 

je, da lahko vsak prostor spre-

meniš v nekaj posebnega. Zelo 

uživam pri dekoracijah, saj si lahko 

veliko bolj ustvarjalen in preiz-

kušaš nove tehnike. Program sliko-

pleskar-črkoslikar sem že zaključi-

la, vendar sem se odločila, da bom 

šolanje nadaljevala, saj si želim 

postati gradbena tehnica. Rada bi 

se preizkusila tudi v drugih grad-

benih delih in mogoče v prihod-

nosti odprla svoje podjetje.« 

Vanessa Dobre, 1. Gb: »Že od 

nekdaj me je zanimalo fizično 

delo, ki se ukvarja z gradbeništ-

vom. Všeč mi je logistika in sesta-

vljanje materialov v neko logično 

celoto, saj si po končanem delu 

lahko s ponosom ogledujem svoj 

dosežek. Pečarstvo je že na 

splošno zelo spoštovan poklic, 

zato sem ponosna na to, da sem 

dekle, ki jo zanima 'moško' delo. 

Pri delu moraš biti natančen ter 

spreten – in ravno to me na-

vdušuje. V tem programu se 

počutim odlično in komaj ča-

kam, da bom začela funkcionira-

ti kot samozavestna posamezni-

ca v keramičarstvu.«

DEKLETA V GRADBENIH POKLICIH

NOVA ZAPOSLITEV NA SESGŠ ŠC KRANJ

Zaradi upokojitve nujno potrebujemo učitelja praktičnega pouka. 

Če vas veseli delo z mladimi in obvladate veščine pečarstva in ke-
ramičarstva, vas vabimo k sodelovanju. Za izvajanje praktičnega 

pouka pečarstva in keramičarstva imamo na šoli odlične pogoje. 

Nastop dela je 1. marca 2023. Za podrobnejše informacije se obrnite 

na nada.smid@sckr.si ali 041 790 325. Vabljeni, da se pridružite 

učiteljskemu zboru gradbene stroke. 

Na SESGŠ smo septembra v sklopu projektnega tedna izvedli 

petdnevno pilotno izobraževanje za mlade bodoče gradbenike. Iz-

med treh izpostavljenih področij smo največ pozornosti posvetili 

energetski učinkovitosti stavb, dobršen del digitalizaciji, nekaj pa 

tudi krožnemu gospodarstvu v gradbeništvu. Z učitelji gradbenih 

modulov, povabljenimi predavatelji in projektnimi sodelavci z GZS 

smo uspešno predstavili izzive, ki nas čakajo v gradbeništvu. Sple-

tna gradiva bodo prosto dostopna še naslednja tri leta na uradni 

spletni strani projekta: www.constructionblueprint.eu. 

Pečarska in keramičarska delavnica praktičnega pouka / Foto: arhiv šole

Slikopleskarka in slikopleskarji pri praktičnem pouku. / Foto: arhiv šole

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO
2
 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NO

X
): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 

0,0003-0,0010 g/km in število delcev 0,04 -0,90 * 1011 pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa 

prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov. 

ZIMSKI BONUS velja za modele: Corsa, Crossland, Mokka, Astra, Grandland ter Combo Life z motorjem z notranjim zgorevanjem in iz zaloge- odvisno od modela in stopnje opreme vozila. Opel 

financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spremenljivo obrestno mero. Ponudba je veljavna do 15.2.2023.

*Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov,

drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi). Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika

je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede*.

NAJVEČJA ZALOGA OPLOV V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS!
Zapeljite najnovejši model na testno vožnjo in dovolite, da vas prepriča. Vozila so na zalogi, zato lahko svojega najljubšega Opla odpeljete že danes.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  info.lj@avtotehna-vis.si

PE KRANJ  04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si

PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.siHVALA ,  KER  NAM ZAUPATE!

RAZLIČNE ŽELJE, 
ENO VESELJE
VOZILA OPEL S HITRO DOBAVO IN ZIMSKIM BONUSOM.

Gimnazija Škofja Loka je šola 

z dolgoletno tradicijo in je v 

domači regiji znana predvsem 

po kvalitetnem delu, dobrih 

medsebojnih odnosih in pestri 

ponudbi programov obveznih 

in izbirnih vsebin, strokovnih 

ekskurzij ter narodnih in med-

narodnih izmenjav. 

Gimnazija Škofja Loka v šol-

skem letu 2023/2024 nudi vpis 

Naj postane Gimnazija Škofja Loka  
tvoja nova srednja šola!

V šolskem letu 2023/2024 kot edina šola na Gorenjskem 

vabimo v program klasična gimnazija. To je program z 

latinščino in s poudarkom na humanističnih vsebinah in 

je namenjen vsem tistim dijakom, ki želijo v srednji šoli 

pridobiti najširša znanja. Prav zaradi tega ponujamo pro-

jektni latinski teden, druženje z dijaki klasičnih gimnazij 

Slovenije, filozofski tabor ter ohranjamo že priljubljene 

narodne izmenjave dijakov. Poleg angleščine in izbranega 

drugega tujega jezika se vsi dijaki učite tudi latinščino. 

V tem oddelku razpisujemo 28 prostih mest. 

v program gimnazija, kjer 

lahko izbiraš med naslednjimi 

smermi: naravoslovna smer s 

poudarkom na naravoslovju, 

splošna smer s poudarkom na 

družboslovnih predmetih ter 

t. i. evropski oddelek. Če imaš 

status vrhunskega ali perspek-

tivnega športnika, se lahko vpi-

šeš tudi v oddelek za športnike. 

Za novince imamo na voljo 140 

prostih mest v petih oddelkih. 

Poleg angleščine, ki se je uče 

vsi dijaki, lahko izbiraš drugi tuj 

jezik. Izbiraš lahko med fran-

coščino, nemščino, ruščino in 

španščino. 

Želimo prispevati k ustvarjanju 

dobre samopodobe mladih. 

Naš cilj je ustvarjati dobro in 

varno delovno okolje, v kate-

rem niso pomembni zgolj re-

zultati, ampak tudi prijazni in 

iskreni odnosi med vsemi, ki s 

škofjeloško gimnazijo živimo.

Naj postane Gimnazija  

Škofja Loka tvoja nova  

srednja šola!




