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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Potem ko je 
bil lani zaradi erpidemije 
koronavirusa prekinjen, se 
je zdaj v občini Škofja Loka 
ponovno začel projekt #Na
šaLoka Predlagaj, glasuj, so
deluj! Gre za sistem razpo
rejanja dela proračunskega 
denarja tako, da o njegovi 
porabi odločajo neposredno 
občanke in občani. Proces 
participativnega proračuna 
poteka od januarja do maja 
2021, izglasovani projekti pa 
bodo izvedeni v letih 2021 
in 2022. Minuli teden se je 
iztekla še zadnja od delav
nic, ki so jih organizirali po 
krajevnih skupnostih, kjer 
so ljudem predstavili, na ka
kšen način lahko sodelujejo 
s svojimi predlogi. Prisluh
nili smo delavnici, ki je po 
spletu potekala v krajevnih 
skupnostih Log in Zminec 
in na katero so udeleženci 
prišli dobro pripravljeni in z 
veliko zamislimi, kaj naredi
ti v njihovih krajih, da bo 
življenje lepše. 
Participativni proračun bo 
za občino nekakšen test de
mokracije, je v uvodu dejal 

župan Tine Radinja. Z njim 
želijo prebivalcem omogo
čiti, da sami predlagajo, kaj 
bi v svojem kraju spremeni
li in izboljšali, poleg tega pa 
tudi aktivirati čim večje šte
vilo občank in občanov, da 
aktivno sooblikujejo podo
bo občine. V procesu lahko 
sodeluje kdorkoli, ki je sta
rejši od 16 let in ima idejo, 

kaj njegov kraj potrebuje. V 
letih 2021 in 2022 je za te 
namene iz proračuna pred
videnih 275 tisoč evrov za 
vsako od enajstih krajevnih 
skupnosti. Vsaki je name
njeno enako denarja, torej 
25 tisoč evrov, ki jih bo raz
poredila med projekte, ki 
bodo izglasovani. Projekti 
naj bi ne bili ne preveliki ne 

premajhni, vsak mora biti 
ovrednoten, biti pa morajo 
tudi skladni z merili, ki jih 
bo ocenila posebna komisi
ja. Predloge bodo uvrstili 
na volilni seznam, o njih 
bodo krajanke in krajani 
glasovali na sedežih svojih 
krajevnih skupnosti 6. in 9. 
maja.

Občani bodo 
predlagali in glasovali
V Škofji Loki bodo v tem in prihodnjem letu prvič izvedli participativni proračun. Občanke in občane, 
ki bodo imeli pri tem ključno besedo, so o projektu seznanili na delavnicah, ki so jih organizirali za 
vse krajevne skupnosti.

Občanke in občani bodo za svoj kraj predlagali projekte, ki naj jih občina izvede v letih 
2021 in 2022, in o njih tudi glasovali. Na sliki Bukovica. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Približuje se 
pasijonski čas in tudi letos v 
sicer spremenjenih okolišči
nah pripravljamo Dneve 
Škofjeloškega pasijona. 
Pou darek bo na razstavah in 
dogodkih, s katerimi lahko 
varno zaznamujemo to po
sebno obletnico. Že lani 
smo zaradi epidemioloških 
razmer za letos načrtovano 
uprizoritev pasijona odpove
dali, vseeno pa želimo za
znamovati tristoto obletnico 
nastanka pasijonskega bese
dila," je ob letošnjem jubile
ju in pred začetkom pasijon
skih dni dejal župan Tine 
Radinja.
Škofjeloški pasijon predstav
lja eno največjih dragoceno
sti Škofje Loke in pomem
ben del slovenske kulturne 
dediščine. Pred petimi leti je 
postal tudi del svetovne 
Unescove dediščine, saj je 

bil vpisan v Unescov Repre
zentativni seznam nesnov
ne kulturne dediščine 
človeš tva. Gre za najstarejše 
ohranjeno dramsko besedi
lo v slovenskem jeziku, ro
kopis še danes hranijo v Ka
pucinskem samostanu v 
Škofji Loki. Lani so knjigo 
tudi restavrirali in o tem po
sneli dokumentarni film. 
Uprizarjanje Škofjeloškega 
pasijona sega v začetek 18. 
stoletja, v Škofji Loki pa so 
ga ponovno uprizorili v letih 
1999, 2000, 2009 in 2015, 
ravno za letos pa je bila upri
zoritev znova načrtovana. 
Toda račune je organizator
jem prekrižala epidemija, 
morali so jo odpovedati. Da 
bi v letih, ko ni uprizoritev, 
ne pozabili na Škofjeloški 
pasijon, vsako leto pripravi
jo Dneve Škofjeloškega pasi
jona s številnimi dogodki. 
Letošnji bodo prilagojeni 
spremenjenim razmeram.

Letos jubilej 
Škofjeloškega pasijona

Mineva tristo let, odkar je pater kapucin Romuald 
Marušič zapisal besedilo Škofjeloškega pasijona. 
Jubilej bodo zaznamovali z vrsto dogodkov. 

Prizor iz Škofjeloškega pasijona iz leta 2015 
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42. stran

V vrtcu znova 
otroška 
igrivost
Vrtci so znova odprti, tudi  
v škofjeloške so se vrnili 
otroci.

stran 4

Priznanje  
kot vrh 
njegove poti
Gregor Habjan iz Selc je prejel 
Bloudkovo plaketo za 
pomemben prispevek k 
razvoju slovenskega športa.
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ŠKOFJA LOKA

Turizem na Loškem 
naj bo butičen
Razvojna agencija Sora pri-
pravlja novo turistično stra-
tegijo za celotno škofjeloško 
območje: najprej so z anketo 
zbirali ideje pri turističnih 
ponudnikih in občanih.
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GORENJA VAS - POLJANE

Kultura jih je povezala
Ob letošnjem kulturnem pra-
zniku so v Kulturnem društvu 
dr. Ivan Tavčar Poljane razpi-
sali nagradni natečaj, na ka-
terem je s svojimi posnetki 
recitacij sodelovalo sedemin-
dvajset posameznikov.
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ŽELEZNIKI

Gradnja po odsekih
Na Direkciji RS za vode pri-
čakujejo, da bodo prvo delno 
gradbeno dovoljenje za pro-
tipoplavne ukrepe v Železni-
kih pridobili še ta mesec.
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ŽIRI

Žiri so lahko zgled na 
področju zdravja
Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) je v sodelova-
nju z Zlatim kamnom drugo 
leto podelil priznanje občina 
zdravja, ki ga je tokrat preje-
la Občina Žiri.

stran 10
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 23. februarja 2021

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Lo ški glas, št. 2/let nik X, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 15, ki je iz šel 23. februarja 2021.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 
41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; 
v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48. O

B
Č

IN
A 

Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

, M
E

S
TN

I T
R

G
 1

5
, Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Udeleženci so 
lahko prisluhnili Maji Ci
merman iz organizacije Da
nes je nov dan, Maticu 
Primcu, predsedniku Orga
nizacije za participatorno 
družbo, županom Cirilu 
Globočniku (Radovljica), Ti
netu Radinji (Škofja Loka) 
in Jožetu Sodji (Bohinj) ter 
vodji oddelka javnih financ 
na Občini Bohinj Silvu Rež
ku. Posvet je vodila Nina Ar
nuš iz Zavoda Tri, sicer vod
ja stičišča Grozd NVO Go
renjske. Kaj je participativni 
proračun, kaj je razlika med 
participativnim proračunom 
in tem, da o občinskih sred
stvih odločajo vaški odbori, 
krajevne skupnosti, zakaj so 
se v Radovljici, Bohinju in 
Škofji Loki odločili izpeljati 
participativni proračun in 
na kakšen način ga izvajajo? 
Ali je treba občane in občan
ke vzgajati o participativ
nem proračunu, o samem 
procesu, o predlogih, ki jih 
lahko oblikujejo? To so vpra
šanja, ki se najpogosteje za
stavljajo o participativnem 
proračunu in so nanje sku
šali odgovoriti tudi udele
ženci posveta. 

Primeri dobre praske
V občini Bohinj participativ
ni proračun izvajajo že dru
go leto zapored, o podrobno
stih sta spregovorila župan 
Jože Sodja in finančnik Sil
vo Režek. Izkušnje so dobre, 
pomembno je predvsem, da 

med predlogi občanov izbe
rejo izvedljive projekte. 
Sredstva, namenjena parti
cipativnemu delu proraču
na, enakomerno razdelijo 
med štiri krajevne skupno
sti (po 15 tisočakov vsaki, le 
največji Bohinjski Bistrici 
20 tisoč evrov). Občani ima
jo veliko predlogov, v občin
ski upravi pa so veseli, da 
predlagajo tudi stvari, ki jih 
občina pri svojem načrtova
nju nemara spregleda. Ta 

način je spodbudil tekmova
nje med kraji, kar se pokaže 
tudi pri vsakokratnem gla
sovanju o projektih. To na
meravajo nadaljevati, pri 
sami izvedbi pa so še mogo
če izboljšave, ki jih lahko 
dosežejo tudi s primerjavo 
participatornih praks med 
občinami, ugotavljata sogo
vornika iz Bohinja. Za zelo 
uspešnega se je pokazal 
participativni proračun v 
občini Radovljica, kjer ga 
prvič izvajajo za leti 2021 in 
2022. Območja dvanajstih 
krajevnih skupnosti so raz
delili na pet enot, vsem pa 
namenili za okoli odstotek 
proračunskega denarja. Od 
sedemdesetih predlaganih 

je bilo izglasovanih 25 pro
jektov, je povedal župan Ci
ril Globočnik, glasovala je 
tretj ina upravičencev. 
Uspeh pripisujejo dobremu 
komuniciranju, delavni
cam, ki so jih pripravili za 
občane, aktivirali so tudi 
krajevne skupnosti in dru
štva. Za elektronsko glaso
vanje je vsak dobil svojo 
kodo. Globočnik meni, da je 
projekt dobro zastavljen in 
se bo lahko nadaljeval tudi v 

naslednjih mandatih, tudi 
če bo izvoljen kak drug žu
pan. Visoko udeležbo, do
bro pripravljen projekt in 
individualen pristop v obči
ni Radovljica, kjer je že prvi 
cikel tako uspešen, so po
hvalili tudi v Organizaciji za 
participatorno družbo.

Letos spet zagnali projekt
Da v občini Škofja Loka ne
koliko zaostajajo za Bohi
njem in Radovljico, pa je na 
posvetu dejal župan Tine 
Radinja. Lani začeti projekt 
so zaradi epidemije "zamr
znili", letos pa so ga ponov
no zagnali. Radinja je na 
posvetu napovedal delavni
ce, ki jih pred izvedbo načr

tujejo med občani (in so jih 
februarja tudi že izvedli), 
kot ključne cilje projekta pa 
omenil tako dela, ki se bodo 
na predlog in po izboru ob
čanov izpeljala v posame
znih krajih, kot tudi aktivira
nje čim večjega števila ob
čank in občanov vseh gene
racij pri odločanju v občini. 
Glasovalno pravico bodo 
imeli tudi mladi od 16. leta 
dalje, saj je Radinja prepri
čan, da ima tudi mlajša ge
neracija veliko idej, kako iz
boljšati življenje v domačem 
kraju. Sodelovanje poudarja 
tudi kot pomembno vredno
to pri graditvi lokalne sku
pnosti. Participativni prora
čun je imenoval "laboratorij 
demokracije in sodelova
nja". Tudi Matic Primc 
meni, da se skozi participa
tivni proračun občani učijo 
demokratičnega odločanja, 
tu imajo priložnost za sku
pnostno razmišljanje, poleg 
tega tudi dobijo vtis, katere 
naloge lahko izpelje občina 
v okviru svojih pristojnosti. 
Na drugi strani pa se občin
ske uprave naučijo boljše 
komunikacije in sodelova
nja z občani. Participativni 
proračun v Škofji Loki bo 
zajemal nekaj več kot odsto
tek celotnega proračuna ob
čine, izvajali ga bodo v enaj
stih enotah, ki sovpadajo s 
krajevnimi skupnostmi. Ve
lik pomen pripisujejo tudi 
izvedljivosti projektov in se 
ob tem zavedajo, da vseh 
pričakovanj občanov ne 
bodo mogli izpolniti. 

Laboratorij demokracije 
in sodelovanja
Januarja je Grozd nevladnih organizacij na Gorenjskem organiziral spletni posvet o participativnem 
proračunu: z izkušnjami so sodelovali župani treh gorenjskih občin, tudi Škofje Loke.

Organizacija Danes je nov dan je leta 2018 
pozvala kandidate za župane k izvajanju 
participativnega proračuna. Izvoljenih je bilo 58 
županov, ki so se zavzeli za ta način soodločanja 
občanov, zdaj participativni proračun izvaja 23 
občin.

 

Izglasovani predlogi bodo 
zaveza občini, da so tudi iz
vedeni. Župan Tine Radinja, 
ki so se mu ob predstavitvi 
projekta na spletu pridružili 
tudi nekateri člani občinske 
uprave, je udeležencem 
predstavil Mateja Cepina, so
delavca občinske uprave za 
participativni proračun, ta pa 
je krajankam in krajanom 
pojasnil vse podrobnosti v 
zvezi s projektom.
Opredelil je participativni 
proračun, ki temelji na po
budah in zamislih občank 
in občanov. Povedal je, da 
je za posamezne predloge 
namenjenih od 3000 do 15 
tisoč evrov, tako da na vsa
ko krajevno skupnost pride 

25 tisočakov. Naštel je kora
ke, ki privedejo do končne
ga cilja, torej izvedbe pro
jekta in spremljanja s strani 
občanov. Prvi korak so bile 
delavnice, drugi bo izpol
njevanje obrazca na spletni 
strani, kjer bodo ljudje pre
dlagali projekte, tretji odda
ja predlogov. Rok zanje je 5. 
marec, oddajo pa jih lahko 
na tri načine: po spletu (na
slov nasaloka@skofjaloka.
si), na vložišču občine v 
času uradnih ur ali po kla
sični pošti (na naslov Obči
na Škofja Loka, Mestni trg 
15). Ustreznost predlogov 
bo ocenila posebna komisi
ja ob pomoči občinske 
upravce, nato bo o njih 5. in 
9. maja glasovanje. Občani 
bodo dobili plakat z vsemi 

opisanimi predlogi in nji
hovimi vrednostmi, med 
njimi bodo izbrali tri, ki jih 
bodo razvrstili po pomemb
nosti in jih točko vali. Zma
govalne pobude z največ 
točkami bodo šle na glaso
vanje. Matej Cepin je na
tančno pojasnil tudi, kako 
je treba oblikovati projektni 
predlog, predstavil obrazec, 
za lažje razumevanje pa 
predložil tudi zapis primera 
stroškov, da bodo predlaga
telji lažje finančno ocenili 
projekte, ki jih predlagajo. 
Udeležence delavnic sta 
pozdravila tudi predsedni
ka krajevnih skupnosti 
Zminec in Log Stanko Livk 
in Anton Rupar, navzoči 
krajani in krajanke pa so 
na posebno "tablo za pre

dloge", ki jim jo je na sple
tu odprl vodja delavnice, že 
nanizali vrsto idej, ki bi si 
zaslužile obravnavo v okvi
ru participativnega prora
čuna. Med njimi so bili 
predlogi za ureditev preho
dov za pešce, ureditev peš
poti v naseljih, avtobusna 
postajališča, defibrilator ob 
fitnesu, dodatna ureditev 
otroškega igrišča, fitnes v 
naravi na vrhu Gabrške 
gore, lokacija za odlaganje 
odpadkov, pitnik, smetnja
ki za pasje iztrebke, klopi, 
koši za odpadke, ureditev 
stare ceste Zminec–Gabrk, 
info točka, kolesarska po
vezava Zminec–Bodovlje–
Gabrk–Log–Visoko, pešpot 
za Soro do Brodov (slednja 
sta na poziv vodje, naj 
označijo najpomembnejše, 
dobila tudi največ "všečk
ov" sodelujočih), poleg in
frastrukturnih ureditev pa 
tudi "mehkejše" vsebine, 
denimo varstvo otrok med 
počitnicami, piknik za vse 
v Gabrku, kresovanje na 
Sv. Petru. 

Občani bodo 
predlagali in glasovali
31. stran

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora marca organizira dve 
zanimivi delavnici. Prva, ki ima naslov Na Kickstarterju se-
daj tudi Slovenska podjetja, bo potekala v sredo, 3. marca, 
od 17. do 19. ure, in sicer na spletu. Na njej bodo predstavi-
li ideje, ki so primerne za nastop na platformi Kickstarter, 
potrebne "sestavine" za uspešno kampanjo na Kickstarter-
ju, potek kampanje od začetka do konca, finančna sredstva, 
ki jih potrebujete za zagon kampanje, in primere dobrih 
praks. Delavnico bo vodil Žiga Berce. Drugo delavnico so 
naslovili Sodobna ženska v sodobni realnosti (ujeta med 
pričakovanji okolice in lastnimi željami) in bo namenjena 
ženskam. Potekala bo v sredo, 10. marca, od 17. do 19. ure, 
prav tako na spletu. Predstavila bo načine, s katerimi se žen-
ske lažje spopadajo z izzivi sodobnega časa. Prednost pri 
prijavi na delavnico bodo imele udeleženke, ki prihajajo ali 
so zaposlene v občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, 
Železniki in Žiri. Delavnico bo vodil Tomaž Ovsenik. Doda-
tne informacije in obvezne prijave: https://www.ra-sora.si/
novice-in-dogodki/. Delavnici sta za udeležence brezplačni. 

Brezplačni delavnici

Škofja Loka – Škofjeločani se vsako leto 9. februarja pri spo-
meniku za Kamnitnikom s slovesnostjo poklonijo spominu 
tam ustreljenih talcev. Letos je bila komemorativna slove-
snost zaradi epidemije odpovedana, zato so ta dan zazna-
movali zgolj z obiskom delegacije pri spomeniku, kjer je bilo 
na ta dan leta 1944 ustreljenih petdeset talcev. Obenem se 
poklonijo tudi spominu štirih partizanov, ki so zgoreli v Ve-
štrskem mlinu, kjer je bila partizanska tehnika. K spomeniku 
je položila venec delegacija Združenja borcev za vrednote 
NOB Škofja Loka in škofjeloški župan Tine Radinja. 

Spomin na ustreljene talce

Župan Tine Radinja pri spomeniku za Kamnitnikom

Škofja Loka – Devetnajstletni Rok Šarić je prejemnik naziva 
naj prostovoljec leta 2020 v občini Škofja Loka. S prostovolj-
stvom se je prvič srečal v devetem razredu osnovne šole, ko 
se je vključil na bronastno stopnjo programa Mepi. Je men-
tor v društvu tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika in 
mentor mednarodnim prostovoljcem v Škofji Loki. V srednji 
šoli je v Mladinskem centru Blok delal kot inštruktor in so-
deloval v njihovem programu. Lani je skupaj z Adjo Novinc 
in Kajo Mavrič vodil projekt Škrat za en dan, v okviru katere-
ga so zbrali skoraj sedemdeset daril za otroke iz socialno 
ogroženih družin s Škofjeloškega. Kot prostovoljec se je na 
začetku epidemije vključil v skupino, ki je pomagala Civilni 
zaščiti. Pravi, da so prostovoljske dejavnosti predvsem izvr-
stna priložnost za učenje, nabiranje izkušenj, širjenje social-
ne mreže ter gojenje vrednot solidarnosti in nesebičnosti. 

Naj prostovoljec je Rok Šarić
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Kaj bi vi predlagali in kaj bi 
izvedli v vašem naselju ali 
kraju, če bi imeli na voljo 
pet, deset, petnajst tisoč 
evrov? To je osnovna ideja 
participativnega proračuna, 
da za določen del občinske-
ga proračuna občanke in 
občani sami v svojem kraju 
predlagajo točno tisto, kar 
si želijo in bi to izboljšalo 
njihovo življenje. Za pro-
jekt, imenovan #Naša Loka, 
smo v proračunu namenili 
275 tisoč evrov za enajst 
krajevnih skupnosti, z na-
menom, da se v vsaki izpe-
lje nekaj projektov po izbiri 
občank in občanov. Izvedli 
smo že delavnice po krajev-
nih skupnostih, kjer smo 
podrobneje predstavili pro-
jekt in se z več kot 150 ude-
leženkami in udeleženci 
pogovorili o predlogih, saj 
mnogi razvijajo zanimive 
ideje. Delavnice so se kon-
čale prejšnji teden, zdaj pa 
imajo občanke in občani do 
5. marca čas, da na poseb-
nem obrazcu, ki ga je moč 
najti na spletni strani pre-
dlagam.skofjaloka.si, poda-
jo svoje predloge. Zaveza 
občinske uprave in mene 
kot župana je, da vse tiste 
predloge, ki bodo izglasova-
ni kot najboljši za posame-
zni kraj, v prihodnje tudi 
uresničimo.  
Želim si, da bi se skozi ta 
projekt aktiviralo čim več 
krajank in krajanov, starih, 
mladih, aktivnih in takšnih, 
ki postajajo aktivni, ter bi se 
vključili v tisto, kar sicer de-
lajo krajevne skupnosti in 
občina. Moj cilj je tudi, da 
skozi ta projekt dvignemo 
razumevanje, kako sploh 
deluje lokalna samouprava, 
kaj vse je potrebno za uspe-
šno izveden projekt v lokalni 
skupnosti, koliko stvari sta-
nejo, kako se odvijajo po-
stopki, da pridemo na koncu 
do nekega projekta, ki nato 
služi generacijam in genera-
cijam ljudi. 
Posebej velja omeniti, da ta 
projekt daje posebno prilo-
žnost našim občankam in 
občanom, ki so zdaj stari 16 
in 17 let in še nimajo volilne 
pravice. V projektu #Naša-
Loka jo imajo in se lahko 

vključijo s svojimi predlogi 
in za vse oddane predloge 
tudi glasujejo. Med njimi je 
zagotovo veliko takšnih s su-
per idejami. Skozi ta projekt 
gradimo medgeneracijsko 
skupnost, ki je solidarna, 
povezana in ima razumeva-
nje za potrebe drug druge-
ga. Edino, kar bo na koncu 
presojalo, kateri projekti so 
najprimernejši za posame-
zni kraj in bodo šli v izved-
bo, bo glasovanje. To bomo 
izpeljali 5. in 9. maja po kra-
jevnih skupnostih, upam, 
da bo zdravstvena situacija 
omogočala način oddajanja 
glasov v skrinjico. 
Do 5. marca je tako prilo-
žnost za oddajo predloga, 
nato bo te pregledala za to 
ustanovljena komisija, ob-
činska uprava pa bo prispele 
predloge finančno ovredno-
tila in pripravila za glasova-
nje. Na glasovnici bodo za 
vsako krajevno skupnost po-
sebej zbrani vsi predlogi. 
Komisija bo na koncu pre-
gledala rezultate glasovanja 
in razglasila najboljše pro-
jekte, ki bodo deležni prora-
čunskega financiranja. 
Skozi projekt #Naša Loka bo 
Škofja Loka dobila 20, 30, 
40 projektov v krajevnih 
skupnostih, za katere sem 
prepričan, da bodo olepšali 
in izboljšali našo občino, 
upam pa, da hkrati tudi 30, 
40, 50 občank in občanov, ki 
bodo motivirani za delo v lo-
kalni skupnosti in bomo 
skupaj z njimi v prihodnje 
še izvajali projekte in spre-
minjali Loko.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

#Naša Loka

Tine Radinja

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Že lansko po-
mlad so morali v Škofji Loki 
zaradi epidemije odpovedati 
tradicionalne Dneve Škofje-
loškega pasijona, in ker situ-
acija tudi jeseni ni bila nič 
boljša in niti ni kazalo na 
izboljšanje v začetku leta 
2021, so sprejeti zelo težko, 
a nujno odločitev, da v letu 
2021, čeprav je jubilejno, 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona odpovedo in jih 
prestavijo v leto 2022. Odlo-
čitev je bila sprejeta tudi z 
namenom, da ne bi ogrozili 
nastopajočih (vsakokrat so-
deluje kakih tisoč prosto-
voljcev), in z mislijo na gle-
dalce ter prebivalce mesta. 
Zaradi epidemiološke situa-
cije pa so organizatorji tudi 
dogodke v okviru letošnjih 
Dnevov Škofjeloškega pasijo-
na začrtali malce drugače kot 
v prejšnjih letih. Dogodki in 
vsebine, ki bodo zaznamova-
li tudi letošnjo častitljivo 
obletnico nastanka Škofjelo-
škega pasijona, se bodo vrsti-
li vse leto, največ pa jih bo v 
pomladanskem in jesen-
skem času, nekatere vsebine 
bodo predstavili tudi na sple-
tu. "V aprilu v starem me-
stnem jedru načrtujemo ene-
ga od najpomembnejših do-
godkov – odkritje spomin-
skega obeležja v počastitev 

tristote obletnice," navaja 
koordinatorica Škofjeloškega 
pasijona Agata Pavlovec. "V 
marcu in aprilu bodo na Me-
stnem trgu, v Oknu Loške 
hiše in v Sokolskem domu 
Škofja Loka na ogled razsta-
ve in video vsebine s pasijon-
sko tematiko. Izšli bosta dve 
publikaciji: Pasijonski done-
ski in Pasijonski almanah. 
Če bo le možno, bomo konec 
marca pripravili predstavitev 
publikacij in pred cvetno ne-
deljo Pasijonske delavnice. 
Na spletu si bo mogoče ogle-
dati: predstavitev vsebine tre-
tje slike Škofjeloškega pasijo-
na, dokumentarni film o re-
stavriranju knjige, kratki 
predstavitveni video iz upri-

zoritev in kratki predstavitve-
ni video štirih slovenskih 
enot, ki so vpisane na Unes-
cov Reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne. Kasneje v letu načrtuje-
mo še strokovna predavanja, 
posvete, pasijonski koncert, 
predstavitev loških postnih 
jedi, pasijonska romanja, in 
če bo le mogoče slavnostno 
akademijo v počastitev tristo-
te obletnice. Pripravljamo 
tudi vsebine za različne bro-
šure, zgibanke in knjige s 
predstavitvijo Škofjeloškega 
pasijona in z njim povezano 
tematiko."
Vse od 12. marca do 25. apri-
la se bodo vrstile razstave, 
video predstavitve in doku-

mentarni film, organizatorji 
so Občina Škofja Loka in 
Javni zavod 973 v sodelova-
nju s Karata filmom in Mops 
video produkcijo. Na spletni 
strani Škofjeloškega pasijo-
na in na Facebooku bo 16. 
marca kratki predstavitveni 
video iz dosedanjih uprizori-
tev pasijona, od 23. mara do 
6. aprila dokumentarni film 
o restavriranju knjige Arheo-
logija pasijonske knjige, ob 
koncu marca ali začetku 
aprila pa kratki predstavitve-
ni video štirih slovenskih 
enot, ki so vpisane na Unes-
cov Reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne; 30. marca bo predstavi-
tev vsebine tretje slike Ško-
fjeloškega pasijona z Marja-
nom Kokaljem, režiserjem 
pasijona v letih 1999 in 
2000, ki jo organizirajo bra-
tje kapucini, gibanje Pasi-
jonski veter in Javni zavod 
973). Natančne datume 
aprilskih dogodkov bodo še 
določili, kar bo spet odvisno 
od epidemiološke slike, prav 
tako se bodo o predstavitvah 
obeh pasijonskih publikacij 
odločili, ali bosta marca po-
tekali v živo ali na spletu. 
Tudi slavnostni dogodek v 
počastitev tristote obletnice 
Škofjeloškega pasijona z od-
kritjem spominskega obe-
ležja pred Rotovžem je odvi-
sen od prihodnjih razmer. 

Pasijon v posebnih 
razmerah
Kako bodo v Škofji Loki v letošnjih posebnih razmerah proslavili tristoletnico Škofjeloškega pasijona 
in izvedli tradicionalne pasijonske dneve

Hudiči mučijo grešno dušo – eden najmarkantnejših 
prizorov iz Škofjeloškega pasijona iz leta 2015 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi letos bo 
tako, le da še ni znano, ali 
bosta predstavitvi potekali v 
živo ali v virtualni obliki. Pa-
sijonski doneski med bralce 
prihajajo že šestnajstič po 
vrsti, urednica Helena Jane-
žič pa pravi, da so osrednji 
prispevki namenjeni tristo-
tim letom Škofjeloškega pa-
sijona in tokratna številka 
tudi nosi posvetilo Posveče-
no 300-letnici Škofjeloškega 
pasijona.
"V prispevku Troje stoletij 
Škofjeloškega pasijona se dr. 
Matija Ogrin ozre v čas nasta-
janja škofjeloške spokorniške 
procesije in osvetli do sedaj 
znane točke v času, ki jih je v 
zgodovini loškega pasijona 
moč zanesljivo datirati. Knji-
ga Škofjeloški pasijon je v 
koronskem letu 2020 dožive-
la temeljite konservatorsko-

-restavratorske posege, ki jih 
natančno popiše njihova iz-
vajalka mag. Blanka Avgu-
štin Florjanovič, dr. Monika 
Deželak Trojar pa predstavi 
dokumente, ki so se ohranili 
ob pasijonu," navaja Janeži-
čeva. O pasijonski kulturi na 
Slovenskem skozi ljudske pe-
smi piše dr. Marjeta Pisk, o 
Kristusovem trpljenju brat 
Jaroslav Kneževič iz škofjelo-
škega kapucinskega samosta-
na, o slovenski mistikinji 
Magdaleni Gornik pa Marti-
na Kljajič. O filmu Kristusov 
pasijon režiserja Mela Gibso-
na razglablja dr. Andraž 
Arko. Skozi osebno izkušnjo 
upodabljanja Jezusa v dose-
danjih uprizoritvah Škofjelo-
škega pasijona se predstavita 
dva igralca, Alojz Bogataj iz 
Poljanske in Matej Šubic iz 
Selške doline. Doneski pred-
stavljajo tudi nekatere druge 
vsebine, povezane s pasijo-

nom, likovno jih bogatijo po-
dobe akademskega slikarja 
Lucijana Bratuša ob spremni 
besedi Gorazda Kocijančiča. 
Izdajatelja revije sta Muzej-
sko društvo Škofja Loka in 
Kulturno-zgodovinsko dru-
štvo Lonka Stara Loka, v na-
kladi tristo izvodov pa jih za-
loži Občina Škofja Loka, še 
doda Helena Janežič.
Druga, mlajša publikacija 
pa je Pasijonski almanah, ki 
bo predvidoma izšel ob kon-
cu marca. "Letošnja številka 
bo posebna, in sicer pra-
znična dvojna 4–5 z letnico 
2020/21. Kot doslej je zbor-
nik namenjen objavljanju 
predvsem mednarodnih pri-
spevkov, bo pa tudi nekaj 
domačih. O tristoletnici 
Škofjeloškega pasijona bo 
govoril prispevek Metoda 
Benedika, zaslužnega profe-
sorja Teološke fakultete 
Univerze v Ljubljani, nekda-

njega predstojnika škofjelo-
škega Kapucinskega samo-
stana in nedvomne avtorite-
te proučevanja, raziskovanja 
in pisanja o Škofjeloškem 
pasijonu," pa vsebino leto-
šnjega almanaha na kratko 
predstavi Jože Štukl, ki je ob 
dr. Francu Križnarju ure-
dnik te mednarodne publi-
kacije. Benedik tokrat piše o 
zgodovini Škofjeloškega pa-
sijona vse od njegovega na-
stanka pa do ukinitve v dru-
gi polovici 18. stoletja. S tem 
se loška spokorna procesija 
velikega petka ni končala, 
ampak je zaživela v ponov-
nih uprizoritvah v letih 
1999, 2000, 2009 in 2015, 
v uvodniku zapiše urednik. 
O predstavitvi Pasijonskega 
almanaha pa dodaja: "Upa-
mo, da bo to možno v živo, v 
nasprotnem primeru pa 
bomo to naredili na spletu 
in v drugih medijih." 

Prihajata pasijonski publikaciji
Zgodaj spomladi ob Dnevih Škofjeloškega pasijona običajno izide revija Pasijonski doneski, v ta čas 
sodi tudi izid mednarodne publikacije Pasijonski almanah.
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Škofja Loka – Gorenjska gradbena družba obvešča, da v tem 
mesecu začenjajo izvedbo pešpoti na cesti Škofja Loka–Je-
prca (R1-210), in sicer na cestnem odseku med hišnima šte-
vilkama Reteče 12 in Reteče 30. Gradnja bo potekala tik ob 
glavni cesti na zemljišču v lasti državne direkcije za infra-
strukturo. Pešpot bo makadamska, med voziščem in pešpo-
tjo bodo namestili novo ograjo z varovalom za pešce.

Urejali bodo pešpot

Škofja Loka – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Škofja Loka ta teden organizira krvodajalski akciji v Železni-
kih in Škofji Loki. Danes, 23. februarja, bo odvzem krvi v 
osnovni šoli v Železnikih, od 24. do 26. februarja pa tudi v 
Škofji Loki, in sicer v Osnovni šoli Ivana Groharja v Podlub-
niku, na obeh lokacijah od 7. do 14. ure. Zaradi preprečeva-
nja prenosa bolezni krvodajalce prosijo, da svoj prihod po-
trdijo in se dogovorijo o uri prihoda na telefonske številke 
051 671 147, 051 389 270 ali 030 716 796. 

Krvodajalski akciji v Železnikih in Škofji Loki
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

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

JAVNI  R A ZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
 kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2021

 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313 in 
Majda Luznar, 04/51 12 702).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod 
rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča – Glavne pisarne Občine 
Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 23. 2. 2021
 Tine Radinja l.r 
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

V škofjeloških vrtcih, ki jih 
na osmih lokacijah obiskuje 
več kot devetsto otrok, je po 
podatkih prejšnjega tedna 
po ponovnem odprtju nav-
zočih 79 odstotkov otrok, 
kar je celo nekoliko višja 
udeležba, kot so jo sicer vrt-
ci beležili v tem obdobju. O 
vtisih po vrnitvi, ki je sicer 
potekala postopoma, smo 
vprašali ravnateljico Janjo 
Bogataj. 
 
Kako so otroci sprejeli vrni-
tev v vrtec?
Otroci so se radi vrnili na-
zaj, prav prepoznali smo na-
smehe na njihovih obrazih, 
drug drugega so se močno 
razveselili. Celo otroci prve-
ga starostnega obdobja, ko 
komaj znajo hoditi, so stekli 
prijateljem v objem. Pri ne-
katerih otrocih pa smo tudi 
opazili, da imajo zaradi dol-
ge odsotnosti in izolacije te-
žave, da nekoliko težje vzto-
pajo v družbo in igro, neka-
teri pa so tudi nekoliko bolj 
zadržani. Ni še tiste polne 
igrive razposajenosti, kot 
smo jo poznali, preden so 
zaradi epidemije ostali 
doma. Zdaj se še privajajo in 
ocenili smo, da bo ta prila-
goditveni čas kar trajal. Tudi 
starši so nam poročali, da so 

imeli otroci težave, tudi s 
prihodom nazaj v vrtec, ker 
so kar naenkrat spet vstopili 
v večji prostor, med več 
otrok, med več odraslih. 

Je bila vrnitev v vrtce olajša-
nje tudi za starše? 
Nepopisno olajšanje. Tudi 
starši so nam rekli, da so se 
ponovne vrnitve v vrtec zelo 
razveselili, tudi v primerih, 
ko so imeli otroci večje prila-
goditvene težave. Toda ko so 
videli, da so otroci z vese-
ljem spet stopili v vrtec, so 
tudi oni izjemno pomirjeni, 

ker je vrtec okolje, v katerem 
se otroci se dobro počutijo, 
napredujejo in se družijo s 
svojimi vrstniki. Tako so 
tudi starši brez skrbi, ko gre-
do na delo, pa tudi v prime-
ru, ko delo opravljajo od 
doma, saj jim je mnogo laž-
je delati, kot če imajo zraven 
otroke.

Ste imeli v času, ko otrok ni 
bilo v vrtec, z njimi kaj sti-
kov?
V tem času smo se v vrtcu 
izredno potrudili, da smo is-
kali stike tudi na daljavo. 

Strokovne delavke in delavci 
so pripravljali različna gra-
diva in so občasno ponujali 
nekatere dejavnosti, primer-
ne za starostno obdobje 
otrok. Pri tem nismo preti-
ravali, saj vendarle ne gre za 
neki šolski sistem, a smo 
vendarle dali otrokom mo-
žnost, da so skupaj s starši 
izvedli nekatere naloge, se 
poigrali, družili ... V času 
božično-novoletnih prazni-
kov smo pripravili več filmč-
kov, ki so shranjeni na naši 
spletni strani in so doživeli 
veliko ogledov in ponovitev, 
izjemen odziv med starši in 
otroki. Strokovne delavke so 
jim za praznike tudi pisale 
praznična voščila. Odločili 
smo se tudi, da del sredstev, 
namenjenih za opremo di-
daktike, namenimo kot dari-
lo družini. Vsak otrok je do-
bil v dar otroško knjigo, ki je 
bila izbrana kot kakovostna 
knjiga po našem izboru.

So se tudi v vaše vrtce po 
tem, ko so bili ti odprti samo 
za nujno varstvo, otroci vra-
čali postopoma? 
Na začetku smo sprejemali 
le otroke s potrdili staršev, 
da opravljajo nujno delo in 
so zaposleni v kritični in-
frastrukturi. Kasneje smo 
spoznali, da so potrebe 
mnogo večje, z ustanovite-

ljem smo se dogovorili ter 
začeli sprejemati vse, ki so 
potrkali na naša vrata. Pre-
den so se vrtci odprli v pol-
nem zamahu, je bila v na-
šem okolju do 45-odstotna 
zasedenost vrtcev. V nada-
ljevanju so se priključili 
tudi drugi in zdaj smo v 
samem vrhu po prisotnosti 
otrok v vrtcih v Sloveniji.

V času zapore vrtcev ste bili 
izpostavljeni ne le kot ravna-
teljica škofjeloškega vrtca, 
temveč tudi kot predsednica 
Skupnosti vrtcev Slovenije, 
kjer ste bili v javnosti zelo 
aktivni ...
Res je bilo zame precej na-
porno, praktično ni bilo no-
benega počitka, celo v večer-
nem času so novinarji iskali 
informacije. Za nas pa je 
bilo to pomembno, saj so se 
tako zaradi informacij, ki so 
po zaslugi objav v različnih 
medijih prišle v okolje, stva-
ri začele odvijati, mi smo jih 
lahko izpostavili kot težave 
ali pa kot dobre rešitve. Na-
porno je bilo, sem pa vesela, 
da nam je v naši skupnosti 
uspelo povezati kar 230 vrt-
cev. V tem času smo prido-
bivali na članstvu, skupnost 
pa je bila prepoznana kot 
kredibilna organizacija na 
področju predšolske vzgoje. 
Z obdobjem, ko že teče nor-

malno delo, pa še vedno 
ostaja odprto vprašanje pla-
čevanja "brezplačnega vrt-
ca" za čas, ko je bilo staršem 
obljubljeno. Prav je, da po-
vem, da sta šli o tem dvo-
smerni sporočili – najprej 
kot da je vrtec brezplačen, 
nato pa, da bodo morali star-
ši plačati. V tem času so 
starši imeli otroke doma in 
zato ni pošteno, da vrtec pla-
čajo. Tu bi morala država 
zagotovo poskrbeti za korek-
ten odnos in tudi pričakovali 
smo, da bi bilo iz popolnega 
zaprtja vrtca do postopnega 
odpiranja, ki smo ga vrtci iz-
vajali na lastno roko, kljub 
vsemu bolj smiselno spreje-
ti mehak ukrep, dokler epi-
demija traja in dokler se sta-
nje ne izboljša, da so starši 
plačila oproščeni. Kajti opa-
žali smo tudi, da so starši 
ubirali tudi svoja razmišlja-
nja, da bi si denimo kar 
sami spisali svoje karanten-
ske odločbe, kar je bilo do-
kaj preprosto dobiti, prav z 
namenom, da se vrtec ne 
plača. In še to bi rada rekla, 
da če bi se še kdaj zgodilo, 
kot se je ob tej epidemiji, bi 
morala država obdržati od-
prte vrtce vsaj za otroke s 
posebnimi potrebami, saj 
nudenje dodatne strokovne 
pomoči na daljavo ne pride v 
poštev. 

V vrtcu znova otroška igrivost
Vrtci so znova odprti, tudi v škofjeloške vrtce so se vrnili otroci. Le majhen delež jih še ostaja v domačem varstvu, pove ravnateljica Vrtca Škofja Loka 
Janja Bogataj.

Janja Bogataj / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prvi šolarji, ki 
so se vrnili, so bili po odloči-
tvi ustavnega sodišča otroci 
s posebnimi potrebami. V 
Škofji Loki je tako prva po-
novno oživela Osnovna šola 
Jela Janežiča. Minuli teden 
so po več mesecih učenja na 
daljavo znova sedli v šolske 

klopi učenci ostalih treh 
škofjeloških šol, vrnili so se 
tudi dijaki zaključnih letni-
kov Šolskega centra Škofja 
Loka in gimnazijci, ki so le-
tos maturanti. 
Kakšna je bila vrnitev v šolo, 
smo vprašali ravnateljico 
Osnovne šole Cvetka Golar-
ja Karlo Krajnik. "Učenci in 
tudi zaposleni v šoli smo bili 
veseli, da smo po tolikem 

času znova nazaj in da nam 
življenje spet kolikor toliko 
normalno teče," je dejala 
ravnateljica. Dodaja, da so 
se v minulih mesecih, ko so 
se šolali na daljavo, tudi kar 
dobro znašli. Že lansko po-
mlad, ko so ostali doma, so 
se morali prilagoditi novim 
okoliščinam, jeseni pa so 
bili že bolje pripravljeni in 
delo od doma je kar dobro 
teklo. "Vsem učencem smo 
zagotovili opremo, da so 
lahko sodelovali pri pouku, 
sicer pa smo nadgradili, kar 
smo izvajali v pomladnem 
času. Zdaj nas veseli, da 
smo se vsi skupaj vrnili, če-
prav seveda življenje v šoli 
ne poteka po starem. Učenci 
morajo ostajati v razredih, 
nosimo maske, umivamo si 
roke, razkužujemo, zračimo 
prostore ... Da se izognemo 
nevarnosti morebitnih 
okužb, ostajamo v 'mehurč-
kih'. Pri izbirnih predmetih, 
kjer so skupine mešane, no-
sijo maske. Pri podaljšanem 
bivanju smo starše prosili, 
da se vključijo le v primerih, 
ko je to zares nujno, saj bi 

nam to lahko povzročilo ka-
drovske težave. Priporočil 
NIJZ se vsi zelo striktno dr-
žimo. Tudi otroci se vestno 
držijo navodil, tako da šol-
sko življenje prvi teden po 
vrnitvi dobro teče."
OŠ Cvetka Golarja šteje 824 
otrok (od tega jih je v podru-
žnični šoli v Retečah 86). 
Kar velika množica ljudi je 

to, zato je nujno, da se spo-
štujejo predpisani ukrepi za 
preprečevanje okužb. Kraj-
nikova sicer pravi, da so bile 
prvi teden tudi odsotnosti od 
pouka, a na srečo jim še ni 
bilo treba zapirati oddelkov 
in spet delati na daljavo. Če-
prav so na to po dvakratnem 
zaprtju šol in večmesečnih 
izkušnjah pripravljeni.

Veseli so vrnitve v šolo
Ta teden so že šolske počitnice, prejšnji pa je bil za otroke tudi nekaj posebnega, saj so se po več 
mesecih znova vrnili v šolske klopi.

Tudi v OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki so bili učenci in 
zaposleni veseli, da so se po več mesecih znova vrnili v 
šolske klopi. / Foto: Gorazd Kavčič

Osnovno šolo Cvetka 
Golarja (matično na 
Trati in podružnično v 
Retečah) obiskuje 
skupaj 824 otrok. 

Škofja Loka – Na spletni strani Občine Škofja Loka si je mo-
goče ogledati rezultate urbanistično-arhitekturne delavnice, 
ki so jo izvedli študentje urbanizma na Fakulteti za arhitek-
turo Univerze v Ljubljani in Erasmus študentje arhitekture, 
in sicer v sodelovanju z Občino Škofja Loka. Na delavnicah 
so se ukvarjali z možnostmi razvoja vaških jeder in kako te 
ideje prenesti prebivalcem in uporabnikom (obiskovalcem, 
turistom, pohodnikom). V pilotni delavnici so bila izbrana 
naslednja neselja v občini: Godešič, Lipica, Pungert, Goste-
če, Draga, Suha, Moškrin, Brode v Poljanski dolini, Buko-
vščica in Knape v Selški dolini. 

Vaška jedra v občini
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[Vnesite besedilo]

VPIS OTROK  
V VRTEC ŠKOFJA LOKA

za šolsko leto 2021/2022

Vabimo vas k vpisu otrok v naslednje programe:

- dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur (za otroke stare od 11 mesecev do 6 let)

- prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.

Vpis bo v Vrtcu Škofja Loka potekal od 1. 3. do 12. 3. 2021. V času vpisa bomo vpisnice
sprejemali po pošti, elektronski pošti in v poštnem nabiralniku pred enotama Kamnitnik,

Partizanska cesta 1e ter Najdihojca, Podlubnik 1d.

Za vse dodatne informacije in pomoč pri vpisu bosta svetovalni delavki Melisa Toš in
Kristina Kovačič dosegljivi po telefonu in elektronski pošti v naslednjih terminih:

 ponedeljek, 1. 3. in 8.

3.

od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 15.00 ure

torek, 2. 3. in 9. 3. od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 15.00 ure
sreda, 3. 3. in 10.

3.

od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 16.00 ure

      četrtek, 4. 3. in 11.

3.

od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 15.00 ure

petek, 5. 3. in 12.

3.

od 8.00 – 12.00 ure

Svetovalni delavki lahko kontaktirate na telefonske številke 04 512 76 50 in 031 248 903
(Melisa Toš) ter 04 292 71 70 in 031 248 904 (Kristina Kovačič) ter po elektronski pošti

melisa.tos@vrtec-skofjaloka.si in kristina.kovacic@vrtec-skofjaloka.si.

      Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, torej od 1. 9. 2021 dalje.

     Otrok, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisati.

     Vloge, ki so na čakalnem seznamu, za novo šolsko leto niso več veljavne, zato vas ponovno
     vabimo k vpisu.

      Vpisnica bo v zadnjem tednu februarja dostopna na spletni strani vrtca »vrtec-skofjaloka.si«, v času vpisa jo
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VPIS OTROK  V VRTEC ŠKOFJA LOKA
za šolsko leto 2021/2022

Vabimo vas k vpisu otrok v naslednje programe:
  dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur (za otroke, stare 

od 11 mesecev do 6 let)
 prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.

Vpis bo v Vrtcu Škofja Loka potekal od 1. 3. do 12. 3. 2021. V 
času vpisa bomo vpisnice sprejemali po pošti, elektronski 
pošti in v poštnem nabiralniku pred enotama Kamnitnik, 
Partizanska cesta 1e, ter Najdihojca, Podlubnik 1d.

Za vse dodatne informacije in pomoč pri vpisu bosta sveto-
valni delavki Melisa Toš in Kristina Kovačič dosegljivi po tele-
fonu in elektronski pošti v naslednjih terminih:

  ponedeljek, 1. 3. in 8. 3., od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
 torek, 2. 3. in 9. 3., od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  sreda, 3. 3. in 10. 3., od 8. do 12. in od 13. do 16. ure
  četrtek, 4. 3. in 11. 3., od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
 petek, 5. 3. in 12. 3., od 8. do 12. ure

Svetovalni delavki lahko kontaktirate na telefonske številke 04 
512 76 50 in 031 248 903 (Melisa Toš) ter 04 292 71 70 in 031 
248 904 (Kristina Kovačič) ter po elektronski pošti melisa.tos@
vrtec-skofjaloka.si in kristina.kovacic@vrtec-skofjaloka.si.

Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, torej od 1. 
9. 2021 dalje.
Otrok, ki so že vključeni v vrtec, ni treba ponovno vpisati.
Vloge, ki so na čakalnem seznamu, za novo šolsko leto 
niso več veljavne, zato vas ponovno vabimo k vpisu.
Vpisnica bo v zadnjem tednu februarja dostopna na spletni 
strani vrtca »vrtec-skofjaloka.si«, v času vpisa jo lahko dobite 
tudi pred enotama Kamnitnik in Najdihojca.

VLJUDNO VABLJENI!

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Razvojni 
agenciji Sora so v partner-
stvu z vsemi štirimi občina-
mi in zavodi na škofjelo-
škem območju jeseni začeli 
pripravljati novo strategijo 
turizma. Do konca minule-
ga leta je delovala še stara 
strategija, sprejeta leta 2014, 
zdaj pa je treba cilje postavi-
ti na novo in natančno opre-
deliti ključne razvojne pro-
jekte, poleg tega je nove izzi-
ve prinesla tudi pandemija z 
zaustavitvijo turistične pa-
noge in potrebo po krepitvi 
odpornosti. Začenja se tudi 
nova finančna perspektiva.
Prva faza izdelave nove turi-
stične strategije je končana, 
v spletni anketi so zbrali 
predloge deležnikov, ki so 
povezani s turizmom, pa 
tudi drugih občanov.
"Skupaj smo pridobili več 
kot štiristo v celoti izpolnje-
nih vprašalnikov za vse štiri 
občine na Škofjeloškem," je 

povedala Andreja Križnar, 
vodja PE Turizem v Razvoj-
ni agenciji Sora. Ker je bilo 
povabilo k anketi objavljeno 
pred koncem leta, ki je lah-
ko bolj ali pa tudi manj ugo-

den čas, so nato januarja 
podprli povezavo s FB-kam-
panjo ter anketo še dodatno 
posredovali do turističnih 
deležnikov. "Ankete so torej 
bile izvedene v podporo turi-

stični strategiji (ki sicer v 
skladu s širšim razumeva-
njem turizma danes tega 
vpenja v širše okolje in vzpo-
stavlja povezave do številnih 
presečnih politik), in ne šir-

šo oziroma celostno razvoj-
no strategijo občine (ki za-
objame vsa področja in ki 
praviloma pritegne širok 
oziroma zagotovo širši krog 
ljudi, saj pokrije tudi sku-
pnostne službe, promet, 
zdravstvo, socialo …). Oce-
njujemo, da smo prejeli do-
bre kvalitativne podatke z 
zelo konkretnimi pogledi in 
tudi predlogi projektov, 
kako urediti, da bo destina-

cija bolj konkurenčna in bo 
lahko zadovoljila zahtevnej-
šega gosta. In s tega vidika 
smo dosegli cilj," pojasni 
Križnarjeva. 
V teku je analiza stanja in 
vprašalnikov, vtisi pa kažejo, 
da so pridobljeni pogledi 
zelo usklajeni in podpirajo 
dve temeljni usmeritvi: da si 
na Škofjeloškem želijo turi-
zem, ki je butičen (sledi 
principom višje kakovosti, 
osebnega pristopa, manjše-
ga obsega in večje vrednosti 
za ponudnike in celotno 
skupnost), zelen (odgovo-
ren, trajnosten in uravnote-
žen) in ki je generator vre-
dnosti za lokalno ekonomijo 
(krepitev manjših nastani-
tev, kratke dobavne verige, 

turizem v funkciji spodbuja-
nja oživljanja podeželja). 
Glede produktnega koncep-
ta pa gre za izkoriščanje iz-
redne pozicije Škofjeloškega 
na pragu Alp ter kombinaci-
jo zgodovinskega mesteca 
in lahko dostopne narave ter 
aktivnosti (kolesarjenje, po-
hodništvo, z izjemnimi raz-
gledi in zgodbami preteklo-
sti), pa tudi več nišnih pro-
duktov. 

"Za okrepitev konkurenčno-
sti se je potrdilo, da je te-
meljnega pomena okrepitev 
nastanitvene in gostinske 
ponudbe. Le tako se bo lah-
ko območje profiliralo kot 
stacionarna, in ne zgolj izle-
tniška destinacija, turizem 
pa kot panoga, ki lahko pri-
nese priložnost za območje, 
sploh za mlade," dodaja so-
govornica. 
Analiza in nakazane usme-
ritve so v tem trenutku 
zgolj osnutek, o katerem se 
bodo v nadaljevanju pogo-
vorili z vsemi, ki delajo v 
turizmu na območju, naj-
prej na začetku marca loče-
no na štirih delavnicah po 
občinah, nato še na skupni 
v sredini aprila. 

Turizem na Loškem 
naj bo butičen
Razvojna agencija Sora pripravlja novo turistično strategijo za celotno škofjeloško območje: najprej so 
z anketo zbirali ideje pri turističnih ponudnikih in občanih, v prihodnjih dneh se bodo o tej temi 
začele spletne delavnice.

Turizem na Škofjeloškem ponuja zanimiv preplet zgodovinskega mesteca, vpetega v 
zeleno naravo, ki ponuja ne zgolj aktivnosti, ampak tudi odkrivanje zgodb preteklosti in 
ustvarjalnosti. / Foto: Gorazd Kavčič 

Nina Fehter

Imamo že Ločanko, Loški 
glas, Loški utrip in Sejalca, 
pred časom se jim je pridru-
žil še Osmišljevalokalnik.
Nekakšen podnaslov revije 
Osmišljevalokalnik se glasi 
»ustvarjalni duh Škofje Loke 
in njegova revija«. Prepri-
čan sem, da zadnje v resnici 
povzema njeno bistvo – z 
revijo želimo na široko zaje-
ti in predstaviti ustvarjal-
nost, ki jo v sebi nosijo pre-
bivalci Škofje Loke. Revija je 
sicer plod sodelovanja Zavo-
da O in Kluba škofjeloških 
študentov, finančno pa nas 
podpira tudi Občina Škofja 
Loka, kar nas zelo veseli, saj 
je to zagotovo znak, da smo 
na pravi poti. 

V čem se Osmišljevalokal-
nik razlikuje od prej navede-
nih publikacij?
Od naštetih publikacij se 
Osmišljevalokalnik razliku-

je kot noč od dneva. To so 
uveljavljena lokalna glasila 
z določeno tradicijo, širo-
kim krogom bralcev in so 
deloma do predvsem infor-
mativne narave, izvzemši 
Sejalca. Mi pa smo le skupi-
na mladih, ki želi izraziti 
svojo kreativnost, ideje, 
mnenja in občutke tudi na 
papirju, v tiskanem mediju, 

in to možnost hkrati ponu-
diti čim večjemu številu lju-
di okrog nas.

Govori se, da ne gre za sku-
pino zgolj mladih.
Ker revija nastaja pod okri-
ljem dveh organizacij, ki sta 
v osnovi mladinski, je seveda 
večina avtorjev mladih, sre-
dnješolcev, študentov. Toda 

nikakor se ne želimo omejiti 
na to skupino – nasprotno. 
Sodeluje lahko kdorkoli, ne 
glede na starostno skupino, 
narodnost, veroizpoved, 
spolno usmerjenost ali poli-
tično prepričanje. V doseda-
njih številkah denimo staro-
stni razpon avtorjev sega vse 
od 16 do 69 let.

Najbrž bi se vam marsikdo 
želel pridružiti, še več pa bi 
jih bralo vašo revijo.
Če se nam kdo želi pridru-
žiti, to lahko stori na zelo 
preprost način. Lahko me 
nagovori na ulici ali pa piše 
na naslov revija@zavodo.
org, potem pa se bomo že 
dogovorili dalje. Revije so 
za zdaj na voljo za branje in 
izposojo v pisarni Kluba 
škofjeloških študentov in 
na Zavodu O, ko bomo do-
čakali sprostitev ukrepov, 
pa bodo na voljo za branje 
tudi v nekaterih škofjelo-
ških lokalih. Nekoč morda 
celo na spletu.  

Nekateri nestrpno pričaku-
jemo novo številko.
Trenutno smo v mirovanju, 
toda kmalu se bo začel pro-
ces ustvarjanja naslednje, 
četrte številke. Pričakujete jo 
lahko nekje v začetku pole-
tja. Ponovno bi rad povabil 
vse tiste, ki na kakršenkoli 
način ustvarjate – pišete, ri-
šete, slikate, fotografirate – 
in bi radi svojo kreativnost 
prijeli v roke, da nam pišete 
na naslov revija@zavodo.
org. Brez bojazni!

Revija ustvarjalnega 
duha Škofje Loke
Pred časom se je med nami naenkrat pojavila revija Osmišljevalokalnik. Po 
uspešno izdani prvi številki sta ji v letu 2020 sledili še dve, zadnja ob 
koncu lanskega leta. Takrat je prejšnjega urednika Urbana Pirca zamenjal 
Luka Krek, ki ta trenutek skupaj s sodelujočimi pripravlja prvo letošnjo 
številko priljubljenega škofjeloškega čtiva. 

Oblikovalec revije Erazem Paravinja in urednik Luka Krek
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Delavnice bodo predvidoma zaradi omejitev 
potekale na platformi Zoom po naslednjem 
urniku: za občino Škofja Loka v torek, 2. marca, 
za občino Gorenja vas - Poljane v sredo, 3. 
marca, za občino Železniki v četrtek, 4. marca, 
in za občino Žiri v petek, 5. marca. Vse 
delavnice se bodo začele ob 9. uri. 
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Mateja Rant

Gorenja vas – Gradnja 2,2 
milijona evrov vrednega pri-
zidka se je začela junija lani. 
Z njim bodo v Poljanah pri-
dobili skoraj tisoč kvadrantih 
metrov novih površin za šest 
novih igralnic, v mansardi pa 
še dve učilnici in prostore za 
zaposlene za potrebe tamkaj-
šnje šole. Ta čas so po bese-
dah Bernarda Strela iz Obči-
ne Gorenja vas - Poljane do-
končali dobro tretjino vseh 
načrtovanih del, tako da jih 
letos čaka še velik zalogaj. 
"Pogodbeni rok za dokonča-
nje del je sicer do konca av-
gusta, a bo ta rok zagotovo 
treba podaljšati, saj je prišlo 
do zamude zaradi razmer v 
zvezi z epidemijo covida-19 
in neugodnih vremenskih 
razmer pozimi." Računajo, 
da bodo vsa dela končana do 
konca leta.
V sklopu projekta gradnje 
prizidka so obnovili tudi do-
trajano šolsko kuhinjo, ki so 
jo tudi razširili v obstoječe 
prostore jedilnice in prilo-
žnostne telovadnice. Ob tem 
je Strel kot glavno pridobitev 
navedel prehod s plina na 
elektriko, tako da vse novov-
grajene naprave kot energent 
uporabljajo izključno elek-
trično energijo. Novo kuhi-

njo so začeli uporabljati sredi 
lanskega septembra, v njej 
pa so uvedli tudi dve novosti, 
pri katerih so sledili skandi-
navskemu zgledu. Spreje-
mno linijo za umazano poso-
do so po novem zasnovali 
tako, da vsak otrok ob vračilu 
pladnja sam sortira odpadke 
in na koncu naloži posodo v 
košare za pomivanje. Tako 
otrokom privzgajajo odnos 
do odpadkov in njihovega lo-
čevanja ter jih spodbujajo k 
samostojnosti, obenem pa s 
tem zmanjšajo obseg dela za 
pomivalnico. Pilotno so vgra-
dili še omarico s pitnikom in 
hladilnikom, s čimer želijo 
zmanjšati količino zavržene 

hrane. "Učenci lahko v hla-
dilnik odložijo sadje in pred-
pakirano hrano, ki je ne ma-
rajo, iz njega pa vzamejo, kar 
je na razpolago in imajo 
radi," je razložil Strel. 
Na novo bodo uredili tudi 
okolico vrtca, saj se je na ra-
čun novega prizidka na 
vzhodni strani vrtca zmanj-
šalo obstoječe zunanje asfal-
tirano igrišče, kar bodo na-
domestili z dodatnim zele-
nim otroškim igriščem, po-
leg katerega bodo uredili še 
zeliščni vrt. Ker je novi vrtec 
zasnovan kot skoraj niče-
nergijski objekt po sistemu 
energetsko varčne oziroma 
pasivne gradnje, so zanj pri-

dobili tudi sredstva Ekoskla-
da v višini dobrih 280 tisoč 
evrov, dobrih 800 tisoč 
evrov bo prispevalo ministr-
stvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, je razložil 
Strel. Preostanek potrebnih 
sredstev bo občina zagotovi-
la iz lastnih virov, za kar se 
je zadolžila v višini devetsto 
tisoč evrov. "Še naprej pa 
spremljamo tudi razpise, da 
bi pridobili še kakšen doda-
ten vir financiranja." Tako 
se nameravajo prijaviti tudi 
na zadnji razpis ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport za sofinanciranje ob-
činskih naložb v osnovne in 
glasbene šole ter vrtce.

Na tretjini 
predvidenih del
Na zadnji seji občinskega sveta so svetnike seznanili s potekom obnove kuhinje v Osnovni šoli 
Poljane in z gradnjo prizidka k Vrtcu Agata.

Pri gradnji novega vrtca so ta čas približno na tretjini predvidenih del. / Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant

Gorenja vas – Letni načrt 
dela na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je svetnikom 
predstavil poveljnik občin-
ske Civilne zaščite Primož 
Kokalj. Seznanil jih je, da so 
lani na novo izdelali oceno 
ogroženosti zaradi naravnih 
in drugih nesreč v občini, 
januarja letos pa so sprejeli 
še občinski delni načrt za-
ščite in reševanja v primeru 
epidemije oziroma pande-
mije nalezljive bolezni pri 
ljudeh. V pripravi pa so še 
ostali načrti zaščite in reše-
vanja (ob potresu in popla-
vah) ter delni načrti (ob po-
žaru v naravnem okolju, ne-
sreči zrakoplova, pojavu po-
sebno nevarnih bolezni ži-
vali, jedrski ali radiološki 
nesreči, ob zemeljskem pla-
zu in žledolomu).
Po besedah Primoža Koka-
lja bodo v prihodnjih petih 

letih na področju civilne za-
ščite veliko pozornosti na-
menili predvsem informira-
nju in opozarjanju ljudi ter 
jih na ta način spodbujali k 
preventivnemu ravnanju. 
Na področju preventivnih 
ukrepov letos načrtujejo 
tudi tečaje temeljnih po-

stopkov oživljanja in upora-
be avtomatskega zunanjega 
defibrilatorja. "Tečaje smo 
nameravali izvesti že lani v 
spomladanskih mesecih, a 
smo jih zaradi epidemije co-
vida-19 prestavili na letošnjo 
jesen," je razložil Kokalj. 
Ker se zavedajo, da je za nji-

hovo delovanje pomemben 
izobražen kader, letos načr-
tujejo tudi več usposabljanj 
za pripadnike enot in služb 
Civilne zaščite. Tudi to bodo 
izvedli po preklicu epidemije 
covida-19 in z njo povezanih 
ukrepov. Prav tako čakajo na 
sprostitev ukrepov, da bi lah-
ko izvedli vaje reševanja v 
primeru nesreč v sodelova-
nju z javno gasilsko službo. 
Predvideli pa so tudi načrt 
opremljanja v prihodnjih pe-
tih letih, pri čemer bodo prvo 
leto sredstva namenili pred-
vsem za nakup opreme za 
občinski štab in ekipi prve 
pomoči, v prihodnje pa si že-
lijo tudi obnove prostorov 
štaba Civilne zaščite. Za iz-
vedbo nalog na področju var-
stva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami, ki vključujejo 
tudi požarno varstvo in delo-
vanje javne gasilske službe, 
imajo letos v občinskem pro-
računu zagotovljenih slabih 
160 tisoč evrov.  

Poudarek bo na preventivi
Občinski svetniki so sprejeli letni načrt dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v občini Gorenja vas - Poljane, ki vključuje tako področje civilne zaščite kot požarnega varstva.

V prihodnje želijo tudi prenoviti prostore štaba Civilne 
zaščite. / Foto: Jure Ferlan

Zadnje tri mesece smo bili 
priča nenehnemu politične-
mu grmenju, po svečnici pa 
je dva tedna samo še treska-
lo. Prejšnji ponedeljek pa ni 
udarilo v najvišji in najbolj 
trden politični hrast po ime-
nu Janez Janša, ampak so se 
oblaki razvlekli, zvečer ob 
pol desetih pa se je začelo 
jasniti. Nezaupnica vladi ni 
bila potrjena, res se je dolgo 
pripravljala in podpisovala, 
nov kandidat za mandatarja 
je svojo ladjo slabo krmaril. 
Malo pred njegovim prista-
nom je tudi njega ujela moč-
na nevihta in strela je udari-
la v krmilo, tako da mu še do 
danes ni uspelo varno priti 
do priveza v pristanu. Veliko 
našega občestva je spremlja-
lo to komedijo in prepričan 
sem, da si velika večina na-
ših državljanov ni želela te 
politične spremembe, želela 
si je pa razjasnitve.  
Predstavil vam bom svoj 
pogled na naše politično 
vreme. Poznate me in ve-
ste, da že več kot dve dese-
tletji pripadam stranki SDS, 
spoštujem njene vrednote, 
kot so poštenje, domolju-
bje, demokracija in svobo-
da, ter s tem povezane dol-
žnosti in pravice posame-
znika in družbe. Zelo spo-
štujem vse, ki so na pošten 
način dosegli življenjski 
uspeh v gospodarstvu, špor-
tu, politiki in drugje. Žena 
mi je že večkrat rekla, da 
sem prevelik optimist in 
idealist za ta čas ter da bi 
pred dobrimi sto leti lahko 
odlično sodeloval s cesar-
jem Francem Jožefom in 
mogoče spet čez sto let … 
Vendar ji vedno odgovorim, 
da se je danes potrebno bo-
riti za izgubljene vrednote 
našega naroda, čeprav je in 
bo pot do cilja strma, na-
porna in posuta s ostrim 
kamenjem in trnjem.
Pred dobrim letom so se 
politične karte po volitvah v 
državni zbor dokaj hitro po-
novno pomešale, ker je 
prejšnji premier odstopil 
oziroma je puško vrgel v 
koruzo. Menil je, da bodo 
šli vsi za njim, ko je predla-
gal predčasne volitve, ven-
dar se je močno uštel. Za-
kaj? Zato, ker ni imel po-
trebnih izkušenj, politične 
kilometrine in verjetno še 
marsičesa drugega. Večina 
politikov iz levega politične-
ga pola je bila postavljena 
na položaje z velikim me-
dijskim pompom, malokdo 
si je to zahtevno pot tlako-

val sam. Trdnost in uspe-
šnost položaja je povezana 
s potjo do tega cilja, na ka-
teri se moraš spotakniti, 
udariti, opraskati, pasti, se 
ponovno pobrati in iti na-
prej. S tem dobiš prepotreb-
ne izkušnje in občutek, na 
kaj vse je treba paziti. Po-
treben je premislek in vča-
sih storiti tudi dva koraka 
nazaj za enega trdnega na-
prej. Tudi nedoseg cilja in 
poraz sta zelo, zelo po-
membni izkušnji. Danes je 
leva politična opcija v pov-
prečju popolnoma enaka, 
dejansko jim manjka vse 
našteto in izkušenj iz trno-
ve poti do cilja, manjka jim 
občutka, na kaj vse je treba 
paziti med potjo do cilja. 
Bistvo je, da ni bilo tistih 
pravih porazov, iz katerih bi 
se kaj naučili, in kakor vidi-
mo, jih zelo težko sprejme-
jo, to se je izkazalo pri za-
dnji nezaupnici vladi. Na 
tem področju smo pa mi na 
desni sredini izredno izku-
šeni in v treh desetletjih 
smo se večkrat polomili in 
opraskali. Doživeli smo po-
raze in se spet pobrali, več-
krat pa tudi nismo dosegli 
želenega cilja, naredili smo 
dva koraka nazaj za enega 
naprej. 
Pred slabim letom dni je bil 
po naporni poti en lep cilj 
dosežen in dokazali smo, da 
smo povezovalni in vredni 
zaupanja vodenja države. 
Več sredstev se je že name-
nilo občinam, za kar smo 
slovenski župani hvaležni, 
več bo tudi vlaganj v držav-
no infrastrukturo, kar si dr-
žavljani lahko samo želimo. 
Slovenija ne bo propadla, 
kakor slišimo iz nasprotne-
ga pola, če jo bo vodila de-
sna sredina. Se bo pa zago-
tovo spremenila, in to za 
daljše obdobje in za dobro 
državljanov.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Pot do cilja je 
zahtevna

Milan Čadež

Gorenja vas, Poljane – Na prvi letošnji seji Sveta gorenjske 
regije, ki je konec januarja potekala na spletu, so gorenjski 
župani podprli tudi predlog sklepa, da aktivno nadaljujejo 
aktivnosti na 4. razvojni osi, s katerimi jih je seznanil župan 
Milan Čadež. Ministrstvo za okolje in prostor ter ministr-
stvo za infrastrukturo sta pozvali, da na osnovi izvedenih 
preliminarnih študij začneta umeščanje trase v prostor. 

Podprli projekt četrte razvojne osi
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Mateja Rant

Gorenja vas – "Nova Fortu-
nova brv bo pomembno pri-
spevala k varnosti pešcev v 
prometu na območju Gore-
nje vasi," so poudarili na ob-
čini. Brv je dolga 28,8 metra 

in široka 208 centimetrov, 
pohodna širina znaša 172 
centimetrov. Jeklena kon-
strukcija je težka 12,3 tone, 
teža pohodnih hrastovih 
podnic pa znaša 3,7 tone, 
skupaj torej 16 ton, so razlo-
žili na občini.
Na javni razpis za izbiro iz-
vajalca za novogradnjo For-
tunove brvi za pešce čez 
reko Soro v Gorenji vasi je 
občina lani prejela pet po-
nudb. Najugodnejšo ponud-
bo je oddalo podjetje SGP 
Zidgrad Idrija s podizvajal-
cema, podjetjem Petrič iz 
Ajdovščine, ki je izdelalo ko-

vinsko konstrukcijo in lese-
ni del, ter podjetjem Topos 
Hotavlje, ki je poskrbelo za 
zunanjo ureditev okolice 
brvi. Naložba je bila vredna 
131 tisoč evrov. Utrditev te-
meljnih tal desnega mostne-
ga opornika s pilotiranjem 

so izvedli lani poleti, med-
tem ko je bil levi opornik 
zgrajen že ob gradnji gore-
njevaške obvoznice. Ob 
uspešni montaži na lokaciji, 
ki so jo izvedli sredi lanske-
ga decembra, je nova brv 
uspešno prestala tudi obtež-
beni preizkus nosilnosti. 
Staro brv, ki je bila že tudi 
dotrajana, so morali leta 
2013 odstraniti zaradi gra-
dnje gorenjevaške obvozni-
ce. Novo brv so krajani že 
težko čakali, saj bo marsiko-
mu skrajšala pot čez reko 
Soro v Sestransko vas in 
Trato.

Čez Soro po novi 
Fortunovi brvi
Za Fortunovo brv v Gorenji vasi, ki so jo postavili 
sredi lanskega decembra, so v začetku februarja 
dobili tudi uporabno dovoljenje.

Za Fortunovo brv so v začetku februarja dobili tudi 
uporabno dovoljenje. / Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant

Gorenja vas – Mercatorjev 
market v Gorenji vasi danes 
začasno zapira svoja vrata, 
saj ga čaka temeljita prenova, 
so na podlagi obvestila podje-
tja Mercator pojasnili na Ob-
čini Gorenja vas - Poljane. 
Zamenjali bodo vso opremo 
in na novo uredili oddelke 

kruha, sadja in zelenjave, 
prenovili delikateso ter na-
mestili nove blagajne, hladil-
no tehniko, police in naku-
povalne vozičke. Cilj prenove 
je občanom občine Gorenja 
vas - Poljane zagotoviti pe-
stro in celovito ponudbo v 
sodobno opremljeni trgovi-
ni. Svoja vrata naj bi market 
znova odprl 11. marca. 

Mercator v Gorenji vasi 
prenavljajo
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Mateja Rant

Poljane – "Proslavimo kul-
turni praznik skupaj in v 
živo," so ob razpisu natečaja 
pozvali v KD dr. Ivan Tavčar 
Poljane. K sodelovanju so 
povabili od najmlajših do 
najizkušenejših oziroma 
"vse, ki dobro v srcu misli-
te". Skupaj so tako s posnet-
ki recitacij oživili številna 
Prešernova besedila. "Od-
zvalo se je 27 posamezni-
kov, za katerimi stoji še naj-
manj dvakrat toliko skrbnih 
rok. Te so poskrbele, da so 
se posnetki sploh uresničili, 
da so oživeli in obogatili 
žlahtno bero recitacij," je 
pojasnil Goran Šušnjar iz 
KD dr. Ivan Tavčar Poljane.
Posnetke recitacij so zbirali 
od 4. februarja pa vse do 
predvečera kulturnega pra-
znika. "S številom recitacij, 
izvirnostjo in odzivom so 
nas vse presenetili na naj-
bolj pozitiven način," je bil 
zadovoljen Šušnjar. Natečaj 
so pripravili na pobudo čla-
nice upravnega odbora dru-
štva Martine Kolenc Novak, 
idejo pa sta pomagala izpe-
ljati Aljaž Rakovec in Kle-
mentina Peternel. "Najprej 
so se s svojimi recitacijami 

odzvali člani društva, ki so 
tako opogumili še druge," je 
pojasnil Šušnjar in dodal, da 
so zbrali precej pester nabor 
pesmi, ki so jih recitirali, 
največ pa se jih je sicer odlo-
čilo za Zdravljico in Povo-
dnega moža. "Pri tem so bili 
vsi zelo izvirni, nekateri so 
pripravili tudi skupinske re-
citacije, drugi so uporabili 
lesen odrček za kamišibaj ... 

Zelo ganljivi so bili tudi po-
snetki, ki so jih pripravili v 
domovih za starejše, kar je 
dalo našemu projektu hu-
mano noto, saj so prišli do 
besede ljudje, ki so bili v teh 
časih epidemije sicer najbolj 
odrinjeni," je navdušen Šu-
šnjar. Vse so objavili v po-
sebnem albumu na profilu 
na Facebooku, obisk katere-
ga se je v dneh po objavi po-

snetkov enormno povečal. 
"Imeli smo nekaj tisoč ogle-
dov, kar je za nas ogromno. 
Naša želja je izpolnjena: s 
kulturo smo se – čeprav vir-
tualno – povezali," je pouda-
ril Šušnjar in dodal, da je ob 
vseh omejitvah, ki nam jih 
zapoveduje sedanji čas, prav 
virtualni svet v skupni misli 
povezal različne generacije, 
različne občine in celo raz-
lične regije. "Kultura je do-
kazala, da podira še tako tr-
dne meje, da združi še tako 
oddaljene kraje in ljudi." 
Zato sta si bila tako ocenje-
valna komisija kot upravni 
odbor društva enotna, da si 
vsaka izmed recitacij več kot 
zasluži nagrado. "Bodimo 
prešerni, ustvarjalni, pove-
zovalni tudi v naslednjih 
mesecih leta," je ob koncu 
še pozval Šušnjar. 
Praznovanju kulturnega 
dneva v občini so se pridruži-
li tudi v Zavodu Poljanska 
dolina, ki je povabil na virtu-
alni ogled Šubičeve hiše, roj-
stne hiše slovenskih slikarjev 
Janeza in Jurija Šubica, kjer 
je v drugi polovici 19. stoletja 
pod vodstvom njunega očeta 
Štefana Šubica delovala naj-
pomembnejša podobarska 
delavnica na Slovenskem.

Kultura jih je povezala
Ob letošnjem kulturnem prazniku so v Kulturnem društvu (KD) dr. Ivan Tavčar Poljane razpisali 
nagradni natečaj, na katerem je s svojimi posnetki recitacij sodelovalo sedemindvajset posameznikov. 
Zavod Poljanska dolina pa je omogočil virtualni ogled Šubičeve hiše.

Zavod Poljanska dolina je ob kulturnem prazniku pripravil 
virtualni ogled Šubičeve hiše. / Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant

Gorenja vas – Problem hi-
trega širjenja invazivnih tu-
jerodnih rastlin obstaja v 
celotni državi in tudi Poljan-
ska dolina pri tem ni izjema. 
V Poljanski dolini so se po 
besedah Jake Šubica iz LU 
Škofja Loka razrasli pred-
vsem ambrozija, ki je aler-
gena in kot taka nevarna za 
ljudi, žlezava nedotika, ja-
ponski dresnik, topinam-
bur, deljenolistna rudbekija, 
kanadska ali orjaška zlata 
rozga, navadna barvilnica in 
enoletna suholetnica. "Širijo 
se predvsem v priobalnem 
pasu reke Sore," je razložil 
Šubic in dodal, da bodo izve-
dli popis in evidentiranje 
tujerodnih rastlinskih vrst, 
nato pa se bodo v poletnih 
mesecih lotili še njihovega 
odstranjevanja in zatiranja, 
pri katerem bo sodelovala 
Ribiška družina Visoko.
Kot je opozoril Jaka Šubic, 
se nekatere tujerodne ra-
stlinske vrste zelo hitro širi-
jo v naravi, ker nimajo na-
ravnih sovražnikov, zato 

marsikje nastajajo strnjena 
območja invazivk, ki otežu-
jejo dostop do vode. Marsi-
kje so razmere že skoraj ne-
obvladljive, sploh pri japon-
skem dresniku, katerega 
korenine segajo zelo globo-
ko in ga je zato še težje od-
stranjevati. Zato je pozval k 
izogibanju sajenju rastlin-
skih vrst, ki se kažejo kot 

invazivne, obenem pa svetu-
je, da ostanke z vrta ljudje 
kompostirajo na domačem 
dvorišču oziroma jih odloži-
jo na ustrezno deponijo in 
jih nikakor ne odlagajo v na-
ravi. Ob tem so se kot pro-
blematična izkazala tudi ob-
močja, na katerih potekajo 
obsežna gradbena dela, saj 
gre navadno za velike povr-

šine in torej velike količine 
odložene zemlje, zato je nad 
tem potreben ustrezen nad-
zor. Biologinja Sonja Roz-
man je pojasnila, da nekate-
re invazivne rastlinske vrste 
že prevzemajo mesto avtoh-
tonim rastlinskim vrstam 
ter tako vplivajo na biodiver-
ziteto in povzročajo gospo-
darsko škodo – v kmetijstvu 
zmanjšujejo travniške in 
njivske površine, kakovost 
krme in pridelek gojenih ra-
stlin, vplivajo na gospodarje-
nje z vodami in ogrožajo 
zdravje ljudi. "Japonski dre-
snik je bil nekoč okrasna ra-
stlina, a so se ponekod raz-
rasli tako gosti sestavi, da 
svetloba na teh območjih ne 
prodre do tal, kar onemogo-
ča obnavljanje gozda." 
Zato je po Šubičevih bese-
dah zelo pomembno, da in-
vazivne tujerodne rastline 
odstranimo v čim zgodnejši 
fazi, in torej poziva k hitre-
mu ukrepanju. "Narava brez 
invazivk je lepa in odporna 
proti raznim ujmam. Vsi 
lahko prispevamo k ohranja-
nju tega." 

Poleti jih bodo odstranjevali
Občinskim svetnikom so na zadnji seji občinskega sveta predstavili tudi projekt Aktivno proti 
invazivkam, pri katerem poleg Ljudske univerze (LU) Škofja Loka kot vodilnega partnerja sodelujeta 
še Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Ribiška družina Visoko.

Velik sestoj dresnika ob Sori – jeseni odvrže liste in do 
pomladi stebla propadejo, iz korenin pa poženejo nove 
rastline. / Foto: arhiv LU Škofja Loka
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Ministrstvo za kulturo je v 
začetku januarja objavilo jav-
ni razpis za sofinanciranje 
obnovitvenih del za kulturne 
spomenike. Na razpis smo 
se prijavili s projektom ob-
nove spomenika žrtvam v 
Dolenji vasi. Spomenik, do 
katerega vodi peščena pot z 
brezovim drevoredom, je po-
svečen 338 padlim borcem, 
19 talcem in drugim žrtvam 
nacističnega nasilja Selške 
doline. Zgrajen je bil leta 
1950 na pobudo Nika Žu-
mra iz Železnikov. Zasnovo 
za ta spomenik je naredil ar-
hitekt Plečnik, zato pogosto 
ta spomenik imenujemo 
tudi Plečnikov spomenik. 
Hkrati ta spomenik slovi kot 
najlepši Plečnikov spomenik 
na prostem v Sloveniji. Na 
razpis smo se prijavili za ob-
novo strehe, ureditev odvo-
dnjavanja in ureditev dosto-
pne poti od regionalne ceste 
do spomenika. Obnova spo-
menika bo stala 60 tisoč 
evrov. V primeru, da bomo 
na razpisu uspešni, bomo od 
ministrstva prejeli 30 tisoč 
evrov. Obnovo spomenika 
načrtujemo v letu 2022.
Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport je 5. 
februarja objavilo javni raz-
pis za sofinanciranje investi-
cij v vrtcih in osnovnih šolah 
v proračunskem obdobju od 
leta 2021 do 2024. Na ta raz-
pis se bomo prijavili s pro-
jektom dograditve dodatnih 
prostorov v mansardi 
Osnovne šole Železniki. Do-
datno bomo zgradili prosto-
re za glasbeni pouk, učilnico 
za likovni pouk, multimedij-
sko – računalniško učilnico 
in nekaj pomožnih prosto-
rov. Šolskemu poslopju 
bomo dogradili tudi dvigalo, 
ki bo peljalo od pritličja do 
prostorov v mansardi. Tre-
nutno pripravljamo doku-
mentacijo za prijavo, ki jo je 
treba v elektronski obliki od-
dati do 1.  marca. Ocenjena 
vrednost gradnje znaša 620 
tisoč evrov. V primeru, da bi 

bili na razpisu uspešni, bi 
od Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport pre-
jeli 400 tisoč evrov za to in-
vesticijo.
Skupni projekt vseh štirih 
škofjeloških občin skupaj z 
Občino Medvode pa bo pri-
java na razpis Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport z dograditvijo prosto-
rov za Osnovno šolo Jela Ja-
nežiča v Škofji Loki. Pred 
dvema tednoma smo prejeli 
spodbudno novico iz Med-
vod, da so svetniki tamkaj-
šnjega občinskega sveta do-
končno potrdili odlok, da bo 
Občina Medvode vstopila v 
lastništvo Osnovne šole Jela 
Janežiča in podprla načrto-
vano povečanje prostorov v 
tej šoli. Celotna investicija 
se bo tako porazdelila med 
pet občin. Vsaka občina pa 
bo prispevala sorazmerni 
delež glede na povprečno 
število vpisanih učencev v 
zadnjih treh letih. Tudi za ta 
projekt je treba pripraviti 
vso dokumentacijo do 
1. marca. Največji delež ima 
Občina Škofja Loka, ki bo 
nosilna občina pri pripravi 
dokumentacije in tudi pri 
izvedbi projekta.
Upamo, da bomo pri teh 
prijavah uspešni in bomo s 
pomočjo državnih sredstev 
lažje izpeljali opisane inve-
sticije.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Prijave na razpise

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – V zahodnem 
delu države so ta teden zim-
ske počitnice. Če se je vre-
menska napoved uresničila, 
dnevne temperature v teh 
dneh niso ravno zimske, a 
se bo zagotovo kljub temu 
marsikatera družina odpra-
vila na sneg.
Smučišča se v tej zimi sre-
čujejo z eno najtežjih sezon, 
saj zaradi zajezitve širjenja 
koronavirusa več tednov 
niso smela obratovati. Žični-
čarje in smučarje je sicer 
pretekli teden razveselila 
omilitev pogojev glede smu-
ke. Sedaj zadošča negativni 
izvid testa na novi koronavi-
rus, ki ni starejši od sedmih 
dni, medtem ko se tistim, ki 
so koronavirus že preboleli 
oziroma bili cepljeni proti 
covidu-19, pol leta ni treba 
testirati, vendar morajo pre-
dložiti potrdilo. 
Direktorica Turističnega 
centra Soriška planina Polo-
na Golija je povedala, da so 

po 26. januarju, ko so smu-
čišče ponovno odprli za vse 
smučarje in so morali ti pre-
dložiti negativni izvid, ki ni 
starejši od 24 ur, imeli pri-
bližno 60-odstotni upad 
smučarjev, a se je njihovo 
število začelo povečevati in 
tako so do sredine februarja 
že dosegli okoli sedemdeset 
odstotkov nekdanjega obi-

ska. K temu je zagotovo pri-
pomoglo, da so v Železnikih 
zelo dobro poskrbeli za hitro 
testiranje. Golijeva upa, da 
bo v času počitnic obisk še 
boljši. "Vsekakor namerava-
mo obratovati do konca 
marca, sezono pa bomo po-
daljšali, dokler bo le mogo-
če." Uredili so še sankaške 
in tekaške proge, zaznavajo 

tudi vse več turnih smučar-
jev in pohodnikov.
Od minulega petka je smu-
ka možna tudi na Cerknem. 
Smučišče so nameravali od-
preti že 9. januarja, a je pri-
šlo do prepovedi obratova-
nja žičniških naprav. Od te-
daj in vse do prehoda celo-
tne države v t. i. rdečo regijo 
je bila Goriška med t. i. črni-
mi regijami, kjer ni bilo do-
voljeno obratovanje žični-
ških naprav. Po prehodu so 
se znova začeli pripravljati 
na odprtje. Obilne dežne pa-
davine so jim dodobra uniči-
le snežno podlago, a jim je 
kljub vsemu uspelo pripra-
viti proge. Upajo, da bodo 
preostanek zimske sezone 
podaljšali vsaj do sredine 
marca.
Tudi na Smučišču Rudno, 
ki je bilo decembra odprto 
zgolj dva dneva, nato pa šele 
po 24. januarju, upajo, da 
bodo obratovati do sredine 
marca, kar bo seveda odvi-
sno od vremena. Smučišče 
je med zimskimi počitnica-
mi med tednom odprto ves 
dan oziroma od 9. do 19. 
ure. Na Smučišču Rudno so 
še zlasti zadovoljni, da so po 
nedavnem sproščanju proti-
koronskih ukrepov lahko za-
čeli izvajati smučarske teča-
je, za katere je vsako zimo 
veliko zanimanja. 

Smučišča so oživela
Na smučiščih so se pretekli teden razveselili omilitve pogojev za smuko. 
Upajo, da bodo te dni k boljšemu obisku prispevale tudi zimske počitnice.

V času zimskih počitnic se na smučiščih nadejajo dobrega 
obiska. / Foto: Gorazd Kavič

Ana Šubic

Železniki – Iz Knjižnice Iva-
na Tavčarja Škofja Loka so 
sporočili, da bo Krajevna 
knjižnica Železniki od 1. do 
8. marca zaprta, in sicer za-
radi konverzije zapisov in 
zaščite gradiva. Izposoja v 
tem času ne bo možna, bo 
pa možno vračanje gradiva 
skozi režo na vratih pri vho-
du knjižnice.
Direktor Knjižnice Ivana 
Tavčarja Matjaž Eržen je po-
vedal, da bodo v knjižnici v 
Železnikih v času zaprtja iz-
vedli konverzijo gradiva za 
pripravo na postopen pre-

hod na RFID-izposojo. Vse 
gradivo – gre za okoli 27 ti-
soč enot – bodo opremili z 
RFID-nalepkami. Istočasno 
bodo vsako enoto položili na 
posebno ploščo, ki bo prene-
sla podatke o posameznem 
gradivu (avtor, naslov, in-
ventarna številka …) iz baze 
COBISS in jih zapisala na 
čip v nalepki. Kot je pojasnil 
Eržen, bo nato postopek iz-
posoje za knjižničarke eno-
stavnejši in hitrejši, saj bodo 
na omenjeno ploščo lahko 
hkrati položile tri do pet ko-
sov gradiva. Če bi imeli še 
knjigomat, bi si bralci lahko 
gradivo izposodili sami.

Izposojo bodo posodobili
Krajevna knjižnica Železniki bo v začetku marca 
zaprta, saj bodo pripravljali gradivo za postopen 
prehod na sodobnejšo tehnologijo izposoje.

Ana Šubic

Železniki – Na Direkciji RS 
za vode (DRSV) si prizade-
vajo, da bi čim prej prišlo do 
začetka izvajanja prve faze 
protipoplavnih ukrepov v 
Železnikih. Konec lanskega 
novembra so na ministrstvo 
za okolje in prostor oddali 
vlogo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za odseke 
od Alplesa do Dermotovega 
jezu in za odsek pri Dolen-
čevem jezu, konec decem-
bra pa še vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja na 
odseku med Dermotovim in 
Dolenčevim jezom. Zahteva 
za gradbeno dovoljenje se 
nanaša tudi na obvoznico 
mimo starega dela mesta, ki 
jo bosta sofinancirali Direk-
cija RS za infrastrukturo 
(DRSI) in Občina Železniki. 
Skupno vlogo so na okolj-
skem ministrstvu že pregle-
dali in je trenutno v dopol-
njevanju po poslanih pri-
pombah.
Na DRSV so pojasnili, da 
imajo za protipoplavne ure-
ditve na Selški Sori v Žele-
znikih pridobljene pravice 
graditi na vseh potrebnih 
parcelah. Na DRSI, ki bdi 
nad projektom obvoznice, pa 
so povedali, da so pridobili 
večino dokazil o pravici gra-
diti na potrebnih zemljiščih, 
z lastniki, s katerimi jim do-
govorov ni uspelo doseči, pa 

vodijo postopek razlastitve. 
"Za potrebe izgradnje obvoz-
nice je predvideno tudi ruše-
nje oz. sprememba na-
membnosti šestih objektov. 
Z večino lastnikov teh stano-
vanjskih in gospodarskih 
objektov smo že podpisali 
pogodbo," so razložili na 
DRSI. Če bi DRSI v času 
obravnave vloge za izdajo 
gradbenega dovoljenja uspel 
pridobiti vsa dokazila o raz-
polaganju z zemljišči, bi bilo 
izdano gradbeno dovoljenje 
za celoto, kar pa se očitno ne 
bo zgodilo. Na DRSV so 
pred dnevi potrdili, da za 
prvo fazo pričakujejo izdajo 
več delnih gradbenih dovo-
ljenj. "Prizadevamo si zasle-

dovati vse zadane roke. Še 
vedno pričakujemo hitro iz-
dajo prvega delnega gradbe-
nega dovoljenja, in sicer še v 
tem mesecu," so dodali. Že 
po oddaji vloge so sicer pove-
dali, da se bodo v primeru 
zapletov s stranskimi udele-
ženci takoj prilagodili in pri-
dobili delna gradbena dovo-
ljenja: s ciljem, da se gradnja 
čim prej začne.
Dela nameravajo začeti ta-
koj po pravnomočni izbiri 
izvajalca, so napovedali na 
DRSV, kjer prav ta čas vodi-
jo izbirni postopek. Razpis 
za izvajalca so objavili konec 
decembra, rok za oddajo po-
nudb oz. prijavo interesa pa 
bi se moral izteči 3. februar-

ja, a so ga podaljšali do 11. 
februarja. V prvi fazi izbora 
ugotavljajo sposobnost pri-
javljenih kandidatov za iz-
vedbo javnega naročila, nato 
pa bodo v drugi fazi kandi-
dati, ki jim bodo priznali 
sposobnost, oddali ponudbe 
s ponudbeno ceno. Če ne bo 
zapletov s pritožbami, naj bi 
drugo fazo postopka izvedli 
prihodnji mesec.
O drugi fazi protipoplavnih 
ukrepov, ki zajema gradnjo 
zadrževalnika pod Sušo, so 
na DRSV povedali, da ta čas 
izvajajo parcelacijo parcel za 
potrebe izvedbe odkupov in 
gradnje. Zaključujejo tudi 
razpis za izbor izvajalca za 
projektiranje in gradnjo.

Gradnja po odsekih
Na Direkciji RS za vode pričakujejo, da bodo prvo delno gradbeno dovoljenje za protipoplavne ukrepe 
v Železnikih pridobili še ta mesec.

Direkcija za vode za prvo fazo protipoplavnih ureditev v Železnikih pričakuje več delnih 
gradbenih dovoljenj. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ana Šubic

Železniki – Člani sekcije 
Sončki dobrote, ki deluje 
pod okriljem KUD France 
Koblar Železniki, so v prete-
klih letih izpeljali že več od-
mevnih dobrodelnih akcij, 
zadnja, ki so jo sprožili lani 
jeseni, pa bo po zbranih 
sredstvih nedvomno rekor-
dna. V akciji zbiranja pomo-
či za Aleksandra Čufarja, 
fotografskega mojstra iz Že-
leznikov, ki zaradi gibalne 
oviranosti potrebuje hišno 
dvigalo, se je namreč nabra-
lo že več kot 31 tisoč evrov. 
Darovala so podjetja iz Sel-
ške doline in od drugod, ob-
čani, velik je bil tudi odziv 
Čufarjevih fotografskih ko-
legov s Fotografsko zvezo 
Slovenije na čelu. "Še nikoli 
nismo zbrali takšnega zne-
ska. Vsako leto zberemo več, 
očitno smo postali prepo-
znavni in nam ljudje zaupa-
jo. Toliko sredstev nismo 
pričakovali, vedeli pa smo, 
da se bodo ljudje odzvali, 
ker Sandija v Železnikih do-
bro poznajo, do ljudi je pri-
jazen in je tudi sam v prete-
klosti že priskočil na pomoč, 
če je bilo treba," je povedala 
članica sekcije Majda Tolar. 
Nakazila še vedno zbirajo na 
transakcijskem računu 
KUD France Koblar: SI56 
0312 8100 1166 283, s pripi-
som Za Sončke dobrote.
Odziv je prijetno presenetil 
tudi Čufarja. "Sprva sem ne-
kaj časa kar malo težko ži-
vel. Ni lahko 'fehtati'. A ko 
vidiš, kako veliko ljudi se je 
odzvalo, je pa na koncu res 
prijeten občutek. Zelo sem 
hvaležen vsem, ki so poma-
gali," je poudaril Čufar. Za 
izgradnjo hišnega dvigala 

zanj je doslej 4125 evrov 
zbrala tudi Župnijska kari-
tas Železniki, sredstva še ve-
dno zbirajo na računu SI56 
0700 0000 1031 394, na-
men: SANDI, sklic: 00 12.

Dvigalo izdelujejo v Italiji
Čufar se je skupaj s prijate-
ljema, arhitektoma Bojanom 
Rihtaršičem in Jernejem 
Hudolinom, že kmalu po za-
četku dobrodelne akcije lotil 
zbiranja ponudb izvajalcev 
dvigal, a so bili nad odzivno-
stjo razočarani. Na koncu 
jim je vendarle uspelo najti 
odzivnega izvajalca – podje-
tje Lift Dvig iz Ljubljane. "Že 
pred novim letom smo si 
ogledali dvigalo, ki so ga 
vgradili v enega od javnih 
objektov v Ljubljani. Z vide-
nim smo bili zelo zadovoljni 
in tako smo sprejeli njihovo 
ponudbo. Poslali so nam 
projektanta, ki je opravil vse 
potrebne izmere. Gre za hi-
dravlično dvigalo, vgrajeno v 
jašek, ki ga bodo naslonili na 
zid hiše. Na balkonu bomo 
naredili preboj in uredili do-
stop. V Sloveniji je sicer že 

čez sto tovrstnih dvigal. Tre-
nutno je še v izdelavi v Italiji, 
dobiti naj bi se ga dalo po 15. 
marcu," je povedal Čufar.

Pomagali bodo tudi pri 
gradbenih delih
Dvigalo bo skupaj s kon-
strukcijo stalo 26 tisoč 
evrov. V to niso všteta grad-
bena dela, ki jih bo treba iz-
vesti za potrebe postavitve 
dvigala, prav tako ne uredi-
tev fasade, nadstreška ob 
spodnjem delu dvigala, pre-
staviti bo treba del vodovo-
da, telefonskega kabla in 
optike ... "Gradbenih del se 
bomo lotili s svojimi moj-
stri. Nekaj se jih je že javilo, 
da bi prišli na pomoč, ponu-
dili so se tudi že člani Sonč-
kov dobrote in njihovi prija-
telji obrtniki. Bomo pa za 
izvedbo del potrebovali ne-
kaj dni lepega vremena," je 
razložil Čufar. Močno upa, 
da bo v dobrodelnih akcijah 
zbranih dovolj sredstev za 
izvedbo celotne investicije, 
saj se sproti kažejo nepred-
videna dodatna dela.
Čufar je sicer sladkorni bol-

nik, dodatne zdravstvene te-
žave in vse večjo gibalno 
oviranost pa mu povzroča 
Charcotova artropatija oz. 
hud zaplet diabetičnega sto-
pala, pri čemer gre za propa-
danje sklepov in kostnine. 
Prizadeto je levo stopalo, a 
se za operacijo v dogovoru z 
zdravniki niso odločili, saj bi 
bila izjemno tvegana in bi 
lahko prišlo do amputacije 
noge. "Januarja so mi dali 
poseben pripomoček – ne-
kakšen vakuumski škorenj, 
v katerega vpnem nogo, da 
mi jo stisne v gležnju in me-
čih. Uporaba je priporočlji-
va, da noga vsaj deloma 
ostane v funkciji – že zaradi 
pretoka krvi. Sprva sem ta 
pripomoček očitno preveč 
uporabljal, saj so se v nogi 
pojavile tako hude bolečine, 
da nisem mogel spati. Sedaj 
ga uporabljam po pameti, 
kakor so mi po enem mese-
cu svetovali na kontrolnem 
pregledu." Nujna ostaja tudi 
zadostna količina počitka – 
z dvignjeno nogo, kar omili 
oteklino.
Čufar sicer hodi s pomočjo 
bergel, največjo težavo mu 
predstavlja hoja po stopni-
cah, kar mu povzroča hude 
bolečine, poleg tega pa je ob 
tem zelo negotov in se boji 
padca. Hišno dvigalo mu bo 
bistveno olajšalo gibanje po 
hiši oz. prehajanje med nad-
stropji in izhode na prosto, 
ki so zdaj izjemno redki. V 
celem januarju se je iz hiše 
odpravil zgolj nekajkrat, in 
še to za potrebe zdravstvene 
oskrbe. Dvigalo mu bo omo-
gočilo večjo samostojnost in 
mobilnost, saj se bo ob upo-
rabi invalidskega vozička po 
opravkih v okolici lahko od-
pravil brez pomoči drugih.

Hvaležen za pomoč
V akcijah zbiranja pomoči za Aleksandra Čufarja, ki potrebuje hišno dvigalo, je bilo zbranih že dobrih 
35 tisoč evrov. Ni lahko prositi za pomoč, a ko vidiš, koliko ljudi se je odzvalo, je pa lep občutek, pravi.

Aleksander Čufar / Foto: Simon Benedičič

Ana Šubic

Železniki – "Iz vsega slabega 
se je vendarle izcimilo nekaj 
dobrega," tri mesece po po-
žaru, ki mu je vzel hišo, v 
kateri je živel skupaj z odra-
slim sinom, ugotavlja To-
maž Benedičič iz Lajš. Od 
dneva, ko mu je pogorela 
hiša, s sinom biva v stanova-
nju v Železnikih, ki je v lasti 
Domela, kjer je zaposlen. 
Šlo je za stanovanje, ki je 
bilo v postopku prodaje, a se 
je Benedičič na koncu odlo-
čil, da ga bo kupil on in si 
dom uredil v bloku.
V hudi stiski, v kateri se je 
znašel čez noč, so mu na po-
moč priskočili številni sode-
lavci; še posebej se je izkazal 
oddelek na Trati v Škofji 
Loki, kjer dela tudi sam. Kot 
je pojasnil Benedičič, so so-
delavci zanj zbrali kar štiri-
najst tisoč evrov. Akcijo zbi-
ranja finančne pomoči je 
sprožilo tudi škofjeloško ob-
močno združenje Rdečega 
križa, kjer se je do minulega 
petka nabralo 7.577 evrov. S 
sedem tisoč evri bo pomaga-
la tudi Občina Železniki. 
"Zelo sem vesel, da se je na-
brala tako lepa vsota denar-
ja, skupaj okoli 28 tisoč 
evrov. Mogoče bi bil znesek 
še višji, če ne bi bili taki ču-
dni časi, povezani z epide-
mijo, kljub temu pa sem 
zelo zadovoljen," je hvale-
žen Benedičič, ki se bo ko-
nec letošnjega leta upokojil.
Kot proizvodni delavec, ki je 
nekaj let vzdrževal dva sino-

va in se pred leti lotil tudi 
renoviranja spodnjega nad-
stropja hiše, ni mogel kaj 
dosti prihraniti. Letos je na-
meraval na hiši obnoviti 
streho, a je usoda hotela 
drugače … Če bi mu finanč-
ni položaj dopuščal, bi si v 
Lajšah zgradili novo hišo, 
kljub temu pa je zelo vesel, 
da mu je uspelo tako hitro 
rešiti stanovanjski problem. 
Pravzaprav še ni povsem do-
končno rešen, saj mu manj-
ka še nekaj tisoč evrov ku-
pnine. Tisti, ki bi želeli pri-
skočiti na pomoč, lahko to 
še vedno storijo z nakazilom 
Rdečemu križu Slovenije – 
Območno združenje Škofja 
Loka (Kidričeva cesta 1, 
4220 Škofja Loka) na tran-
sakcijski račun SI56 0700 
0000 0187 397 (sklic: 00 
243, namen: pomoč Toma-
žu Benedičiču ob požaru).
V Domelu so pojasnili, da 
postopki, povezani s prodajo 
stanovanja, že potekajo. Gre 
za enosobno stanovanje, ki 
ima blizu 29 kvadratnih me-
trov površin. "Odločili smo 
se, da bomo Tomažu prisko-
čili na pomoč in stanovanje 
prodali po precej nižji pro-
dajni ceni, kot znaša ceni-
tev," je povedal predsednik 
uprave Domel Holdinga 
Matjaž Čemažar. Poleg tega 
Domel Benedičiču omogo-
ča, da v stanovanju biva 
brezplačno, saj podjetje kri-
je tudi stroške, skladno s 
pravilniki pa so mu nameni-
li še dve solidarnostni po-
moči.

Po požaru si bo 
dom uredil v bloku
Tomaž Benedičič iz Lajš, ki mu je požar uničil 
hišo, se je odločil za nakup stanovanja v 
Železnikih. V nesreči, ki ga je doletela, ni ostal 
sam. Pomoč zanj sicer še vedno zbirajo.

Železniki – Minuli teden so vrata znova odprli nekateri 
objekti, ki jih upravlja Javni zavod Ratitovec (JZR). Odprli so 
Športno dvorano Železniki in Muzej Železniki vključno z 
galerijo, v kateri si je možno ogledati razstavo fotografa Ale-
ksandra Čufarja z naslovom Čipkopisi. Objekti v upravljanju 
JZR so bili zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa zaprti 
vse od konca oktobra; plavalni bazen s savnami in mladin-
ski center sta še vedno, prav tako oba bifeja. 

Muzej in športna dvorana spet odprta

Železniki – Taborniki Rodu zelene sreče Železniki so se med 
letošnjimi zimskimi počitnicami nameravali odpraviti na zi-
movanje v Gorenje Novake, a jim je epidemija prekrižala 
načrte. "Odločili smo se, da pripravimo zimovanje od doma 
– ZOOMovanje, ki je dobilo ime po spletni platformi, ki jo 
bomo uporabili za druženje," je povedal vodja ZOOMova-
nja Lan Mohorič Bonča. Zimovanje na daljavo se je začelo 
včeraj s programom za otroke od prvega do petega razreda. 
Aktivnosti zanje potekajo še danes in jutri, ko se bo začelo 
še ZOOMovanje za učence od šestega do devetega razreda, 
ki bo trajalo do petka. "Pripravili smo program, ki omogoča 
čim bolj podobno doživetje kot na pravem zimovanju – le, 
da je tokrat uporaba telefonov dovoljena. Vsako jutro otroke 
na spletni strani ZOOMovanje čakajo zanimive naloge, ki 
jih lahko opravljajo sami ali v družbi družinskih članov, nato 
pa nam pošljejo fotografije izdelkov," je pojasnil Lan Moho-
rič Bonča. Predvideli so jutranjo telovadbo, nato v dopol-
danskem programu sledijo ustvarjalne, poučne in druge 
delavnice, za kosilo si lahko udeleženci skuhajo najljubše 
taborniške jedi, popoldne pa se srečujejo na Zoomu.

Zimovanje tokrat od doma

Ana Šubic

Železniki – Domel se je lotil 
novega projekta, saj je v 
okviru konzorcija devetih 
podjetij iz Slovenije, Italije, 
Francije, Nemčije, Švedske 
in Belgije, ki razvija inovati-
ven e-skiro, skupaj z lju-
bljanskim podjetjem Elaphe 
zadolžen za razvoj inovativ-
nega koncepta elektromo-
torja, vgrajenega v prednje 
kolo skiroja. "Motor bo pri 
enaki zmogljivosti in učin-
kovitosti lažji od klasičnih 
elektromotorjev. Gre za ino-
vativen brezkrtačni motor z 
visokim izkoristkom, inova-
tivno konstrukcijo in tehno-
logijo, ki omogoča dolgo ži-

vljenjsko dobo, tiho delova-
nje motorja in visoko snov-
no učinkovitost," je pojasnil 
pomočnik direktorja razvoja 
in raziskav v Domelu Boris 
Benedičič. Mednarodni kon-
zorcij je sicer za projekt, vre-
den okoli 1,9 milijona evrov, 
pridobil tudi sofinanciranje 
EU iz programa Gradimo 
nizko ogljično, klimatsko 
odporno prihodnost: Zelena 
vozila. Domel bo za razvoj 
koncepta motorja prejel pri-
bližno 250 tisoč evrov.
Ideja e-skiroja temelji pred-
vsem na reševanju izziva 
varnosti uporabnikov z ino-
vativnimi tehničnimi reši-
tvami in tudi na prilagodlji-
vosti različnim poslovnim 

modelom, je razložil Bene-
dičič. S tehničnega vidika je 
glavni poudarek na varnosti 
uporabnika. E-skiro bo imel 
tri kolesa, ki mu dajejo sta-
bilnost. Vanj bo vgrajena 
trenutno edina napihljiva 
čelada na trgu, skladna s 
standardom CE EN1078, ki 
absorbira udarce. Del e-ski-
roja bo tudi radarski senzor, 
tako da bo možno dodati 
zvočna opozorila, če se bo 
skiro približeval oviri, pred-
metu ali pešcu. Skiro bo zlo-
žljiv in lahek, imel bo iz-
menljivo baterijo in zmo-
gljiv pogon. 
Vozilo, ki naj bi prišlo na trg 
čez približno leto dni, bo 
imelo domet 50 kilometrov 

in bo tehtalo le devet kilogra-
mov, kar je precej manj od 
trenutno znanih konkurenč-
nih izdelkov, ki tehtajo okoli 
15 kilogramov. Zelo zmogljiv 
Domelov brezkrtačni DC-
-motor ima izjemno majhno 
porabo električne energije in 
je posebno lahek ter kom-
pakten. Moč motorja je 350 
vatov in ima maksimalni iz-
koristek devedeset odstotkov 
oz. 85 odstotkov pri normal-
nem obratovanju.
Kot še pravi Benedičič, je s 
poslovnega vidika cilj projek-
ta razumeti vedenje uporab-
nikov in konfiguracijo mest, 
da bi tako rešili trenutne pro-
bleme in ovire, ki jih e-skiro-
ji predstavljajo v mestih.

Domelov motor še v e-skiroju
Domel sodeluje pri razvoju inovativnega e-skiroja. V projektu, ki ga financira Evropska unija, je 
zadolžen za razvoj elektromotorja.
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V minulih dneh smo izvede-
li, da smo prejemniki prizna-
nja občina zdravja 2021, kar 
ima zagotovo še poseben po-
men v času sedanje korona-
krize, ko nam zdravje kot 
vrednota pomeni še več kot 
sicer, zato smo tega naziva 
zelo veseli. Že ko nam je di-
rektorica kranjske območne 
enote Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) Alen-
ka Hafner predstavila rezul-
tate o zdravju v gorenjskih 
občinah, so Žiri izstopale. Ne 
gre pa samo za zdravje obča-
nov, ampak tudi zavedanje o 
pomenu zdravja.
Mnogi so zaslužni za rezul-
tate, ki jih dosegamo na po-
dročju zdravja. Najprej so to 
zagotovo občani z dobrim 
odzivom na preventivne ak-
cije in presejalne teste. Po-
tem je tu vodstvo šole in 
odlični športni pedagogi, ki 
že vrsto let skrbijo, da žiro-
vski šolarji dosegajo vrhun-
ske rezultate pri razgibano-
sti naših otrok. V naši občini 
je malo prekomerno hranje-
nih otrok, kar je zelo pozitiv-
no. Zasluge imajo tudi 
zdravniki – ker je to tek na 
dolge proge, gre zahvala že 
prejšnjima dvema zdravni-
koma, vsekakor pa je k temu 
veliko prispevala nova ekipa 
zdravnikov in zdravstvenih 
delavcev. Vsako leto je orga-
nizirana akcija Žirfit z mer-
jenjem telesnih zmogljivosti 
odraslih, ki ga uporabljajo v 
diagnostiki. Na področju 
skrbi za starejše pa bi se za-
hvalil tako akcijski skupini 
za starejše kot strokovnim 
sodelavcem Inštituta Anto-
na Trstenjaka za delo pri 
projektu Starosti prijazne 
občine in mednarodnem 
projektu starosti prijaznih 
alpskih mest ter vsem pro-
stovoljcem, ki delajo s starej-
šimi in drugimi potrebnimi 
pomoči. Vsi skupaj se trudi-
jo, da bi se starejši in tudi 
mladi zavedali pomena 
zdravega načina življenja. 
Občina pa je k boljšemu 
zdravju prispevala tudi z 
novo športno dvorano, saj 
smo tako še izboljšali pogoje 

za športno vadbo. Veseli 
smo tudi doma starejših, ki 
se gradi in bo omogočil ne 
samo domsko oskrbo, am-
pak tudi druge oblike pomo-
či. Ne nazadnje tudi vsa dru-
štva s svojimi aktivnostmi 
pripomorejo, da pozornost 
osredotočamo na sočloveka 
in medgeneracijsko sodelo-
vanje. To vpliva na dobro 
počutje, dobro počutje pa 
vpliva na dobro zdravje.
V Žireh imamo poleg tega 
veliko možnosti za aktivno 
preživljanje prostega časa v 
lepi naravi, ki nas obkroža. 
K temu je pripomoglo tudi 
veliko majhnih projektov, 
od trim steze do pohodnih 
in kolesarskih poti, lahko pa 
je to tudi samo majhen vrt, 
ki nas spodbuja k delu na 
prostem. Ne smemo pozabi-
ti še na urejeno kopališče na 
Pustotniku, ki poleti priva-
blja številne kopalce. Pred 
drugim valom epidemije pa 
smo imenovali tudi akcijsko 
skupino za soočanje z izzivi 
odvisnosti. Tu bo v priho-
dnje poleg preventivnih de-
javnosti treba narediti še ve-
liko. Gre tako za odvisnost 
od drog kot alkohola, na kar 
nas je opozorila analiza 
NIJZ. Alkoholizem namreč 
tudi na Gorenjskem postaja 
problem, prav tako se pove-
čuje zloraba drog – starši se 
moramo skupaj s šolo zave-
dati tega problema. Treba je 
biti pozoren, da bomo ukre-
pali pravočasno in delovali 
tudi preventivno.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Občina zdravja

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Priznanje občina 
zdravja so letos podelili dru-
go leto, prejme pa ga občina, 
ki je zdravje prepoznala kot 
pomembno vrednoto in je v 
preteklem letu izstopala po 
aktivnostih za izboljšanje 
zdravja svojih prebivalcev. 
"Nagrada je orodje za spod-
bujanje in uresničevanje 
skrbi za zdravje prebivalcev 
v lokalnih skupnostih," so 
poudarili organizatorji pro-
jekta Zlati kamen, v okviru 
katerega spremljajo razvoj 
na lokalni ravni. Ker se zave-
dajo, da zdravje sodi med 
najpomembnejše prvine ka-
kovosti življenja v nekem 
okolju, od leta 2018 sodelu-
jejo tudi z NIJZ, ki v sklopu 
projekta Zdravje v občini že 
več let spremlja različne ka-
zalnike zdravja za vsako od 
212 slovenskih občin.
Letos so priznanje občina 
zdravja podelili Občini Žiri, 
saj menijo, da jih je mogoče 
zelo dobro uporabiti kot 
zgled. "Preventivna akcija za 
zdravo življenje poteka 17 
let, v akciji pa sodeluje zelo 
veliko število prebivalcev. 
Ob tem imajo v Žireh mer-
ljive rezultate in so prvaki v 
telesnem fitnesu otrok," so 
utemeljili svojo odločitev in 
dodali, da se verjetno niso 
preveč zmotili, če sklepajo, 
da so dobre vrednosti zdra-
vstvenih kazalnikov, ki se še 
izboljšujejo, tudi rezultat 
sistematičnih prizadevanj 
za zdrav način življenja v 
kraju. Pri tem so posebej po-
udarili dovolj širok spekter 
dejavnosti, povezanih z 
zdravstvom, pri čemer ne 
pozabljajo niti posebej ran-
ljivih skupin. "Za občino je 
značilna vrsta različnih ak-
tivnosti na področju zdravja 
prebivalstva, dolga tradicija 
aktivnosti – 17-letni projekt   
Živimo zdravo – in vključe-
nost v mednarodni projekt 
TAFFE." Našteli so še nekaj 
drugih razlogov, ki so jih 
prepričali, da so Žirem letos 
podelili naziv občina zdrav-
ja. Zdravo življenje je na-

mreč v Žireh vključeno v 
strateške dokumente, svoje 
aktivnosti na tem področju 
pa močno usmerjajo že na 
mlade, "kar je z vidika pre-
nosa ideje o zdravem načinu 
življenja zelo pomembno". 
Nabor aktivnosti na podro-
čju zdravja je pester in 
usmerjen na različna podro-
čja, od športa do kmetijstva 
in okolja ter vzgoje in izo-
braževanja. Aktivnosti obse-
gajo preventivne programe 
zdravstvenega varstva, špor-
tne in telesne dejavnosti, 
zdrav življenjski slog, pre-
prečevanje zasvojenosti, po-
večevanje trajnostne mobil-
nosti, izobraževanje otrok o 
pomenu zdravega življenj-
skega sloga, pomoč starej-
šim in ranljivim skupinam. 
"To se odraža tudi v relativ-
no visokem deležu prora-
čunskih sredstev, ki jih obči-
na namenja za te aktivnosti, 
aktivnosti na področju 
zdravja pa se evalvirajo." Re-
zultati teh dolgoletnih aktiv-
nosti so zelo dobre telesne 
zmogljivosti otrok, mlado-
stnikov in odraslih, obenem 
so zelo ugodni tudi kazalni-
ki obolevnosti. "Videti je, da 
pri aktivnostih sodeluje ce-
lotna skupnost, kar je zelo 

pozitivno. To je v majhni 
občini, kot so Žiri, gotovo 
lažje izpeljati kot v kaki večji 
občini. Po drugi strani pa 
spada občina Žiri s svojo ve-
likostjo med povprečne ob-
čine (mediana števila prebi-
valcev v slovenskih občinah 
je okoli 4700 prebivalcev), 
kar pomeni, da bi lahko tak 
vzorec delovanja veljal za ve-
liko število slovenskih ob-
čin." Tudi zato so poudarili, 
da se jim zdi zgodba Žirov 
posebno poučna. "Žiri so 

majhen kraj z omejenimi 
sredstvi. Zato so izvrsten 
primer, da se da z majhnimi 
sredstvi dosegati velike 
učinke."
Župan Janez Žakelj je pou-
daril, da je zelo ponosen in 
počaščen, da so jih izbrali za 
omenjeno nagrado, obenem 
pa se zaveda, da je naziv ob-
čina zdravja tudi velika zave-
za za naprej. Verjame, da je 
dobro zdravje njihovih obča-
nov plod velike pozornosti, 
ki so jo v preteklih letih po-

svečali temu področju. "Med 
drugim nam je uspelo pri-
dobiti dodaten tim družin-
ske medicine, tako imamo 
namesto dveh družinskih 
zdravnikov po novem tri in 
pediatrinjo." Z adaptacijo 
podstrehe v zdravstvenem 
domu pa si bodo po njego-
vih besedah v prihodnje pri-
zadevali pridobiti še gineko-
loga in dodatnega zoboz-
dravnika. "V krajih, kot je 
naš, v katerih smo precej 
oddaljeni od večjih središč, 

je pomembno, da imaš mo-
žnost pregleda pri zdravni-
ku na dosegu roke," je pou-
daril in dodal, da se je to iz-
kazalo kot prednost tudi pri 
sedanji epidemiji covida-19, 
ko so občanom omogočili, 
da testiranje na covid-19 
opravijo v domačem kraju. 
K dobremu zdravju pa po 
njegovem prepričanju pri-
pomore tudi to, da živijo v 
zelo lepem okolju, ki ponuja 
obilico možnosti tudi za 
sprehode in vadbo v naravi.

Žiri so lahko zgled na 
področju zdravja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju z Zlatim kamnom drugo leto podelil 
priznanje občina zdravja, ki ga je tokrat prejela Občina Žiri.

Župan Janez Žakelj in predsednik strokovne komisije za izbor občine zdravja Rade 
Pribakovič Brinovec Foto: arhiv občine

Žiri – Na območju središča Žirov ta čas poteka gradnja 
doma starejših, zato se vsakodnevno dogaja, da sta pločnik 
in vozišče na tem odseku Novovaške oziroma Partizanske 
ceste neprehodna oziroma je hoja tam mimo nevarna, opo-
zarjajo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPVCP) Občine Žiri. Zato svetujejo, naj pešci, zlasti osnov-
nošolski otroci in starejši, uporabljajo pešpot po Jezerski 
ulici. "Na poti v šolo oziroma središče Žirov naj Partizansko 
cesto zapustijo pri rumenem bloku in gredo na Jezersko 
ulico, nazaj grede pa naj gredo pri Jezerski ulici 22 nazaj na 
Partizansko cesto in se tako izognejo hoji mimo delovišča," 
svetuje predsednica SPVCP Občine Žiri Mateja Velkavrh.

Pešcem svetujejo pešpot po Jezerski ulici
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Mateja Rant

Žiri – V tednu med 11. in 15. 
januarjem se je začelo ce-
pljenje proti covidu-19 tudi 
za občane Žirov, in sicer naj-
prej za starejše od osemdeset 
let. Listo kandidatov za ce-
pljenje pripravljajo v ambu-
lanti Arcus Medici, kjer zain-
teresirane za cepljenje pozi-
vajo, da se prijavijo pri izbra-
nih osebnih zdravnikih po 
telefonu ali elektronski pošti 
oziroma z obrazcem na sple-

tni strani Arcus Medici. Za-
radi omejene dobave in zah-
tevne logistike pri distribuci-
ji trenutno dostopnih cepiv 
bo cepljenje do nadaljnjega 
potekalo v Zdravstvenem 
domu (ZD) Škofja Loka, so 
pojasnili žirovski zdravniki, 
ki ob tem opozarjajo, da na-
ročanje v ZD Škofja Loka ni 
mogoče, saj sezname paci-
entov pripravljajo izbrani 
zdravniki v Žireh v skladu z 
navodili ministrstva za 
zdravje.

Prijave pri izbranem 
osebnem zdravniku

V januarju se je začelo cepljenje proti covidu-19 
tudi za občane Žirov.

"Žiri so majhen kraj z omejenimi sredstvi. Zato 
so izvrsten primer, da se da z majhnimi sredstvi 
dosegati velike učinke."
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Mateja Rant

Žiri – Epidemija covida-19 je 
zaznamovala tudi letošnji 
kulturni praznik, ki so se ga 
v Žireh odločili praznovati s 
spletnim dogodkom, pri ka-
terem bi posnetke kombini-
rali s prenosom v živo. A jo 
je ustvarjalcem zagodla teh-
nika, saj je na širšem obmo-
čju prišlo do težav z interne-
tnim omrežjem, tako da so 
morali predvajanje progra-
ma prekiniti, je pojasnila 
scenaristka in režiserka do-
godka Maja Justin Jerman. 
Po spoznanju, da jim prire-
ditve ne bo uspelo pripeljati 
do konca, so posneli manj-
kajoče dele, ki jih je Darjan 
Kacin povezal v film, tako da 
si je posnetek mogoče ogle-
dati na Youtubu.
Na dogodku, ki ga je pripra-
vilo Muzejsko društvo Žiri v 
sodelovanju z občino, so o 
umetnosti in kulturi, njeni 
sedanjosti in prihodnosti 
spregovorili mladi žirovski 
ustvarjalci. Svoja razmišlja-
nja na to temo so predstavi-
li: Polona Mlakar, Katja Bo-
gataj, Barbara Kastelec, Liza 
Kržnar, Erika Mlinar, Anže 
Cunk, Tine Jesenko, Aleš 
Kacin, Matej Kalan, Blaž 
Kavčič, Janez Kopač, Tadej 
Oblak, Tadej Kržišnik, Kle-
men Mlinar, Dani Mohorič, 
Darjan Kacin in Nejc Skvar-
ča. "S pestrim izborom mla-
dih ustvarjalcev v najširšem 

pomenu te besede smo ho-
teli pokazati, da imamo v 
Žireh velik potencial, skrit v 
mladih, na nas pa je, ali si 
ga upamo vključiti, da sku-
paj sooblikujemo kulturno 
krajino v Žireh," je poudari-
la Maja Justin Jerman in pri-
znala, da so bili presenečeni 
nad njihovimi idejami, kri-
tičnimi pogledi in predlogi 
rešitev. "Skrajni čas je, da 
jih povabimo k soustvarja-
nju žirovske kulture v naj-
širšem pomenu te besede. 
Čas je, da dobijo možnost in 

priložnost." Mladi ustvarjal-
ci so poudarili pomen zdru-
ževanja v kulturi in boljše 
krovne povezanosti, na pri-
mer v okviru zavodov ali po-
dobnih organizacij. Nekate-
ri so omenjali tudi potrebo 
po delni profesionalizaciji 
kulture in boljši skrbi za ar-
hitekturno dediščino. "Pred-
vsem pa je bilo opaziti, da 
ustvarjalce zanima sodelo-
vanje, da se zavedajo proble-
mov in bi jih želeli reševati. 
Skratka, idej in predlogov ni 
manjkalo, treba jih bo začeti 

uresničevati," je dejala Maja 
Justin Jerman.
Izjave mladih ustvarjalcev je 
zaokrožil pesniški recital Ja-
neza Kopača, magistra far-
macije, ki se poleg pesnje-
nja preizkuša še v slikarstvu. 
Za glasbeno spremljavo sta 
poskrbela Mark Žakelj in 
Gaber Baldasin, dogodek pa 
so popestrili še z izbrano po-
ezijo Janeza Kopača v izved-
bi Agnes Cankar, Nike Kri-
stan, Karmen Strel, Denisa 
Jurce in Kristiana Mazzini-
ja.

O kulturi z mladimi 
žirovskimi ustvarjalci
Kulturni praznik so v občini Žiri letos zaznamovali s spletnim dogodkom Pojdi z menoj nocoj na 
obzorje sanj, v okviru katerega so prepletli besede, poezijo in glasbo.

Mladi žirovski ustvarjalci so med drugim izrazili potrebo po delni profesionalizaciji kulture 
in boljši skrbi za arhitekturno dediščino. Na fotografiji je obnovljena stara šola, ki je 
zaživela novo življenje kot Kulturno središče Stare Žiri. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Zadnji šolski dan pred 
slovenskim kulturnim pra-
znikom so si tako učenci 
proslavo, ki so jo poimeno-
vali Naj gre pevec v daljno 
Kino, ogledali na daljavo. A 
čeprav je bila torej proslava 
letos drugačna, kot so je bili 
vajeni iz preteklih let, je po 
besedah Neje Peternel in 
Karmen Strel, ki sta nastopi-
li v vlogi povezovalk progra-
ma, nekaj ostalo enako: Pre-
šeren je večen, njegova dela 
so večna in nesmrtna. 
Za naslov so si po besedah 
avtorice proslave Petre No-
vak izbrali peti verz tretje 
kitice Prešernove Glose, ki 
so jo na začetku recitirali 
sedmošolci. "Prešeren je s 
tem želel povedati, naj gre 
pevec, torej pesnik ali kate-

ri drugi umetnik, še tako 
daleč, tudi na Kitajsko, se 
mu sreča umika," je razlo-
žila Petra Novak. Letošnjo 
proslavo so si namreč za-
mislili tako, da so v njej 
predstavil i  (nekdanje) 
učence njihove šole, ki se 
ukvarjajo z umetnostjo in 

so bili rojeni po plebiscitar-
ni odločitvi o samostojni 
Sloveniji, torej od leta 1990 
naprej. "S svojimi prispevki 
so nam pričarali svet ume-
tnosti in učencem podali 
več odličnih sporočil," je 
poudarila Petra Novak. Ob 
koncu jih je nagovoril tudi 

letošnji Prešernov nagraje-
nec Feri Lainšček. "Tako 
on kot France Prešeren z 
'vreména bodo Kranjcem 
se zjasnile, jim milše zvez-
de kakor zdaj sijale' zaklju-
čita z mislijo na boljše čase. 
Mi jima verjamemo," je še 
dodala Petra Novak.

Proslava "na daljavo"
Program ob slovenskem kulturnem prazniku so na Osnovni šoli Žiri običajno izvedli na odru žirovske 
kulturne dvorane, letos pa so ga preselili na splet.

Proslavo "na daljavo" sta povezovali Neja Peternel in Karmen Strel. / Foto: zajem zaslona

Mateja Rant

Žiri – Testiranje na korona-
virus s hitrimi testi so v ob-
čini Žiri omogočili v dogo-
voru z Osnovnim zdra-
vstvom Gorenjske, Zdra-
vstvenim domom Škofja 
Loka in koncesionarji v tam-
kajšnji zdravstveni postaji. 
Možnost za hitro testiranje v 
domačem kraju je med ob-
čani naletela na dober odziv. 
"Prepričan sem namreč, da 
sta čas in dostopnost pri tem 
zelo pomembna in da se lju-
dje lažje odločijo za testira-
nje, če jim za to ni treba v 
Škofjo Loko," je dejal župan 
Janez Žakelj. 
Hitri testi so namenjeni iz-
ključno posameznikom 
brez simptomov covida-19. 
Na testiranje se je treba na-

ročiti v ambulanti družinske 
medicine Arcus Medici, in 
sicer po telefonu ali s sple-
tnim obrazcem na povezavi: 
https://arcusmedici.si/testi-
ranje-covid. V primeru, da 
imajo posamezniki bolezen-
ske simptome, kot so povi-
šana telesna temperatura, 
prehlad, kašelj, bolečine v 
grlu oziroma žrelu, spreme-
njen voh ali okus, občutek 
težkega dihanja, bolečine v 
mišicah in prebavne težave, 
pa se morajo po telefonu ali 
elektronski pošti obrniti na 
svojega osebnega zdravnika, 
ki jih bo napotil na testira-
nje s PCR-testom v covidno 
ambulanto v Škofji Loki. Hi-
tro testiranje učiteljev pa so 
žirovski zdravniki uredili 
kar v šoli, je še pojasnil žu-
pan.

Hitro testiranje 
tudi v Žireh
V okviru Zdravstvene postaje Žiri so januarja 
vzpostavili sistem testiranja na koronavirus s 
hitrimi testi.

Hitro testiranje na koronavirus so omogočili tudi v Žireh. 
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Žiri – Vračilo kjižničnega gradiva je po novem možno tudi 
zunaj delovnega časa knjižnice, so obvestili iz Krajevne knji-
žnice Žiri. Pred stavbo knjižnice so namreč v minulih dneh 
postavili poseben zabojnik za vračilo knjig, v katerega je mo-
goče odložiti izposojeno gradivo. "Vrnjeno gradivo bo z 
vaše članske knjižnične izkaznice odpisano prvi naslednji 
delovni dan, ko je knjižnica odprta," so ob tem pojasnili v 
knjižnici, kjer svoje uporabnike še naprej vabijo, da jih obi-
ščejo tudi v knjižničnih prostorih in si izberejo literaturo po 
svojem okusu. Po podatkih iz leta 2019 je imela Krajevna 
knjižnica Žiri okrog 26 tisoč enot knjižnega in neknjižnega 
gradiva, vpisanih pa je bilo 1217 članov, kar pomeni, da knji-
žnico obiskuje tretjina Žirovcev.

Zabojnik za vračilo knjig
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Nov športni oddelek gimnazije je izjemna 
pridobitev za mlade športnike in tudi vse 
ostale dijake, saj je zadnja leta zaradi omeji
tve vpisa naraščalo število mladih športni
kov, ki smo jih morali žal zavrniti. Z novim 
športnim oddelkom se bodo povečale mo
žnosti za vpis vsem dijakom in omejitve 
vpisa ne pričakujemo.
Epidemija je šport zelo prizadela, pred
vsem mlajše kategorije, zato nas veseli, da 
sta stroka in politika prepoznali pomen 
novega programa za mlade športnike. 
Starši in mladi športniki so na pravkar kon
čanih informativnih dnevih izrazili zanimi

vo misel, da bi  težko našli v Sloveniji gim
nazijo, ki bi jo obiskovalo toliko izjemnih 
športnikov. Obiskovali so jo športnika leta 
2020 Primož Roglič in Anamarija Lam-
pič, brata Domen in Peter Prevc, Žan Ko-
šir, Vesna Fabjan, Anže Lanišek, Bor 
Pav lovčič, John Peter Stevens, Gregor 
Žemlja, biatlonec, zlati maturant Alex Ci-
sar in številni drugi.
Kako vrhunski so športniki, ki so »gulili« šol
ske klopi na GFP, mlajše generacije pa jih še 
vedno, dokazuje dejstvo, da ko je Mestna 
občina Kranj razglasila najboljše športnike 
leta 2020, so številne nagrade prejeli GFP

jevci. Od sedmih velikih plaket sta ju tudi 
naši nekdanji dijakinji, judistka Anka Po-
gačnik in smučarska tekačica Anamarija 
Lampič. Malo plaketo sta od GFPjevcev 
prejela biatlonca Alex Cisar in Jaša Zidar. Od 
41 športnih znakov so jih prejeli naši nekda
nji in sedanji dijaki Peter John Stevens, Aleš 
Zupanec, Tjaša Maradin, Nina Ana Likar, 
Janž Flajnik, Lana Tisa Nadižar, Maša Etero
vič, Miha Vintar, Maja Lotrič, Črt Perme Mo
drijančič, Mark Vozelj, Tjaša Klevišar, Nina 
Pogačnik, Nace Vovk …
Alex Cisar, naš nekdanji dijak, dvakratni 
mladinski svetovni prvak v biatlonu in zlati 
maturant, je v teh dneh prejel tudi najvišje 
priznanje Republike Slovenije na področju 
športa, Bloudkovo priznanje za leto 2020. 

Na pravkar končanem mladinskem svetov
nem prvenstvu v nordijskih disciplinah so 
naše skakalke in skakalci osvojili tri odličja. 
Slovenska junakinja je bila lanskoletna ma
turantka Jerneja Brecl, ki je osvojila dve 
bronasti odličji, posamično in  ekipno. 
Uspeh so dopolnili Nika Prevc, Žak Mogel, 
Jernej Presečnik in Rok Masle.
Sistem dela, ki smo ga razvijali s športniki 
– na daljavo poučujemo že 15 let –, uspe
šno prilagajamo tudi drugim našim dija
kom, glasbenikom, likovnim umetnikom, 
raziskovalcem, dijakom s posebnimi po
trebami … V preteklosti so glasbeniki, ki 
so se vzporedno šolali, postali zlati matu
rantje. Izvrsten harfist Jernej Mišič na naši 
šoli pridobiva gimnazijsko, v italijanskem 
Vidmu pa glasbeno akademsko izobrazbo. 
Omogočili smo mu mnoge prilagoditve, 
tudi učenje italijanščine kot drugega tuje
ga jezika.
Poslanstvo GFP je, da si prizadevamo, da 
dijaki razvijajo svoja močna področja in 
uspešno dokončajo gimnazijo. Le na ta na
čin se bodo razvili v uspešne mlade ljudi in 
se znali prilagajati neprestano se spremi
njajoči družbi prihodnosti in trgu.

NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE  
NA GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
V šolskem letu 2021/22 bo prihodnjim dijakom na voljo nov program – športni oddelek gimnazije. Na 
GFP bomo tako kot do sedaj vpisali tudi v dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije in 
en že uveljavljeni športni oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini v Sloveniji v strokovnih gimnazijah.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Skupaj z igral-
skim ansamblom, ki deluje 
na njem, je Loški oder eno 
izmed osrednjih kulturnih 
prizorišč v Škofji Loki. Prav z 
gledališkega odra je ob aktu-
alni pandemiji, ki je v vsej 
državi narekovala nekoliko 
drugačno zaznamovanje slo-
venskega kulturnega prazni-
ka, v namen slednjega v živo 
na spletu potekala osrednja 
občinska proslava. O pome-
nu kulturnega praznika je 
spregovoril gledališki režiser 
Milan Golob (aktualni direk-
tor Šentjakobskega gledali-
šča v Ljubljani), pred leti rež-
iser Škofjeloškega pasijona, 
v zadnjem času pa tudi reži-
ser nekaterih uspešnih pred-
stav na Loškem odru.
Kot zapisano, je Loški oder 
na Spodnjem trgu pomem-
ben del sicer zelo bogate kul-
turne dejavnosti, ki se skozi 
celo leto odvija v Škofji Loki. 
Ta sodi med kulturno zelo 
bogata mesta – ima muzej, 

galerije, knjižnico, gledali-
šče, številna kulturna dru-
štva ... 
Loški oder je kulturno dru-
štvo, ki že več desetletij ure-
sničuje svoje poslanstvo na 
področju ljubiteljskega gleda-
lišča in s tem prispeva k bo-
gatenju kulturnega življenja 
v Škofji Loki in širši okolici. 
Ob kulturnem prazniku so 
člani društva pripravili obse-
žno razstavo o zgodovini in 
delovanju tega pomembnega 
kulturnega središča na Lo-

škem. V Sokolskem domu so 
na ogled gledališki plakati 
predstav, ki so jih igrali na 
Loškem odru, ter nekateri za-
nimivi kostumi in eksponati 
iz gledališkega fundusa, sle-
dnje lahko vidimo tudi v 
Oknu Loške hiše. Na zuna-
njih razstaviščih na Mestnem 
trgu je predstavljena zgodovi-
na Loškega odra od ustanovi-
tve do danes. 
Začetki društva segajo v za-
dnje desetletje 19. stoletja, 
ko je bilo ustanovljeno Kato-

liško društvo rokodelskih 
pomočnikov in z njim 
dramska sekcija. Letos 118 
let praznuje tudi društveni 
dom, ki je bil zgrajen v letih 
1902/1903. Z izgradnjo 
dvorane se je začelo na Spo-
dnjem trgu vsestransko kul-
turno življenje. Prva igra, 
uprizorjena v novi dvorani, 
je bila Mlini pod zemljo, v 
njej pa so nastopali le mo-
ški, saj tedaj ženske še niso 
smele igrati. 
Na razstavi spoznavamo, kaj 
se je dogajalo, kdo vse je "go-
stoval" v gledališču med dru-
go svetovno vojno in kako je 
loško ljubiteljsko gledališče 
zaživelo po vojni. Decembra 
leta 1974 se je Loško gledali-
šče, ki mu je takrat predsedo-
val Janko Krek, združilo z 
Eksperimentalnim gledali-
ščem Oder Galerija, katerega 
pobudnik, ustanovitelj in 
vodja je bil Peter Jamnik. 
Obe skupini sta namreč skle-
nili, da bi morali združiti vse 
sile v skupno pot, saj se ne 
nazadnje isti igralci pojavljajo 

na obeh odrih. Tako v poznih 
osemdesetih Loški oder po-
stane polpoklicno gledališče s 
strokovno upravo in profesio-
nalnimi režiserji, lektorjem, 
scenografi, kostumografi na 
eni strani in ljubiteljskimi 
igralci na drugi strani.
V splošnem sicer velja, da 
ljubiteljska gledališča raje 
posegajo po lahkotnejših 
ljudskih igrah ali komedijah, 
a se je Loški oder v preteklo-
sti večkrat izkazal z izvedbo 
zahtevnejših klasičnih del 
antičnega gledališča, evrop-
ske avantgarde in tudi so-
dobne slovenske dramatike. 
S predstavami se redno ude-
ležujejo Linhartovih srečanj, 
Čufarjevih dnevov, Festivala 
gorenjskih komedijantov, 
Festivala komedije v Pekrah 

in Festivala Repasagge v Sr-
biji. Največkrat nagrajeni 
predstavi Loškega odra tako 
na domačih kot na tujih fe-
stivalih sta predstavi Vražji 
fant zahodne strani in Igre 
je konec.
Poleg zgodovine Loškega 
odra je na panojih objavljen 
seznam nekdanjih predse-
dnikov društva, predstavlje-
ne so gledališke uprizoritve 
skozi čas, zabeležene so fe-
stivalske nagrade, eden od 
panojev je namenjen petde-
setim letom podeljevanja 
gledaliških nagrad Staneta 
Severja, pano pa so posvetili 
tudi spominu na dva igralca, 
ki sta preminila v lanskem 
letu – Juretu Simoniču in 
Igorju Žužku. Razstave 
bodo na ogled do 12. marca.

O Loškem odru
Na zunanjih razstaviščih na Mestnem trgu in v Sokolskem domu je na ogled razstava o zgodovini in 
delovanju Loškega odra. Loški gledališčniki so uprizorili več doma in na tujem nagrajenih predstav.

Na Mestnem trgu spoznavamo zgodovino Loškega odra.

V Sokolskem domu so na ogled gledališki kostumi. 
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si 

PRISRČNO VABLJENI K VPISU V PROGRAME 
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

SREDNJA ŠOLA:
 Gimnazija
 Hortikultura
 Naravovarstvo
 Kmetijstvo
 Živilstvo in prehrana

tadeja.fricovsky@bc-naklo.si
04 277 21 24, 070 464 747

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:
 Hortikultura
 Naravovarstvo
 Upravljanje podeželja in krajine
  Živilstvo in prehrana  NOVO (redni in izredni študij)

andreja.zupancic@bc-naklo.si
04 277 21 45, 070 485 353

MIC: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V vse izobraževalne programe se lahko vpišete 
tudi odrasli. Izvajamo številne aktualne in praktično  
naravnane TEČAJE ter STROKOVNE SEMINARJE.

tina.kosir@bc-naklo.si  
04 277 21 20, 041 499 934

www.bc-naklo.si 

Mednarodne mobilnosti in izme-
njave so postale nepogrešljiv del 
izobraževanja v Biotehniškem 
centru Naklo. Zaradi covida-19 
ne moremo potovati v tujino, a z 
njo ostajamo povezani s pomo-
čjo spletnih mobilnosti.
Dijaki drugega letnika izobraževal-
nega programa naravovarstveni 
tehnik so vključeni v Erasmus+ 
projekt Alps4nats – Alpe za nav-
dušence. Verjamejo, da »vsako de-
janje šteje«, zato tvorijo majhne 
iniciative, ki se aktivno posvečajo 

trajnostnim izzivom na področju 
kmetijstva, turizma, biotske pes-
trosti in klimatskih sprememb.
Mednarodna mobilnost v Francijo 
je bila zaradi covida-19 odpoveda-
na, vendar se je 9 dijakov skupaj z 
italijanskimi in francoskimi vrstniki 
na začetku februarja 2021 vseeno 
udeležilo spletne mobilnosti. Mobil-
nost je bila namenjena predstavi-
tvi ogroženih vrst in ekosistemov 
v Alpah ter spoznavanju vzrokov 
za ogroženost in tudi ukrepov, ki 
bi izboljšali stanje populacij. Po-

skušali so preseči okvire karizmatič-
nih vrst. To so tiste, ki pri ljudeh 
vzbujajo simpatije zaradi svoje 
skrivnostnosti, velikosti, ljubkosti … 
»Zabavno, poučno in polno sme-
ha,« je sklenil Mitja Dobovišek, ude-
leženec mobilnosti. »Kljub temu se 
zelo veselim, da bomo lahko po 
končani epidemiji odšli k njim.«

Urška Kleč, učiteljica strokovnih 
predmetov na Srednji šoli in  
gimnaziji BC Naklo

Slovenski, italijanski in francoski dijaki so na spletu spoznavali vrste in ekosisteme, ki so prisotni 
v njihovem lokalnem okolju. So katere izmed njih prisotne tudi pri vas?

TUDI V ČASU COVIDA-19 OSTAJAMO POVEZANI S TUJINO

Igor Kavčič

Log – Zgodba, ki jo beremo 
v knjigi, pripoveduje o ži-
vljenju Bognarjeve Slavke 
(1921–2009), njenih nepo-
srednih prednikih pa tudi o 
sosedih in sovaščanih, nje-
nih sodobnikih z Loga nad 
Škofjo Loko ter okoliških 
vasi. Hkrati je univerzalna, 
saj prinaša presunljiv zapis 
o življenju na podeželju v 
prvi polovici 19. stoletja, čas 
dveh svetovnih vojn in ob-
dobja med njima, ko je bilo 
tudi v Poljanski dolini veliko 
revščine, ko so otroci umira-
li zaradi bolezni, za katere 
še niso poznali cepiv, še pre-
den so dopolnili leto dni, ti-
sti, ki so vstopili v najstniška 
leta pa so kaj kmalu morali 
iti služit' na večje kmetije. 
Ko je Vladimir Ahlin - Pre-
metovc lani poleti na literar-
nem večeru predstavil knji-
go z naslovom Vrnitev, v 
kateri je popisal svojo ži-
vljenjsko zgodbo, je dejal, da 

pripravlja še eno knjigo, na-
mreč o sovaščanki Bognar-
jevi Slavki. Držal je obljubo 
in knjigo v samozaložbi iz-
dal v izteku preteklega leta. 
Kot je zapisal, je knjiga na-
stala po pripovedovanju nje-
govega očeta Rudolfa Ahli-
na, dodal pa je tudi Slavkin 
rokopis, katerega faksimile 
je v celoti objavljen v dru-

gem delu knjige. Originalni 
rokopis je za potrebe knjige 
namenila Slavkina hči Mar-
jeta Kalan. "Ko sem prihajal 
iz tujine na dopust, sva se s 
Slavko večkrat srečala in po-
klepetala. Svoje zapise mi je 
zaupala pred dvajsetimi leti, 
a takrat ni bilo časa, da bi jih 
prebral. Letos pa sem pri is-
kanju nekih dokumentov 

naletel na kopije njenih za-
pisov. To pot sem jih pre-
bral. Prebral sem jih še en-
krat in jih povezal s pripove-
dovanjem mojega očeta Ru-
dolfa o Bognarju. Nastala je 
zelo žalostna zgodba. Zgod-
ba, ki se je odvijala v naši 
vasici Log in njeni bližnji 
okolici," je knjigi na rob za-
pisal Ahlin. 
V prvem delu knjige nas av-
tor najprej popelje na Ko-
vski Vrh in nas seznani z 
zgodbo Slavkinih predni-
kov, starih staršev in njene-
ga očeta. Sledimo pripovedi 
o pogorelem dvojnem kozol-
cu, nesrečni zgodbi očeta 
Matevža, ki se je v odraslih 
letih preselil v dolino na Log 
in je v spodnjem delu Po-
ljanske doline postal prizna-
ni bognar (izdelovalec lese-
nih koles za vprežne vozo-
ve), se poročil in imel tri 
hčere, ena izmed njih je bila 
Slavka. Beremo o težkem ži-
vljenju na začetku dvajsete-
ga stoletja, o revščini, odha-

janju moških s trebuhom za 
kruhom v Ameriko in pogu-
mnih ženskah, ki so z otroki 
ostajale doma, o prvi svetov-
ni vojni, španski gripi …
V nadaljevanju sledimo 
Slavkinim spominom na 
otroška in mlada leta, ko je 
morala služiti na kmetiji, o 
smrtih v družini in kako so 
jo hoteli odpeljati cigani. Če-
prav je bila v šoli pridna 
učenka, je nanjo tako kot na 
otroška leta niso vezali lepi 
spomini. V življenju pa ji 
tudi kasneje ni bilo prizane-
seno. Ob obeh prezgodaj 
umrlih možeh – eden je 
umrl zaradi bolezni, drugi v 
delovni nesreči, je vedno 
znova ostajala sama. Na sta-
ra leta je zapisala spomine 
na svoje življenje in tudi na 

ljudi, njej bližnje ali zgolj 
sovaščane, mogoče znance, 
s katerimi se je srečevala v 
svojem skoraj devet desetle-
tij dolgem življenju.
V knjigi so objavljene tudi 
različne fotografije tako lju-
di iz ožje Slavkine družine 
in bližnjega okolja kot moti-
vov s hišami na Logu. Vladi-
mir Ahlin je v knjigo prispe-
val tudi nekaj risb. 
"Resnična zgodba vas pope-
lje stare čase in življenje v 
vasici Log ter bližnji okoli-
ci," ob knjigi razmišlja avtor 
Vladimir Ahlin. Drži. Pre-
tresljiva zgodba je spomin 
na težko življenje v teh kra-
jih v preteklosti, hkrati pa 
nam da misliti tudi o življe-
nju, ki ga živimo današnji 
sodobniki.

Tako se je nekoč živelo 
Bognarjeva Slavka je naslov knjige, ki prinaša pretresljivo zgodbo otroka, dekleta in ženske, ki ji v 
skoraj devet desetletij dolgem življenju ni bilo prizaneseno. Ob ponatisnjenih njenih lastnoročnih 
zapiskih je knjigo napisal, uredil in izdal sovaščan z Loga nad Škofjo Loko Vladimir Ahlin - Premetovc.

Naslovnica knjige z osnovnim izdelkom "bognarjev"

V drugi polovici knjige je faksimile Slavkinih zapiskov.  
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                        + poštnina

EUR

Pred nami je  praktični 
priročnik o vzgoji sadnih 
vrst od sajenja do rodnosti 
ter vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih vrst, 
ki jih poznamo v Sloveniji. 
Dodanih pa je tudi kar 
nekaj novejših sadnih vrst 
(brusnice, goji jagode, 
šmarna hrušica, šipek, 
granatno jabolko, dren, 
murva, asimina, rožič ...) , 
ki so prijetna popestritev 
vrtov ljubiteljskih 
sadjarjev.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 12

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

16Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR

V knjigi najdete 
recepte za res 
okusne jedi iz pese, 
sladkega krompirja, 
korenčka, 
pastinaka, hrena, 
koromača, zelene, 
redkvice, črne 
redkve, repe in 
kolerabe.
»Naj bo več kot 
60 receptov v 
knjigi, ki je pred 
vami, navdih za 
odkrivanje slastnih 
dobrot iz korenin!« 
pravi Barbara 
Remec.

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

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

                        + poštnina
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EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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Maja Bertoncelj

Selca – Sredi februarja so 
razglasili prejemnike Bloud-
kovih priznanj za leto 2020. 
Med dvanajstimi izbranci je 
tudi Gregor Habjan iz Selc, 
ki je prejel Bloudkovo plake-
to za pomemben prispevek 
k razvoju slovenskega špor-
ta. Petnajst let je bil trener 
in selektor slovenske repre-
zentance v showdownu ozi-
roma t. i. namiznem tenisu 
za slepe. V tem času so nje-
govi varovanci dosegli kar 
triindvajset odličij na velikih 
tekmovanjih, dvakrat je bila 
iz njegovih vrst imenovana 
parašportnica leta, kot tre-
ner pa je bil nagrajen s sre-
brnimi in bronastimi znaki 
Olimpijskega komiteja in 
Zveze za šport invalidov Slo-
venije – paralimpijski komi-
te. Od leta 2000 do njegove 
trenerske upokojitve leta 
2019 je aktivno, danes obča-
sno, sodeloval z Zvezo dru-
štev slepih in slabovidnih 
Slovenije ter medobčinski-
mi društvi slepih in slabovi-
dnih, kjer je izvajal nemalo 
seminarjev, predavanj, tek-
movanj in prvenstev. Od 
mednarodne zveze za šport 
slepih je pridobil tudi licen-
co za mednarodnega sodni-
ka v showdownu. To delo še 
vedno opravlja.

Bloudkova priznanja so naj-
višja državna priznanja na 
področju športa. Kaj vam 
pomeni, da ste med preje-
mniki?
Lahko bi rekel, da je to vrh 
moje poti. Takšnega prizna-
nja človek ne dobi vsak dan. 
Zelo sem ga vesel in veliko 
mi pomeni. Je plod mojega 

dolgoletnega dela, ki je več 
kot le trenerstvo v reprezen-
tanci. Za Bloudkovo prizna-
nje me je predlagala Zveza 
društev slepih in slabovi-
dnih Slovenije. 

To je priznanje za dolgole-
tno delo s slepimi in slabovi-
dnimi. Kako se je začelo?
Sem profesor športne vzgo-
je. Med študijem na fakulte-
ti sem izbral smer specialna 
športna vzgoja. To področje 
mi je bilo všeč. Že prej sem 
v VDC Škofja Loka vodil zi-
movanja. Včasih je bila v 
Škofji Loki Srednja šola za 
slepe in slabovidne. Tam 
sem začel kot vzgojitelj, 
nato kot učitelj športne 
vzgoje. Kasneje sem bil kot 
profesor športne vzgoje in 
specialnih predmetov zapo-
slen v Zavodu za slepo in 
slabovidno mladino Ljublja-
na – vse dokler nisem pred 

desetimi leti postal direktor 
Javnega zavoda Ratitovec. 
Za delo s populacijo slepih 
in slabovidnih je seveda po-
trebna dokvalifikacija. Dve 
leti sem se izobraževal za ti-
flopedagoga. Specializiral 
sem se za orientacijo, mo-
bilnost, vsakodnevne vešči-
ne slepih. To me je vedno 
veselilo. Ko sem bil zapo-
slen v Škofji Loki, smo s so-
delavci ustanovili Športno 
društvo slepih in slabovi-
dnih. Bil sem predsednik. 
Preko društva smo organizi-
rali zimovanja, letovanja … 
– sprva za naše srednješol-
ce, potem za celotno Slove-
nijo. Imeli smo veliko gorni-
ških tur, šli smo na Triglav. 
Ena izmed aktivnosti je bil 
showdown. Veliko smo ga 
igrali v okviru športne vzgo-
je. 

Kako bi opisali ta šport?

Velja za enega specifičnih 
športov slepih in slabovi-
dnih. Po slovensko se mu 
reče namizni tenis za slepe. 
Igrata ga dva igralca, cilj igre 
pa je, da žogico pod sredin-
sko črto udariš v nasprotni-
kov gol. Zmagovalec dvobo-
ja je tisti, ki prvi doseže 
enajst točk. Za igro, ki je iz-
redno hitra, potrebuješ lo-
par, rokavico, zvenečo žogi-
co in seveda zatemnjena 
očala. V tej igri so slabovidni 
izenačeni s slepimi. Skozi 
očala nihče nič ne vidi. Tre-
ba je imeti izjemen občutek 
za prostor, hitro reagirati, 
biti moraš zbran ... Res ni 
enostavno. V tej igri tudi jaz 
nisem slab, pa me slovenski 
reprezentantje premagajo – 
tudi če igram brez zate-
mnjenih očal. 

V času petnajstletne trener-
ske poti so vaši varovanci 
osvojili kar šestindvajset 
medalj. Kaj bi postavili v 
ospredje?
Uradno je Slovenija kot re-
prezentanca v showdownu 
prvič nastopila leta 2005 na 
Češkem. Poleg mnogih sto-
pničk in zmag na mednaro-
dnih turnirjih so moji igral-
ci v petnajstletnem obdobju 
dosegli odmevnejše rezulta-
te tako na evropskih kot na 
svetovnih prvenstvih. V mo-
ški konkurenci so dvakrat 
postali svetovni prvaki, tri-
krat evropski prvaki in dva-
krat evropski podprvaki. V 
ženski konkurenci smo bili 
prav tako prejemniki sed-
mih odličij. Enkrat so osvoji-
le naslov svetovnih prvakinj, 
enkrat so bile svetovne pod-
prvakinje, dvakrat evropske 
podprvakinje, trikrat so bile 

na evropskih prvenstvih še 
tretje. Uspešni smo bili tudi 
kot ekipa: na svetovnih pr-
venstvih dvakrat svetovni 
prvaki in dvakrat tretji, na 
evropskih prvenstvih pa tri-
krat podprvaki in dvakrat 
tretji. Malokdo od trenerjev 
se lahko pohvali s takšno 
bero odličij na velikih tek-
movanjih. 

Za to je potrebnega veliko 
treninga. Kako so potekali 
in kako ste sploh našli kan-
didate za reprezentanco?
Ko sem bil zaposlen v šoli, 
je bilo to lažje. Kot mobilni 
učitelj sem hodil praktično 
po vsej Sloveniji. Hitro sem 
videl, kdo bi bil lahko dober, 
in sem ga povabil zraven. V 
Sloveniji showdown po dru-
štvih igra veliko slepih in 
slabovidnih, res kvalitetnih 
igralcev je deset, dvanajst. 
Dvakrat ali trikrat na teden 
so trenirali po društvih, pri-
bližno enkrat mesečno smo 
se zbrali na tridnevnih pri-
pravah. Da je trening kvali-
teten, morajo biti pogoji 
zelo podobni tistim na tur-
nirjih oz. prvenstvih. Na tri-
dnevnem turnirju športnik 
že pred odločilnimi tekma-
mi na izločanje odigra tudi 
do šestnajst tekem. Dvoboj 
traja od pol ure do štirideset 
minut. Največja težava je iz-
črpanost. Igralci se seveda 
kalijo tudi na domačih tek-
movanjih. V Sloveniji se po-
leg lige in državnega prven-
stva organizirajo še trije ve-
čji turnirji.

Od selektorske kariere ste se 
poslovili po koncu sezone 
2019. Ostajate povezani s 
showdownom?

Takrat je kariero zaključil moj 
najboljši igralec Peter Zidar. 
To priložnost sem izkoristil za 
menjavo na trenerskem me-
stu reprezentance. Peter me 
je nasledil, sam pa sem prešel 
v sodniške vode. Sem medna-
rodni sodnik, tako da še na-
prej, a na drugačen način 
spremljam uspehe slovenske 
showdown reprezentance. 

Kakšno pa je delo mednaro-
dnega sodnika?
Aktivno sem vključen v delo 
sodniškega komiteja, v kate-
rem nas je devet sodnikov iz 
celega sveta. Mednarodnih 
tekmovanj je veliko, tako da 
je treba soditi veliko tekem. 
Vsako leto je deset medna-
rodnih velikih turnirjev, na 
vsaki dve leti sta evropsko in 
svetovno prvenstvo. Na pa-
ralimpijskih igrah v Atlanti 
leta 1996 je bil showdown 
predstavitveni šport in upa-
mo, da bo znova leta 2024. 
Prav takrat se je uspešno 
prenesel tudi v Slovenijo in 
leta 2001 so se Slovenci za-
čeli ukvarjati z njim na obeh 
šolah za slepe in slabovidne 
in na vseh devetih društvih. 

Zagotovo je pomembno, da 
so tudi slepi in slabovidni 
športno aktivni?
Radi so športniki. Trideset 
odstotkov populacije se kar 
aktivno ukvarja s športom. 
Veliko jim pomeni, tudi tek-
movanja. Potrebujejo pa se-
veda spremstvo. Preko tek-
movanj, na katerih imajo or-
ganizirano ekipo, spoznavajo 
tudi svet. In še kako jih vse 
zanima. Radi obiščejo vse 
atrakcije, zanimivosti mest, v 
katerih tekmujejo. Delo z nji-
mi mi je v užitek.

Priznanje kot vrh njegove poti
Gregor Habjan je za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa prejel Bloudkovo plaketo. Petnajst let je bil trener in selektor slovenske 
reprezentance v showdownu oziroma t. i. namiznem tenisu za slepe. V tem športu ostaja kot mednarodni sodnik.

Gregor Habjan ob uradnem slovesu od bogate in uspešne 
selektorske kariere. / Foto: osebni arhiv



Šport

15Loški glas, torek, 23. februarja 2021

Market Gorenja vas
Poljanska cesta 65 a

Produkcija: PS Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. 

kmalu v prenovljeni podobi
Ponovno vas pričakujemo v lepši in še boljši 
trgovini 

od četrtka, 11. marca, 
od 8. ure dalje.
 
Za vas bomo pripravili številne otvoritvene popuste 
in ugodnosti.
 
Dobrodošli!

Maja Bertoncelj

Dolenja vas – Po stopinjah 
svojih treh starejših bratov 
Petra, Ceneta in Domna v 
skakalni svet uspešno in z 
velikimi koraki stopa tudi 
Nika Prevc.
Sredi februarja je tekmovala 
na svetovnem mladinskem 
prvenstvu v Lahtiju na Fin-
skem. V posamični konku-
renci je bila enajsta. Na prva 
tri mesta so se uvrstile ska-
kalke, ki so uspešne tudi že 
na tekmah svetovnega poka-
la: Norvežanka Thea Minyan 
Bjoerseth, Francozinja Jo-
sephine Pagnier in Sloven-
ka Jerneja Brecl. Posamični 
je sledila še ekipna tekma, 
na kateri so mlade sloven-
ske skakalke zaostale le za 
Avstrijkami in Rusinjami. 
Nika Prevc je bila s petnaj-
stimi leti najmlajša članica 
ekipe. "Ta tekma mi je po-
menila zelo veliko. To je 
moje prvo prvenstvo, led je 
prebit. Z ekipo pa je še lepše 
stati na zmagovalnem odru, 
ko si deliš medaljo," je pove-
dala po velikem uspehu. 

V letošnji zimi se je sicer 
skakalka iz Dolenje vasi, čla-
nica SK Triglav Kranj, že 
večkrat izkazala tudi na 
mednarodnih tekmah. Še 
posebej uspešna je bila sredi 
decembra lani v Seefeldu v 

Avstriji na Alpskem pokalu, 
ko je kar dvakrat stopila na 
najvišjo stopničko – prepri-
čljivo. Prvič je najbližjo tek-
mico premagala za 17,3 toč-
ke, na drugi tekmi pa za kar 
37,2 točke.

Medalja tudi Niki Prevc
Bila je članica slovenske skakalne ekipe, ki je na mladinskem svetovnem 
prvenstvu osvojila bronasto medaljo.

Nika Prevc je na mladinskem svetovnem prvenstvu z ekipo 
osvojila bronasto medaljo. / Foto: Gorazd Kavčič

Iskrena zahvala za sodelovanje v anketi
Proti koncu 2020 smo vas povabili k sodelova-
nju v uvodnih spletnih anketah, s katerimi smo 
za štiri občine, ki tvorijo Škofjeloško (Gorenja 
vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri), že-
leli pridobiti vaš pogled na prihodnji razvoj tu-
rizma na Škofjeloškem. 
Skupaj smo pridobili več kot štiristo v celoti iz-
polnjenih vprašalnikov in vsem, ki ste sodelo-
vali, se lepo zahvaljujemo. Odgovori so izredno 
dragoceni pri snovanju nove skupne strategije 
turizma, saj dajejo zelo kakovosten vpogled v 
izzive in vaša stališča ter predloge za razvoj tu-
rizma na območju.
Škofjeloško kot zelena, butična destinacija 
V teku je analiza stanja in vprašalnikov, na tej 
osnovi pa se že postavljajo produktne matrike 
in izbor ukrepov ter aktivnosti.
Če bi poskušali povzeti koncept za vse štiri ob-
čine in destinacijo Škofjeloško kot celoto, bi 
lahko suvereno zapisali, da so pridobljeni po-
gledi usklajeni in podpirajo naslednji dve te-
meljni usmeritvi.
Prvič, na Škofjeloškem si želimo turizem, ki je 
butičen (ki sledi principom višje kakovosti, bolj 
osebnega pristopa, manjšega obsega in večje 
vrednosti za ponudnike in celotno skupnost), 
zelen (takšen, ki je odgovoren, trajnosten in 
uravnotežen) in ki je generator vrednosti za lo-
kalno ekonomijo (krepitev manjših nastanitev, 
kratke dobavne verige, turizem v funkciji spod-
bujanja oživljanja podeželja).
Drugič, glede produktnega koncepta na ravni 
Škofjeloškega pa gre za izkoriščanje izredne 
pozicije Škofjeloškega na pragu Alp ter kombi-
nacijo zgodovinskega mesteca in lahko dosto-
pne narave ter aktivnosti (kolesarjenje, poho-
dništvo, z izjemnimi razgledi in zgodbami pre-
teklosti), pa tudi več nišnih produktov. 

Za okrepitev konkurenčnosti se je potrdilo, da 
je temeljnega pomena okrepitev nastanitvene 
in gostinske ponudbe – le tako se bo lahko ob-
močje profiliralo kot stacionarna (in ne izletni-
ška) destinacija, turizem pa kot panoga, ki lah-
ko prinese priložnost za območje, sploh za 
mlade. 
To so osnove, o katerih bi se želeli pogovo-
riti na delavnici
Analiza in nakazane usmeritve so v tem trenut-
ku zgolj osnutek, o katerem bi se želeli v nada-
ljevanju pogovoriti z vsemi, ki delate v turizmu 
na območju – najprej v začetku marca ločeno 
na štirih delavnicah po občinah, nato še na 
skupni v sredini aprila. Na delavnice vabimo 
torej vse turistične ponudnike in s turiz-
mom povezane deležnike na območju.
Delavnice bodo predvidoma zaradi omejitev 
potekale na Zoomu – najprej s specifiko vašega 
kraja/občine, vedno pa gledamo skupno desti-
nacijo, saj smo tako lahko uspešnejši:
 Kratka analiza turizma – stanje in izzivi 
 Kaj želimo doseči 
  Razvojne prioritete, produkti in nabor  

konkretnih projektov 
Delavnice bodo potekale po naslednjem ur-
niku (od dve do tri ure):
 Škofja Loka v torek, 2. marca, ob 9.00 
 Gorenja vas - Poljane v sredo, 3. marca, ob 9.00 
 Železniki v četrtek, 4. marca, ob 9.00
 Žiri v petek, 5. marca, ob 9.00

Povezavo na Zoom bomo posredovali vsem, ki 
boste oddali prijavo na elektronski naslov  
andreja.kriznar@visitskofjaloka.si (navedite, da 
se prijavljate na delavnico, ter dodajte občino, 
datum in nujno vaš kontaktni naslov – podje-
tje/organizacijo). Na tem naslovu smo vam tudi 
na voljo za vsa vprašanja in pobude. 
Razvojna agencija Sora

PO SPLETNI ANKETI V OBLIKOVANJE 
STRATEGIJE TURIZMA ZA ŠKOFJELOŠKO
Vabimo vas k sodelovanju na delavnicah v začetku marca.

O
G

LA
S

N
O

 S
P

O
R

O
Č

IL
O

 /
 R

AZ
VO

JN
A 

AG
E

N
C

IJ
A 

S
O

R
A

, 
P

O
LJ

AN
S

K
A 

C
E

S
TA

 2
, 

4
2

2
0

 Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Maja Bertoncelj

Poljane – Smučarska skakal-
ka iz Delnic pri Poljanah je v 
letošnji sezoni svetovnega 
pokala dosegla prvo zmago. 
Najboljša je bila v začetku 
februarja v Hinzenbachu v 
Avstriji. Na stopničkah ji je 
družbo na drugem mestu 
delala Ema Klinec. Križnar-
jeva je nato pretekli teden 
število zmag povečala na 

dve, oblekla pa je tudi maji-
co vodilne v svetovnem po-
kalu.
Skakalki iz Poljanske doline 
sta z dvojno zmago obudili 
spomin na prav takšen 
uspeh pred tremi leti, ko sta 
bili v istem vrstnem redu na 
posamični tekmi na mladin-
skem svetovnem prvenstvu. 

"Sanje so se mi uresničile! 
Krasen občutek je premaga-
ti vso konkurenco. Sicer bi 
bilo bolje, da bi obe z Emo 
stali skupaj na prvi stopnič-
ki, a že to mi je pomenilo 
veliko, da sva ponovili zgod-
bo iz Kanderstega z mladin-
skega svetovnega prvenstva, 
kjer sva prav tako skupaj sta-
li na stopničkah. Nepozab-
no." To so bile besede Nike 
Križnar po prvi posamični 

zmagi v svetovnem pokalu. 
Njeni dosežki v tej sezoni so 
dovolj zgovorni: drugo me-
sto na prvi tekmi v Ramsau, 
deseto mesto na Ljubnem, 
peto in šesto mesto v Titi-
see-Naustadtu, zmaga in 
dve drugi mesti v Hinzenba-
chu ter zmaga in tretje me-
sto v Rasnovu. Skupno to 

pomeni prvo mesto. Rume-
no majico je oblekla po če-
trtkovi zmagi v Romuniji in 
jo obdržala tudi po petko-
vem tretjem mestu. Ema 
Klinec, ki je tako kot Kri-
žnarjeva članica SSK Žiri, je 
v skupnem seštevku na pe-
tem mestu.
Pred skakalkami in skakalci 
je sedaj svetovno prvenstvo 
v Oberstdorfu. Jutri dekleta 
čakajo kvalifikacije za četrt-

kovo posamično tekmo na 
manjši skakalnici. V petek 
se bodo pomerile na ekipni 
tekmi. Za medalje na meša-
ni ekipni tekmi se bo slo-
venska ekipa borila v nede-
ljo. V sredo, 3. marca, pa 
bodo dekleta skakale še na 
večji skakalnici. Slovenke so 
v ožjem krogu favoritinj.

V Romuniji oblekla 
rumeno majico
Izjemna sezona slovenskih smučarskih skakalk: Nika Križnar je vodilna v 
skupnem seštevku svetovnega pokala.

Nika Križnar s trenerjem Zoranom Zupančičem po četrtkovi zmagi in prevzemu vodstva v 
skupnem seštevku svetovnega pokala / Foto: FB stran Nike Križnar
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Škofja Loka – Člani Društva 
Rovtarji – smučanje in kole-
sarjenje po starem Škofja 
Loka na leto običajno obi-
ščejo približno 35 dogodkov. 
Pogosto se jim pridruži tudi 
skupina Suha špaga, s kate-
ro po besedah predsednika 
društva Braneta Tavčarja na-
redijo pravi 'žur'. »Če ne 
vsak konec tedna, pa vsaj 
vsak drugi konec tedna odri-
nemo na pot, in ko me žena 
vpraša, kdaj bova šla na do-
pust, ji odgovorim, da imava 
vsak teden dopust,« je v šali 
dejal Tavčar. Lansko leto jim 
je epidemija covida-19 ma-
lenkost zagodla, a kljub 
temu so zabeležili dvanajst 
poti – pol smučarskih, pol 
kolesarskih. Januarja so se 
udeležili svetovnega prven-

stva v starodobnem smuča-
nju v avstrijskem Leogangu. 
Februarja so organizirali 
mednarodno tekmovanje v 
smučanju po starem v do-

mači Škofji Loki. Letos je bil 
dogodek zaradi epidemije 
odpovedan. Med zimskimi 
počitnicami so obiskali šol-
sko mladino v Kranjski 

Gori, kjer Športno društvo 
Preddvor organizira tečaj 
smučanja. Udeležili so se 
srečanja in tekmovanja v 
Cerknem, bili so na Kopah, 
marca pa še na zadnjem lan-
skoletnem smučarskem tek-
movanju v avstrijskem Wa-
grainu. 
Konec junija so v Škofji Loki 
organizirali tradicionalno 
mednarodno srečanje staro-
dobnih kolesarjev. »Če bodo 
razmere dovoljevale, bomo 
letos dogodek, že štirinajsti 
po vrsti, izvedli 22. ali 29. 
maja, odvisno od vremena,« 
je povedal Tavčar. Lansko 
leto so bili še v Šmartnem ob 
Paki na srečanju starodob-
nih kolesarjev in v Bohinju 

na sejemski prireditvi Slove-
nija se predstavi. Med dru-
gim so si privoščili oddih s 
piknikom in kopanjem v 
Gribljah ob Kolpi. Septem-
bra so se zapeljali po Šolski 
ulici v Škofji Loki, ki je bila 
tisti mesec ob sobotah zaprta 
za motorni promet. Popestri-
li so tudi odprtje novega par-
kirišča ob železniški progi v 
Borovnici. »Pot v Borovnico 
je bila naša zadnja v letu 
2020, in če povzamem, se 
mi vseeno zdi, da smo bili 
kar pridni. Žal mi je le, da je 
bil evropski festival folklore 
in ljudskih pevcev ter godcev 
Europeade odpovedan, tudi 
letos ga ne bo,« je poudaril 
Tavčar in dodal: »Letos smo 

na žalost izgubili enega čla-
na. Andreja Derlinka bomo 
zelo pogrešali.«
Rovtarji upajo, da se bodo v 
tem letu na prvo skupno pot 
lahko podali že drugo sobo-
to v maju, ko v Beltincih or-
ganizirajo eno največjih ko-
lesarskih prireditev v Slove-
niji. »Prekmurje je zelo bo-
gato s starimi kolesi, Go-
renjci se z njimi ne moremo 
primerjati. Lahko bi rekel, 
da škofjeloški Rovtarji drži-
mo gorenjsko 'štimo',« je 
pojasnil in sklenil: »Zelo po-
grešamo druženje, dogodke 
in zabavo, zato si želimo, da 
s starodobnimi kolesi ali 
smučmi v svet krenemo čim 
prej.«

Rovtarji pogrešajo skupne poti
Prepoved druženja, prirejanja prireditev in potovanj je bila vse prej kot pogodu članom Društva Rovtarji. A večni veseljaki pravijo, da se koronavirusu ne 
dajo. Vsak po svoje pridno trenirajo za prihajajoče skupne starodobne kolesarske in smučarske podvige.

Med lanskoletnimi zimskimi počitnicami so mladim smučarjem, ki so se udeležili tečaja 
smučanja v organizaciji Športnega društva Preddvor, predstavili smučanje po starem. 

Rovtarjem se pogosto pridruži skupina Suha špaga.
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»Na smuči ali na starodobno kolo, glavno, da gremo na pot,« pravijo Rovtarji. Fotografija 
je z lanskoletnega mednarodnega srečanja starodobnih kolesarjev v Škofji Loki.
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Škofja Loka – Na natečaju za 
najlepšo otroško pravljico 
Škofje Loke, ki ga je Občina 
Škofja Loka tokrat razpisala 
prvič, je zmagala pravljica 
Miška Rubi in zlati list avto-
rice Darje Čadež. Komisijo 
je prepričala s svojo svežino, 
lepo tekočimi verzi, nevsilji-
vim vpletanjem loške kraji-
ne, zapletom ter močnim 
končnim sporočilom, da je 
prijateljstvo je vredno več od 
zlata. Navdih je avtorica, ki 
je delo tudi ilustrirala, črpa-
la iz svojega življenja, vse se 
dogaja v Škofji Loki, junaki 
so iz njenega študija biologi-
je, sporočilo pa iz taborni-
štva in prijateljstva. Na nate-
čaj so sicer prejeli 52 zelo 
raznolikih pravljic, od tega 
pravljice treh avtorjev niso 
ustrezale razpisnim pogo-
jem. Drugo mesto je zasedla 
pravljica Štorklja Loka avtor-
ja Damirja Grbanovića, tre-

tje pa pravljica V naročju 
dobrega velikana Helene Ja-
nežič. Zmagovalno pravljico 
Miška Rubi in zlati list bo 
prejel vsak novorojenček s 

stalnim prebivališčem v ško-
fjeloški občini ob pozitivno 
rešeni vlogi za enkratni de-
narni prispevek ob rojstvu 
otroka v letu 2021.

Zmagala Miška Rubi in zlati list

Pravljica avtorice Darje Čadež govori o pogumni miški 
Rubi, ki najde zlat list, ki je bil drugačen od vseh drugih 
listov, ki jih pozna. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Že od januarja se v Frankovem naselju nada-
ljujejo gradbena dela pri rekonstrukciji vodovoda. Potekajo 
po odsekih s pomično popolno zaporo, pri tem pa stanoval-
cem omogočajo dostop do stavb. Kot navajajo na občini, 
bodo zgradili vso infrastrukturo na posameznem odseku, 
nato cesto nasuli, da bo prevozna z osebnim avtomobilom, 
zapora pa se bo premaknila naprej. Tako od včeraj, 22. fe-
bruarja, izvajajo gradbena dela v križišču Kidričeve ceste in 
ceste, ki vodi za Policijsko postajo Škofja Loka. Vzpostavlje-
na bo popolna zapora križišča. V ulici poleg zamenjave vo-
dovoda urejajo še druge komunalne vode (elektrika, teleko-
munikacije, javna razsvetljava), po vgradnji bodo poskrbeli 
še za zgornji ustroj ceste.

Gradbena dela v Frankovem naselju

V Frankovem naselju potekajo dela pri rekonstrukciji 
vodovoda. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka že več let namenja pro-
računska sredstva za izvaja-
nje čistilne akcije, saj želijo 
živeti v lepem in čistem oko-
lju, prijaznem prebivalcem 
in obiskovalcem. Letos ob-
čina skupaj s krajevnimi 
skupnostmi akcijo čiščenja 
in urejanja okolja načrtuje 
marca, in sicer v primeru, 
da bo pandemija še trajala, 
ob upoštevanju navodil 
NIJZ. Akcija bo potekala v 
soboto, 20. marca, od 8. do 
13. ure. Tudi v letošnji čistil-
ni akciji bodo na zbirnih me-
stih ločeno zbirali odpadke: 
embalažo (plastenke, ploče-
vinke), steklo, nevarne od-
padke in drugo. Ob tem po-
novno pou darjajo, da ta ak-
cija ni namenjena odvozu 
kosovnih odpadkov, saj za 
organiziran kosovni odvoz 
gospodinjstva dobijo po-
sebna kartončka. Nadzor 
nad pravilnim ravnanjem z 
odpadki bo izvajalo občin-
sko redarstvo. 

Pomladno čiščenje po 
občini


