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Litostrojska koCa ne bo veC
dolgo samevala
Ceprav je gradbena inspekcija ze pred osemnajstimi leti ustavila crno gradnjo Litostrojske koce na
Soriski planini, pa postopek legalizacije se vedno ni koncan.
ANASUBIC

Sori~ka planina - Vrata Li•
tostrojske koce na SorHki
planini so ze skoraj dve leti
zaprta. Najemnik Marjan
Krajnik se je namrel po tri•
najstih letih maja predlani
poslovil, las tnik, ljubljansko
podjetje KMS Company pa
se se vedno trudi z legaliza.
cijo dozidanega dela objekta. Gradbena inspektorica je
namrel fe !eta 2004 zaradi
ugotovitve, da je investitor
brez gradbenega dovoljenja

lez obstojea objekt izve·
de! felezobetonsko skeletno
konstrukdjo v nivoju dveh
etaz in arrniranobetonslei
plow, izdala inspekcijsko
odlocbo, s lcatero je odredi•
la ustavitev rekonstnilcci•
je koce in vzpostavitev zem•
ljBla v prvotno stanje.
-Kot je razvidno iz zeruljiske knjige, je Jnspektorat
RS za okolje in prostor septembra 2018 vpisal zaznambo prepovedi zaradi nedovoljene gradnje. »Na zadnjem
inspekcijskem nad20ru, lei

je bil opravljen v letu 2020,
se dejavnost v lasu nadzora
ni opravljala. Ugotovljeno je
bilo, da je stanje koce enako,
kot ga je opisala inspektorica v odlo&i iz leta 2004. lnspekdjslei postopek se ni zal<ljulen,« so pojasnili na inspektoratu in dodali: »Zavezanec ima praktimo do izvedbe izvrsbe po drugi osebi moznost, da vzpostavi zakonito stanje tudi tako, da si
za poseg pridobi ustrezna
upravna dovoljenja. lz lokacijske informacije Obline

Litostrojska kola, ki je ze vet kol leto in pol zaprta, naj bi :i:e v lem mesecu znova zafela

obratovati., f ~1o:G«atd Ka1'.'."t-t

Zelezniki je razvid.no, da je
na tej lokaciji dopustna rekonstrukcija in gradnja novih objektov v turistime na·
mene.«

Kot kaze, pa koca ne bo
vol dolgo samevala. KMS
Company jo je oddal v najern, po napovedih direktotja podjetja Miltaela Kranjca pa bo zacela obratovati predvidoma ze do konca
januarja. Gostinska dejavnost bo potekala le v slarem
delu koce, za katerega imajo uporabno dovoljenje. PovedaJ je tudi, da postopek legalizacije za dozidavo se potelca in da v prihodnjilt letih
nameravajo koto prenoviti. » V Lltostrojslei koci bodo
urejena prenocisla visjega
standarda, vsa infrastruktura bo sl<ladna z veljavno za.
konodajo: parkirisca za stadoname goste"in obiskovalce, cistilna naprava ...« jepojasnil. Glede bliznje depan-.
danse, lei jo je prav tako ·ualel zobcasa, je napovedal,da
jo bodo prenovili oz. zgradili nov objekt, v katerem bodo
sobe oz. apartmaji. »Bungalov in bivak s ta v uporabi
najemnilca in v n aslednjilt
dvehdo trehletihse ne bosta
delezna prenove,« je se povedal Kranjc.

Uredili projekcijsko sobo
Ponudbo na dvorcu Visoko so obogatili z
multimediisko sobo, v kateri predvajajo odlomke
iz filma Cvetje v jeseni.

Visoko - V . Tavcarjevem
dvorcu na Visokem so s po·
moqo sredstev Evropskega
sl<lada za regionalni razvoj
uredili multimedijsko sobo
z vsebina.mi iz Tavlarjeve
povesti Cvetje v jeseni. Pri
projelctu, s katerim so se prijavili na razpis ministrstva
za gospodarski razvoj in tehno!ogijo, sta rnoci zdruzili
Razvojna agencija Sora kot
prijavitelj projekta in Obona Gorenja vas - Poljane kot
lastnica dvorca.
V sl<lopu projekta digitaJizadje ponudbe na Visokem so v sodelovanju z zunanjirni izvajalci izdelali tridimenzionalne modele dvorca, turistimo ponudbo za obiskovalce pa nadgradili z vzppstavitvijo multimedijske sobe z vsebinarni

iz Tavlarjeve povesti Cvetje v jeseni, podprte z odlomlei iz njene filmske upodobitve in z vsebinarni iz pisateljevega zasebnega zivljenja,
so pojasnili na obcini. »Namen digitalnega inoviranja
te dragocene kultume dedisline je spodbuditi razvoj
turistimih produktov in storitev, povezanih s lculturo in
kulturno dedisfuo, na osnovi uporabe naprednih tehnologij, lei bodo omogocale neposredno in izvirno turistic•
no izkusnjo ter u nikatna in
globalno prepoznavna turistima dozivetja ob hkratnem cilju varovanja in ohranjanja kultume dedisfue
Sloveruje.« V sodobno urejenem prostoru si je tako mogoce ogledati kratke odlomke iz filma Cvetje v jeseni,
obenem pa s premljati ziv•
ljenje in delo Ivana Tavarja.

V dvorcu Visoko so uredili multimedijsko sobo.

Nordijski center Bonovec odprt

Zmanjsati zelijo kolicino odpadkov
Z Zero Waste (brez odpadkov) strategijo so v Zeleznikih predvideli razlicne ukrepe za zmanj~anje
kolicin odpadkov.
ANA
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Zelezniki - Zeleznikarski
obcinslei svetuiki so na decembrski seji potrdili Zero
Waste strategijo, ki se nanasa tudi na obcino. Skofja Loka, kjer jo bodo potrjevali ta mesec. Obcini sta
se rnrei.i slovenskih oban
na poti do druibe brez odpadkov pridruiili na pobudo Razvojne agen cije Sora
(RAS), V postopku pa so SO·
delovali se Komunala Skofja
Loka, razlicni deleznilci, lei
so se v razlicnih fazah vl<ljucili v pripravo strategije, in
drustvo Ekologi brez m eja,
lei koordinira program Zero
Waste Slovenija.
Kot je sve tnikom pojasnil
direktor RAS Gasper Kiel.
se kolicine zbranih odpadkov povefujejo, l e prav so

v >>koronskem« letu

202.0

zaznali rahel upad. V oblini Zelezniki je bilo predlani
zbranih 1281 ton odpadkov:
blizu 192 kilogramov na oblana, od tega 63 leilogramov
m esanih komunalnih odpadkov, delez loceno zbra•
nih odpadkov pa je predstavljal 67odstotkov. S strategijo so p redvideli, da bi do !eta
2031 delez loleno zbranih
frakdj zvisali na 76 odstotkov, pricemer bi na prebivalca zbrali najvec 200 kilogramov odpadkov, od tega manj
!cot 50 kilogramov mesanih
komunalnih od padkov.
Za dosego zastavljcnilt ciljev so predvideli nabor tilcrepov za zmanjseva.nje kolian odpadkov. Kot je pojasnil Kiff, irnajo tacas v pripravi l etne nacrte dela. letos bo
kljucno ozaveslanje v jawi

upravi in vzgojno-izobrazevalnih ustanovah, kjer lahko n agovorijo tudi otroke, ter
preko razlimih komunikacijskih kanalov informirati
oblane, kako lahko z majhni•
mikoraki zmanjsajo kolilino
ustvarjenih odpadkov. Se po·
sebej s i zelijo izboljsanja razm er pri ve~tanovanjskih
objektih, kjer je locevanje odpadkov se vedno najslabse.
Pripravili naj bi tudi prireditev brez odpadkov. Obcinska
svetovalka za komw1alno dejavnost Sasa Lazar je dodala,
da nam er.-.jo v prihodnosti
postaviti dva pitni.ka, predvidoma ob lrlnici in bodoa koJesarski stezi, ter zaceti postopke pridobivanja certifi•
kata Yoda iz pipe.
Direktor Komun ale Skolja Loka Primof Rzen je povedal, da iscejo nacine , s

katerinu bi oblanom priblizali locevanje odpadkov.
Tako so fe novembra v Dolenji vasi uvedli poskusno
zbiranje papirja po sistemu od vrat do vrat, vzpostaviti nameravajo loceno zbiranje odpadnega jedilnega
olja, uvesti dodatne zbiralne akdje odpadkov ... Drugi
de! ak-tivnosti bodo usmerili V obvesfanje in ozavesfanje obcanov. »Zdi se nam
zelo pornembno, da pridejo ljudem v kri ta sistem in
prednosti locevanja,« je poudaril Rzen ter dod al, da sta
cilja Zero Waste strategije prav zmanjsevanje celotne kolicine odpadkov in zvisanje delei.a loceno zbranih
odpadkov. Ce bodo uspesni,
se bo to v_nekaj letih odraz ilo tudi na nitjih zneskih na
poloi.nicah .

Medvode - V soboto so odprli tekaski poligon Nordijskega
centra Bonovec v Medvodah. Urejeni sta sm ucin i za klasic~o
in drsalno tehniko v dolzini okrog enega kilometra, progo pa
bodo podaljsevali s kladno z vremenskimi pogoji. Poligon je
odprt vsak dan od ponedeljka do sobote od 8. do 21 . ure ter
ob nedeljah od 8. do 17. ure. Za uporabo poligona je treb"a
izpolnjevati pogoj PCT.

Tekaski poligon Nordijskega ce ntra Bonovec je ze ob
odprtju privabil stevilne ljubilelje t e ka na smuceh.

Objavljeni razpisi za sofinanciranje
Vodice- Obcina Vod ice je v zacetku leta objavila javne razpise
za sofinanciranje humanitarnih in druStvenih dejavnosti t er

kulturnih programov. Visina razpisanih sreds tev za prva dva

razpisa znaSa po 13 tisof evrov, za sofinanciranje kufturnih
programov pa je na voljo 15 tisocakov. Rok za prijavo na vse tri
razpise je 2. februar 2022. Podrobnos ti s o na voljo na spletni
strani Obcine Vodice.

