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lzrekli mnenje
s pridrzkom
Rafonsko sodi~ce je izdalo revizijsko porol'.ilo
o pravilnosti poslovanja Obcine Medvode v
letu 2019. »Prvic v zgodovini revizij na Obcini
Medvode smo dobili mnenje s pridrzkom. Pred
tern so bila vsa mnenja negativna,« poudarja
zupan Nejc Smole.
MAJA BERTONCELJ

·························· .............

Medvode - Rarunsko so<lisle je Obani Medvode izreklo mnenje s pridrzkom,
hkrati pa ugotovilo, da je
Obana Medvode v vseh po·
memb nib pogledih poslovala v skladu s predpisi in pogodl:>enimi doloa.li.
Pravilnosti poslova nja Obcine Medvode v letu 2019 so
pod drobnogled vzeli jeseni 2020. Kot je zapisano v
povzetku revizijskega .poroala, so bile pomembnejse nepravilnosti ugotovljene
na podroqu priprave proraruna in zakljurnega raruna
proraruna ter izvrsevanja
proraruna
(pomanjkljiva
priprava posameznih prorafunskih dokumentov, nep•
ravilnosti pri porabi sredstev
splosne prorafunske rezervacije), prodaj nepremil•
nega premozenja in oddaj
prostorov v najem (zemljisle ni bilo vkljuteno v nacrt
ravnanja s stvarnim premozenjem, · skrbnik pravnega posla ni bi! dolocen, pogodba ni vsebovala vseh obveznosti najemnika), javnih
narool pri investicijskih odhodkih (neustrezna dolocba
v razpisnih dokumentacijah, nepravilno vodenje postopkov, nepravocasno poslano obvestilo o spremembi pogodbe o izvedb i javnega naroala, ni upostevala za.
kons kih plaalnih rokov), tekocih transferov nep ridobitnirn organizacijarn in ustanovam (nepravocasno posiljanje obvestil o oddaji javnega naroala ali spremembi pogodbe o izvedbi javnega narocila, ni sprejela odloka za sofinanciranje

programov sporta, neustre•
zno dolocena merila za dodelitev sredstev, navedba
neustreznib programovv letnem prograrnu in javnem
razpisu na podroqu spor•
ta, ni sprejela lokalnega prog rarna za kulturo, nepravilnosti pri vsebini objav jav-

nih razpisov, na svetovni
splet ni posredovala vseh
dokumentov javnih razpi•
sov) ter rednega vzdrzevanja
javne razsve tljave (dodelitev
sredstev brez sklenitve pogodbe, oddaja storitev brez
predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naroala). ~Prvil v zgodovin.i revizij na Oba.ni Medvode smo
dobili mnenje s pridrzkom.
Pred tern so bila vsa mnenja
negativna. Rafunsko sodisl e ni zaznalo pomembnih
odstopanj oziroma veqib
nepravilnosti. Dalo n a m je
kar nekaj priporoal. Veli)<o
velino smo jib ze med sarno
revizijo upostevali, jib vgradili v svoje dokumente. Na
koncu nam ni b ilo treba d~lati niti odzivnega poroala.
Nekaj stvari, ki so jib op.azili,
so popolnoma namestu. Zavedarno s e, da bi jib bilo bolje izvajati drugate, in smo
v vmesnem us u to tu<li sto•
rill. Govorimo predvsem o
dolocenih tockah pri javnih
narocilih oziroma pri resevanju javne r azsvetljave,« je
pojas nil Nejc Sm ole, fupan
Obo.ne Medvode.
Rarunsko sodiste je Obani Medvode podalo priporoala za izholjsanje poslova•
nja. Na Oba.ni Medvode so
se poudarili, da je bilo sodelovanje med postopkom korektno-in profesionalno in
da so se tu<li veliko naulili.

Med pocitnicami brezplacen smucarski avtobus
Skofja Loka - V lasu z imskih pocitnic, med 19. in 27. februarjem, bo vsak dan vozil s mularski avtobus na relaciji Skofja
Lo ka- Rudno-Soris ka pla nina. Brezplalen s mularski avtobus
bo vozil zjutraj in bo popoldan omogolil vrnitev na izhodisle.
Odhod iz Skofje Lo ke bo nam rel ob 8. uri•, odhod s Sori~ke
planine pa ob 16. uri, potnike pa avtobus pobiral na vseh
vmesnih postajali~lih.
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Potujejo drevesa in ljudje

060

V Rokodelskem centru DUO Skofja Loka so novo sezono rokodelskih razstav zaceli z razstavo
Drevesa potujejo?!, na kateri se s svojimi izdelki iz invazivnih tujerodnih in domacih prezrtih vrst lesa
predstavljajo dijaki Srednje fole za lesarstvo Solskega centra (SC) Skofja Loka.
MATEJA RANT

Skof]a Loka - Razstava Drevesa potujejo?! zaokroza raz•
is kovalni in ustvarjalni pro•
ces <lijakov Srednje sole za
lesarstvo v sklopu projekta
Alptrees, lei ga na Gorenjskem vodi Razvojna agencija Sora. Sprasevali so se o
uporabnosti in obdelavnih
lastnostih tujerodnih invazivnih in prezrtih domaah
d revesnih vrst, pri temer so
razmisljali se bistve no sirse
od same uporabne vrednosti lesa. »Ob razvoju izdelkov
so se narnret dijaki ukvarjali
z izjemno aktualnimi temarni, ki na prvi pogled niso
neposredno povezane s tu•
jimi invazivnimi drevesnirni vrstami. Razrnisljali so
o rnigracijah, trajnosti, zi.
vljenjskem ciklu (posarneznika in izdelkov), vprahnju podnebnih spremeinb
in zdravega zivljenjskega
okolja,« je poudarila Katarina Sekimik iz Rokodelskega
centra DUO. Pomembnopa
se ji z<li tu<li, da n ovo sezono razstav zalenjajo z mJa.
do ustvarjalno energijo, za
katero je preprirana, da ve•
liko obeta.
Projekt Alptrees je povezal dvanajst partnerjev iz
Slovenije, Avstrije, Francije in ltalije. »Osnovni cilj je
bilo spoznavanje tujerodnih

Na prvi letoinji razstavi v Rokodels kem centru DUO se s svojimi izdelki predstavljajo d ijaki
Srednje §ale za lesarstvo SC Skof]a Loka. ,,,.,,c~u•<>••~
drevesnih vrst in kaj se z njirni dogaja-v Sloveniji odstotek vse lesne mase v gozdovih predstavljajo tujerodne
drevesne vrste,« je pojasnil
<lirektor Razvojne agencije
Sora Gasper Klee Dijaki so
spoznavali njibovo uporabnost, po drugi strani pa tudi
uporabnost
domorodnih
drevesnih vrst, ki so pogosto spregledane. Vseh 27 dijakov, ki je pripravilo izdelke,
je po besedah koordinatorice projekta na soli Irene Leban s svojim elanom osmis- .
lilo delo vseh sodelujocih v
projektu. »Zara<li njib vemo,
da ho prihodnost zelena,

trajnoslrla, vzdrzna ...« Kot
so ugotavljali ob zakljulku, je vsak les uporaben, le
poznati je treba njegove lastnosti in ga znati obdelati.
Projekt, v sklopu katerega so
razmisljali o migracijah dreves, pa je prinesel ~e drugalen razmislek, je pojasnil
ravnatelj Srednje sole za lesarstvo Milan Stigl. » Vemo,
da se klima s preminja. Potujejo drevesa, potujejo pa tu<li
ljudje, zato se ob tern poraja
vprasanje, kaj je avtohtono in
kdo je m igrant Veliko je odprtih vprasanj, ob katerih se
lahko zamislimo, kaj je prav
in kaj ni.« Skofjelo~ki fupan

Tine Ra<linja je prepriran,
da bi tezko izbrali bolj aktualno temo. » Trend globalizacije nas je pripeljal do novih izzivov in priloznosti, ki
jib imarno v vsakem lokalnem okolju. Nasa naloga pa
je z nasim znanjem, z nasirni izkusnjarni in ne nazadnje naso dedi~ooo to aktualizirati, prernisliti in ponuditi

na novo.« Ali kot so svoj raz•
mislek zaokrofili dijaki: »Z
nasim projektom smo po·
sktclali povezati tujeiodno
in domate in tako prispevati k premagovanju predsodkov te r meja v nasib glavah
in v ustvarjanju.«

Ob dnevu turisticnih vodnikov
Ob mednarodnem·dnevu turistil'.nih vodnikov, ki ga zaznamujemo 2 1. februarja, bo na Gorenjskem vec
brezplacnih vodenj po razlicnih krajih.

Skofja Loka, Kranj, Kamnik
- Razvojna agencija Sora
ho jutri, v soboto, pripravila
brezplarna vodenja po Skofjelo~kem. Tako lahko obistete staro mestno jedro Skofje
Loke, Lo~ki muzej, Dvorec Visoko, pivovamo Crazy Du~
in Muzej Zelezniki.• Dozivite Skofjelosko! Zavijte v srednjeveske ulice, spoznajte
zgodbe starodavnih gradov in
dvorcev, prepletite se zrazgle<li Selske in Poljanske doline
z Zinni ter obiUite najvisje
lezelo slovensko pivovamo,«
pravijo organizatorji in pojasnjujejo, da se je ob Medna.rodnern dnevu turistilnih vodnikov najprej ob 10. uri moc
udeleziti sprehoda z vodilem
po starem mestnem jedru
Skofje Loke . Pot se bo zalela na glavni avtobusni postaji. Ob 11. uri bo organizirano

vodenje po Losker:h muzeju dobite n a Razvojni agenciji med drugim po Poti Jepr§keSkofja Loka, ob 12-30 pa vode- Sora - Turizem Skofja Loka ga uatelja.
nje po Dvorcu Visoko. Po ko- (Jana Kuhar), jana.kuhar@
Zavod za turizem in kulsilu v eni izmed ~kofjeloskih visitskofjaloka.si oziroma na . turo Kranj ho v ponedeljek
pripravil brezplarna vodena
gostiln boob15. uri potekalvo- www.ra-sora.si
den ogled fuovske pivovarne
Zdruzenje turistitnih vod- ogleda Kranja (ob u .30 in ob
Crazy Duck z degustacijo piv nikov Slovenije ob mednaro- 16. uri), sicer pa so do 21. fe(6 evrov), prav tako ob 15. uri dnem dnevu turistirnih vod• bruarja cene vodenih ogledov
pa se je moc odlooti za ogled nikov vabi na brezplarne vo- dvajset odstotkov nizje. Na
Muzeja Zelezniki. Prijave za dene oglede po stevilnih slo- oglede se je treba predhodbrezplarna vodenja niso pot· venskih krajib. Na Gorenj- no prijaviti na telefonsko s terebne, dokazilo o izpolnjeva- skem pripravljajo vodenje po vilko 04 238 04 50 oziro ma
nju pogoja PCT pa je obve- Skofji Loki, in sicer jutri in v e-naslov info@visitkranj.si.
zno.
ponedeljek ob 10. uri (zbirZavod za turizem in sport
no mesto p red Kapucinsko Kamnik ob mednarodnem
Razvojna agencija Sora Turizem Skofja Loka pa vabi cerkvijo), Trziru. kjer ogled dnevu turistilnih vodnikov
tu<li k prijavi na izobrazeva- nacrtujejo jutri ob u. uri in prip ravlja brezplafuo voden je za lokalne turistifue vod- v ponedeljek ob 15. uri (zbir- nje z naslovom Zgodbe Kanike za ! kofjelosko obmoqe no mesto pri =ju naspro- mnika s pri<lihom Plelnika,
(obane Gorenja vas - Polja- ti avtobusne postaje), ter po in sicer v dveh tenminih: v pone, Skofja Loka, 1elezniki in Parku Brdo pri Kranju v ne- nedeljek. 21. februarja, ob 10.
Ziri). Na teuju boste spozna- deljo ob 15. uri. Vse Jokacije in ob 16. uri, obakrat z zboli vrste, nacine in tehnike vo- in tas ogledov je m ozno vide- rom pred TIC-em na Glavdenja, zgodovino, etnologijo, ti na spletni strani zdruzenja nem trgu. Stevilo udeJezen.
naravno in kultumo decllici- . https://www.slove nija-vodcev je omejeno, zato so obveno ter druge strokovne pred- niki.si/, kjei so objavili tu<li zne prijave v usu uradriih ur
m ete. Dodatne infonnacije posnetke nekaterih vodenj, TIC-a na telefon: 03138 83 24.

