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Spomeniki sakralne dediSCine
Na obmocju kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediscine Slovenije (ZVKDS) je od skoraj pet
tisoc vpisanih enot v register nepremicne kulturne dediscine 1316 enot sakralne stavbne dediscine, 224
je cerkva; 68 cerkva je ze bile razglasenih za kulturni spomenik lokalnega ali drzavnega pomena.

Tine Tomazin St jt rodil V kmelki dmzini V Krizah. tivlj<>~t ga je skalilo v izjemnega lloveka, ki je s predanim
delom pomembno zaznamoval obl ino Trzil.
Po konw dmge 5""lovne vojne se je Tine Tomazin zaposlil v tovarni BPT Trzil, kjer je napredoval od tkalca
do pomolnika komercialnega direktorja, nepoklicno pa je
opravljal fe fimkcijo podpredsednika obcinske skupflint.
Od leta 1965 do 1967 je opravljal Junkcijo zupana Obl ine Trzil. V lasu njegovega zupanovanja je bila zgrajena ctsta Naklo-Ljubelj, ki je oblino Trfil preko predora
Ljubelj povezala s sosednjo Avstrijo in omogotila boljse
lezmejno sodelovanje. Od !eta 1978 do 1982je bi! direktor
tovarne BPT, ki je pod njegovim vodstvom zaposlovala
vet kot 1200 delavcev.
Tine Tomazin je bi! pobudnik in sopodpisnik listine o pobratenju s francoskim mestom Sainte-Marie-aux-Min es,
kar j e izkoristil tudi z a tesne gospodarske in turistitne
povezave tako med rnestorna kot tudi med drzavama.
Leta 1976 je bil proglasen za lastnega oblana mesta Sainle-Marie-aux-Mines,francoski parlament pa muje !eta
2006 podelit plaketo za zasluge pri pobratenju in mednarodnem sodelovanju.
Tine je bi! tudi po odhodu v pokoj fe naprej zelo aktiven
kol tajnik turistil nega drustva, v tern lasu j e bil izdan
prvi turistilni kalalog Trz ila, ze v lasu njegovega zupanovanja pa je bil leta 1966 posnel prvi turistilni film v
jugoslaviji - Trfil, biser med gorami.
Po osamosvojitvi Slovenije je pomagal izpeljati poslopke
za ustanovitev Agrarnt skupnosti Polana in Pafne skupnosti Tegosle, sodeloval pa je ludi v KS Krize in KO ZZB
NOB, ki joj e nekaj lasa tudi vodil.
Tine Tomazin, ki je praktilno vse svoje zivljenje posvetil
rarvoju obline Tr:til,je leta 2015 prejel naziv lastnega oblana obcint Trz il, ki pa ni bi! podeljen zgoij kot skromna
zahvala, pal pa kot poklon za z ivijenjsko delo znotraj obline Trfil. Tovarifa Tineta bomo velno hranili v svojih
mislih in srcih.
Polivaj v miru pod tvojo ljubo Krisko goro.
ObanaTrfit

Letos ·obnova vrtcevske
enote Julke Pibernik
U dA P ETERN EL

Jesenice - Po lanslei vet ko t
rnilijon evrov vredni energetslei sanaciji Vrtca Jesenice - e note Angelce Ocepek
(ob OS Toneta Cufarja) letos
nadaljujejo energetsko sanacijo enote Julke Pibernik (ob
OS Prehhovega Voranca).
Enoto sestavljata dva
objekta: s tari objelct, v kate•
re m pred.folska dejavnost
ne poteka, zgrajen okoli !eta
1940, in novi objekt. zgrajen
!eta 1972_..,. ,. ,-.. . . .
»Letos :l}licrtujemo energetsko sanacii,o·novega dela,
v letih 2023 in 2024 pa §e

ruAitev in novogradnjo starega dela, lei ga homo s pokritim hodnikom povezali z
obstojecirn vrtcem. Z novogradnjo hornovte m delu vrtca lahko uredili tri oddel.ke,
stopnisla in dvigalo ter §portno igralnico, objekt pa ho
pridobil turu ustrezne pros tore za zaposlene in prosto•
re za dodatne dejavnosti ot•
rok," d enirno knjiznico,« so
povedali na Obani Jesenice.
Za e nergetsko sanacijo
novega dela poteka izbira iz.
vajalca, samo izvedbo pa naotujejo v poletnih mesecih.
Vrednost celotnega projekta
z na§a 1,6 mi!ijona evrov.

Prikaz obrezovanja sadnega drevja .
Medvode- Dru~tvo Sor~ko polje bo v sohoto, 26. februarja, v
uc nem eko s adovnjaku osnovne fole v Medvodah pripravilo
prikaz obrezovanja sadnega drevja. Prikaz ho potekal v dveh·
skupinah - prva ob s edmi in druga ob deveti uri. Obrezova nje
bo prikazal »biodinamik« Slavko Tudit, l lan sadjars kega
druStva Borovnica in avto r sadjars kega biodinamicnega koledarja, ki tudi v ~olskem sadovnjaku obrezuje sadna drevesa vse od zasaditve naprej. Obvezne so prijave na e -naslov
matjaz.jerala@siol.net.

MAiA LI K0SAR
Kranj - Obrnoqe kranjske
enote ZVKDS zajerna 21go•
renjskih olxin, kje r so po
rnnenju Bem:ude Jesenko
Filipit, odgovome ko nser•
vatorke za register kultume
deru§&le, nekateri najpo•
rnernbnej§i kulturni spomeniki. Teritorialno pokrivajo
vse od Ratel do Trojan, ne
vkljufujejo pa §kofjelo§kega obmoqa. Za spomenik
je razgla§enili 68 sakralnili
spomenikov, od tega je pet
cerkva spornenikov drtavnega pomena, i n sicer Cerlcev Marijinega vnehovzetja
na Blejs kern otoku, cerkev
na Stari Savi na Jesenicah,
zupnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju, cerkev sv. Valentina na Llmbarslei gori in
cerkev sv. Marka v Vrbi.
»Pri sakralni s t.avbni deruUini gre predvsem za
cerkve, · v to kategorijo pa
spadajo turu zvoniki, kostnice, kapelice, znamenja, krizi, klavzure v samostanih in
podobno. Poznanio §e kategorijo sakralno-profane
deru§&le, kjer sta obe zvr.
sti funkcionalno oziroma
zgodovinsko povezani, ko t
so skupina st.avb z zupni§cem, memarijo in cerkvijo,
sarnostani z gospodarskimi
objelcti, turu grad ima Jah.
ko svojo kapelo,« je pojasnil
Matevz Rern§kar, umetno:
sti zgodovinar, lei je pristojni konservator za s akralno

V procesu razgfabnja za spomenik lokalnega pomena so tri cerkve v obcini Corje - sv.
Nikolaja v Mevkuzu, sv. Ozbolta v Spodnjih Corjah in sv. Jurija v Zgornjih Corjah (na

fotograflji). J Foto:Gomdbv(il.
dediA&lo 12 oban na obmogu OE Kranj.
Zadnja cerkev, lei je bila
razglaSena za spome nik lokalnega pomeria, je cerkev
sv. Florijana v Trzinu. Za
spomenik drtavnega pome na, lei je turu v fazi konse rvatorsko-restavratorskih
de!, pa je bila ra,g!a§ena zu.
pnijska cerkev sv. Kancijana
v ~"Jli"-. V procesu razglabnja za spomenik lokalnega pomena so tri ce rkve v
obani Gorje, za spomenik
drtavnega pomena pa sam ostan Velesovo s cerkvijo v Adergasu. Prvi cerkvi,
lei st.a bili na obmoqu OE
Kranj razglaSeni za spomenik, st.a cerkvi sv. Primo:!a in

Felicijana in sv. Petra na Sv.
Prirnozu nad K:unnikom, in
sicer m :uca !eta 1958. Na lo§kem obmoqu s ta sakralna
spomenika drzavnega po·
mena cerkvi V Cmgrobu in
na Suhi. Obane Ttlil, 2.irovnica, Preddvor, Jesenice
in Kranjska Gora imajo za
spomenike razgla§ene vse
ce rkve na svojem obrnocju.
Predlog za razglasitev Jah.
ko poda kdorkoli, obilajno
je to lokalna skupnost ali pa
Zavod kot strokovna institucija. Zavod v naslednji fazi
opravi vrednotenje dedi!cine, in ce prepozna vrednote in vrednosti spomenika,
pripravi strokovne podlage
za r_azglasitev. »Spomenike

lokalnega pomena razgla§a obana, drtavnega pa vlada, zato je razglasitev do neke
mere odvisna turu od politike in politirne odlocitve,« je
dodal Rermk:u in ~e pojasnil, da je posarnezen objekt
ali skupina objelctov lahko
spomenik. ce predstavlja iz.
razit dosezek ustvarjalnosti
ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti. »Velikokrat imajo talclni objekti turu
visok znanstvenoraziskovalni potencial in so pomemben akcent v kultumi krajini.
Pornernben element je lahko
turu visoka starostali pa da so
bili v foii javnosti prepoznani kot pornemben ustvarjalni
dostlek,« je sklenil.

Uspesni kljub razredcenim vrstam
Na Upravi enotf Kranj so v lanskem letu v primerjavi z letom 2019 in 2020 stevilo pozitivno re~enih
postopkov na podrocju gradbenih zadev povecali za stirideset odstotkov.
SIMON
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Kranj - Nalelnica Upravne
enote Kranj dr. Me tka Knific Zaletelj je zadovoljna z
opravljenirn deloril v prvem
letu njenega vodenja najvege upravne enote v regiji
(od 1. februatja 2021). Kljub
zabtevnim pogojern dela
v zaos trenih epidemiolo§kih razrnerah in pogosto z
razredlenimi vrstarni so na
nekaterih oddelkih dosegli
zelo dobre rezultate, kar Knific Zaleteljeva pripisuje visolei stopnji zavzetosti zaposlenih, spodbujeni s pozitivnim
vzdu§jem v delovnern kolektivu, lei ga grarujo na natelu,
da zadovoljstvo zaposlenili
voru do zadovoljstva strank.
Temu pritrjujejo turu zapisi
v knjigi pohval in pritof b za

lansko leto, kje r je vet kot devetdeset odstotkov vseh kom entarjev pobvalnih, o kakovostnern delu pa prilajo
turu §tevilni opravljeni in·
!pekcijslei nadzori, poud:uja nalelnica.
» Vsi se zavedarno, v kako
zabtevnih okoliA&lah je bilo
delo opravljeno. 2.e s:una organizacija dela, zararu posleruc pandemije covida-19 in
ukrepov, lei jih je predpisala
vlada, predstavlja velik zalogaj. Sodelavci soodsotni, obseg dela pa se ne zmanjfoje,
te mvet konstantno nara!fa
. Dovolj je, l e povem, da se je
na nekaterih podroqih obseg dela v zad njih treb letih
potrojil, tak primer smo za.
belefili na podroqu tujcev, a
ne samo t:un. Obseg dela se
je povelal tudi na gradbe nih

zadevah, poveb.la se je iz.
daja rugitalnih potrdil, le•
tos pa prilakujemo povelanje na podroqu izdaje osebnih dokumentov, potnih lis•
tov in nato §e voznilkih dovoljenj,« je razloiila Knific
Zale teljeva.
Ob podpori ministrstva
za javno u pravo so na UE
Kranj Jani zaposlili !est no•
vih sodelavcev, Stiri za dololen in dva za nedolocen las,
s omer so nekoliko omilili
kadrovske stiske na podrogu tujcev, glavne pis:une
in kmetijstva. »Za dodatno
zmanj§anje pritiska na referente smo se za n:uocanje
strank v dogovoru z ministr•
stvorn za javno upravo okre•
pili !es tremi ~tudenti.•
Med podroqi, kjer se je
delo UE Kranj bistveno

izholj!alo, Knific Zaleteljeva navaja gradbene zadeve,
kot so gradbena dovoljenja
(brez nezahtevnih objelctov)
in postoplei legalizacije, kjer
so Stevilo pozitivno re§enih
postopkov v prime rjavi z letoma 2019 in 2020 poveb.li
za ~tirideset odstotkov.
Izholj§ali so tudi sodelovanje z oblinami, lei jih UE
Kranj pokriva, k:u dokazujejo turu nekateri dolgotrajni
postoplei, lei so jih lani ve n•
d:ule pozitivno re§ili. V Kra•
nju med drugim poudarjajo konmo urerutev statusa
Kranjskih rovov, lei je dolgo asa veljala za neizvedljiv
projekt, v Senfurju pa so se
na primer razveselili izdaje
dolgo prilakovanega gradbenega dovoljenja za drzavno cesto Britof- Hotemaze.

