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Maša Likosar

Škofja Loka – Razstava Iz-
delki dijakov in študentov 
strojništva in lesarstva je 
ena od dejavnosti v Tednu 
obrti in podjetništva na Lo-
škem, ki ga prirejata Ob-
močna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka in Ra-
zvojna agencija Sora. Uroš 
Jenko, pobudnik podeljeva-
nja nagrad, je pojasnil, da 
razstava obenem daje mo-
žnost mladim ustvarjalcem, 
da pokažejo ter predstavijo 
svoj potencial in kreativnost, 
delodajalci pa tako lahko do-
bijo vpogled v zmožnosti 
nove generacije kadrov. 
Na odprtju razstave, ki bo na 
ogled do 2. junija, so pred-
stavniki petčlanskih strokov-
nih komisij dijakom Srednje 
šole za lesarstvo Škofja Loka 
že desetič, dijakom Srednje 
šole za strojništvo Škofja 
Loka pa devetič podelili de-
narne nagrade. Med lesarji je 
prvo nagrado za izdelavo je-
dilne mize prejel Anže Strži-
nar, drugo nagrado Tine Ha-
bjan za glamping, tretja na-
grada pa je šla v roke Andra-
žu Bogataju za pisalno mizo. 
Med strojniki se je najbolje 

odrezal Blaž Frelih z izdelavo 
avtopralnice – dvižne plošča-
di. Drugo nagrado sta prejela 
Žan in Aljaž Tominc za rah-
ljalnik zemlje, tretjo nagrado 
pa sta dobila Gal Debeljak in 
Miha Morel za priklop avto-
matskega vira z mešalnima 
krogoma in z daljinskim 
upravljanjem. Podjetje Tri 
krone je podelilo še posebno 
nagrado za inovativnost, pre-
jela sta jo Matija Miljavec in 
Nejc Bernik za izdelavo uni-
verzalne fitnes naprave. Iz-
delke so ocenjevali še obisko-
valci in avtor izdelka, ki bo 

prejel največ glasovnic, bo 
nagrajen s paketom bivanja v 
termah za konec tedna.
Osemindvajset izdelkov dija-
kov strojništva in petdeset 
izdelkov dijakov lesarstva so 
si poleg množice obiskoval-
cev ogledali tudi župan Obči-
ne Škofja Loka Tine Radinja, 
predsednik Območne obr-
tno-podjetniške zbornice 
Škofja Loka Jože Misson, di-
rektor Šolskega centra Mar-
tin Pivk, državni sekretar za 
malo gospodarstvo Franc Ve-
sel in direktor direktorata za 
lesarstvo na ministrstvu za 

gospodarstvo Jože Priker-
žnik. Prikeržnik, ki je bil 
slavnostni govornik odprtja 
razstave, je dejal: "Zbrali 
smo se ob razstavi, ki prika-
zuje dosežke in znanje, ki ga 
pridobivate v Šolskem centru 
Škofja Loka. Imate dobre 
učitelje, profesorje in stro-
kovnjake, ki vam podajajo 
široko znanje. Potrebovali ga 
boste pri svojem delu in v 
vsakdanjem življenju. Še po-
sebej me veseli, da ste tudi 
lesu dali posebno mesto, ga 
povezali s strojništvom in 
drugimi področji." 

Najboljši jedilna miza 
in avtopralnica
V Sokolskem domu v Škofji Loki so odprli petnajsto razstavo izdelkov, ki so jih ustvarili idej polni 
dijaki Šolskega centra Škofja Loka. Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka je avtorjem 
najbolj inovativnih izdelkov podelila denarne nagrade. 

Prejemniki denarnih nagrad so letos presenetili z inovativnimi izdelki, ki v sebi združujejo 
napredne ideje in uporabno noto. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sredi maja je v 
Črni na Koroškem v okviru 
Nacionalnega tedna prosto-
voljstva Slovenska filantro-
pija občinam, ki aktivno 
podpirajo prostovoljce in 
prostovoljske organizacije, 
podelila nazive Prostovolj-
stvu prijazno mesto, šolam 
in dijaškim domovom, ki 
spodbujajo prostovoljstvo 
učencev, nazive junaki naše-
ga časa, zaposlenim v javni 
upravi, ki so se posebej izka-
zali kot prostovoljci, naziv 
naj prostovoljec/prostovolj-
ka, mentorjem pa nazive naj 
mentor/mentorica.
Na novo so naziv Prostovolj-
stvu prijazno mesto podelili 
občini Divača, 21 slovenskih 
občin pa je ta naziv ponovno 
potrdilo. 
Med temi je tudi Občina 
Škofja Loka, ki je bila ime-
novana za prostovoljstvu 
prijazno mesto za zgledno 
umeščanje prostovoljstva v 
razpise, za stalno sofinanci-
ranje različnih oblik izobra-
ževanja za prostovoljce na 
področju sociale in mladin-
skega dela, za podpiranje 
prostovoljstva mladih in 
dela njihovih mentorjev, za 
angažiranje pri ohranjanju 
Škofjeloškega pasijona kot 

nesnovne kulturne dedišči-
ne, ki je umeščena na Unes-
cov seznam in v velikem 
obsegu vključuje prostovolj-
ce, za aktivno vlogo pri pove-
zovanju javnih zavodov in 
prostovoljskih organizacij 
na področju preventive ter 
aktivnega staranja. Prizna-
nje je na prireditvi prevzela 
Sabina Gabrijel, višja sveto-
valka za družbene dejavno-
sti, ki je ob tem povedala: 
"Škofja Loka ima močno 
prostovoljsko tradicijo, kar 
se kaže v skoraj 300 druš-
tvih v naši občini in števil-
nih aktivnih posameznikih, 
izstopajoči dogodek pa je 
Škofjeloški pasijon."
Sabina Gabrijel je še dodala: 
"Občina Škofja Loka je za 
naj prostovoljca, zaposlene-
ga v javni upravi, predlagala 
sodelavca Nikolaja Kržišni-
ka, ki s svojim delom na po-
dročju civilne zaščite, gasil-
stva, Rdečega križa in inicia-
tiv v lokalnem okolju deluje 
prostovoljstvo. Čeprav ni bil 
izbran za naj prostovoljca na 
nacionalni ravni, šteje vsaka 
prostovoljska ura in Nikola-
ju smo s tem izkazali zahva-
lo za njegov prispevek k lep-
šemu življenju in morda 
nagovorili še koga od zapo-
slenih, da se poda na pot ne-
sebičnega prostovoljstva."

Še naprej prijazni 
prostovoljstvu
Ob letošnjem tednu prostovoljstva so 21 
slovenskim občinam potrdili naziv Prostovoljstvu 
prijazno mesto, med njimi tudi Škofji Loki. 

Med občinami, ki so potrdile naziv Prostovoljstvu prijazno 
mesto, je tudi Škofja Loka. 

Jubilantu 
več 
priznanj
Na slovesnosti ob 
jubileju Društva 
upokojencev Škofja 
Loka so podelili več 
priznanj.
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ŠKOFJA LOKA

Mesto po meri ljudi
Tudi letošnji Jane's Walk je k 
urbanemu sprehodu po Ško-
fji Loki privabil veliko število 
ljudi, ki so letos ugotavljali, 
kaj dela mesto živo.
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GORENJA VAS - POLJANE

Sodobna in dostopna
V pritličju gorenjevaškega 
zdravstvenega doma so pre-
tekli četrtek tudi uradno od-
prli nove prostore lekarne, ki 
je zdaj ena najsodobnejših 
na Gorenjskem.

stran 6

ŽELEZNIKI

Snujejo tematske poti
V Železnikih nameravajo 
urediti tematske poti ob 
objektih Rupnikove linije in 
rapalske meje na območju 
Ratitovca, Soriške planine in 
Blegoša.
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ŽIRI

Ekipe preverile 
usposobljenost
V Žireh je bilo drugo soboto 
v maju 24. regijsko preverja-
nje usposobljenosti ekip 
prve pomoči Civilne zaščite 
in Rdečega križa.
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"Plešast  
k' lubanja"
Razstava Lubnik – gora 
velikanov, ki je na ogled na 
Loškem gradu, nas popelje  
v preteklost priljubljenega 
očaka nad Škofjo Loko, tako 
z arheološkimi odkritji kot v 
pripovedki.
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Loški glas, torek, 28. maja 2019

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

NO VI NAR JI
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Maša Likosar,  
Mateja Rant, Vilma Stanovnik, Ana Šubic,  
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Tanja Mlinar, Primož Pičulin, Andrej Tarfila 

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

Lo ški glas, št. 5/let nik VIII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 42, ki je iz šel 28. maja 2019.
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. d., 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 od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 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 9,5 %; 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
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjeloška 
delegacija se je uspešno 
predstavila na 35. letnem 
kongresu združenja evrop-
skih pasijonskih krajev Eu-
ropassion, ki je letos med 
9. in 12. majem potekal v 
francoskem mestecu Tul-
lins v bližini Grenobla. Na 
kongresu je predsedstvo 
Europassiona Aleksandra 
Igličarja sprejelo za novega 
člana predsedstva, zadolže-
nega za promocijo združe-
nja in pasijonskih aktivno-
sti, prav tako je članica 
predsedstva postala Andre-
ja Ravnihar Megušar, ki je 
bila določena za koordina-

torico za manjše pasijonske 
kraje v Sloveniji in na Hrva-
škem. Jože Štukl bo še na-
prej uradni predstavnik 
Škofjeloškega pasijona v 
združenju Europassion in 
bo deloval neposredno s 
predsedstvom. Udeleženci 
kongresa so si ogledali tudi 
tamkajšnjo pasijonsko 
predstavo.
Na kongresu so predstavili 
delovanje lani osnovanega 
gibanja Pasijonski veter, 
Jože Štukl pa je predstavil 
pretekle in prihajajoče ak-
tivnosti, ki potekajo v luči 
jubilejne uprizoritve Ško-
fjeloškega pasijona leta 
2021 ob 300-letnici njego-
vega nastanka. 

Ločani na kongresu 
Europassiona

Škofja Loka – Teden vseživljenjskega učenja, ki naj bi trajal 
od 10. do 19. maja, so na Gorenjskem, kjer je dogajanje 
koordinirala Ljudska univerza Kranj, raztegnili na mesec in 
pol. Na Škofjeloškem jih koordinira Ljudska univerza Škofja 
Loka, ki v tem času generacijam, ki želijo sodelovati, ponuja 
117 brezplačnih prireditev v občinah Škofja Loka, Gorenja 
vas - Poljane, Železniki in Žiri. Živahno dogajanje smo prvo 
soboto, ko se je začel Teden vseživljenjskega učenja, ujeli v 
Škofji Loki, kjer so se predstavila društva in drugi izvajalci, 
ki ponujajo priložnosti za pridobivanje najrazličnejših znanj, 
spretnosti in veščin pa tudi za druženje. Našteli smo jih 
okoli dvajset, med njimi je bilo tudi Društvo Sožitje, ki se je 
med drugim predstavilo s svojo folklorno skupino.

Živahno na Paradi učenja

Folkloristi iz Društva Sožitje so na Mestnem trgu zaplesali 
nekaj živahnih plesov. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – To sta pred za-
četkom letošnjega Tedna 
obrti in podjetništva v imenu 
organizatorjev poudarila Ju-
rij Bernik, direktor Razvojne 
agencije Sora, in Jože Mis-
son, predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice 
Škofja Loka. Da je podjetni-
štvo za občine na Loškem 
zelo pomembno, pa so pritr-
dili tudi podžupan občine 
Škofja Loka Robert Strah in 
župani Anton Luznar (Žele-
zniki), Janez Žakelj (Žiri) in 
Milan Čadež (Gorenja vas - 
Poljane). V vseh beležijo go-
spodarsko rast, uspešna pod-
jetja, nove investicije, nizko 
brezposelnost. S tem pove-
zujejo tudi kakovost življenja 
v svojih občinah, ki so se le-
tos v raziskavi časnika Finan-
ce znova uvrstile med prvih 
deset v Sloveniji, Žiri celo na 
prvo mesto. 
Robert Strah omenja tudi 
večje naložbe uspešnih ško-
fjeloških podjetij zadnjih ne-
kaj let. Na območju indu-
strijske cone je občina s pro-
storskim načrtom omogoči-
la širitev, kmalu se bodo loti-
li novega in občanom in go-
spodarstvu odprli možnosti 
za umestitev njihovih zmo-
gljivosti v prostor. Velikega 
pomena je po njegovem 
mnenju tudi načrtovana 
nova cestna povezava Trata–

Meja. Na vprašanje o more-
bitni širitvi industrijske 
cone na druga območja pa 
pove, da obstajajo pobude, 
da se te razvijejo tudi na po-
deželju, najbolj konkretna je 
pobuda za bukovško polje 
(zanjo so zainteresirani tudi 
podjetniki iz občine Železni-
ki). Škofjeloški podžupan 
velik pomen za gospodar-
stvo pripisuje tudi šolskemu 
centru, ki skrbi za vzgojo 
domačega kadra. Ključna za 
razvoj podjetništva je tudi 
infrastruktura lokalnih oko-
lij, ki se izboljšuje. Z uredi-
tvi jo širokopasovnega 
omrežja v vse kraje, z ureja-
njem vaških središč in s ko-
lesarskimi povezavami pa se 
odpirajo tudi priložnosti v 
turizmu in na podeželju, še 
dodaja Robert Strah.

Župan občine Železniki An-
ton Luznar navaja, da bodo s 
protipoplavno ureditvijo Že-
leznikov, ki naj bi bila konča-
na do leta 2023, lahko zdaj-
šnjo industrijsko cono od 
Alplesa podaljšali proti zbir-
nemu centru Studeno. Ta-
krat se bo sprostil tudi pro-
stor na območju Jesenovca, 
ki ga želijo nameniti obrtni-
kom in podjetnikom. Luznar 
kot pomembno navaja tudi 
ureditev krožišča v poslovno 
cono pri Alplesu, vredno pol 
milijona evrov, ki ga je sofi-
nanirala država. Sicer pa ob-
čina malo gospodarstvo 
spodbuja tudi z razpisi. Z 
izboljšanjem vpadnic v sme-
reh proti Škofji Loki, Idriji in 
Logatcu tudi občini Žiri iz-
boljšuje razmere za tamkaj-
šnje gospodarstvo, pravi žu-

pan Janez Žakelj. Načrtujejo 
pa tudi izboljšavo povezav 
znotraj industrijske cone, ki 
se je v času recesije zelo na-
polnila. To jim bo omogočil 
milijon pridobljenih evrov iz 
evropskih virov. Sicer pa si 
želijo razvoj podjetništva z 
visokimi tehnologijami, zato 
so vzpostavili sodelovni oz. 
coworking center z navezavo 
na večja in manjša podjetja. 
Tudi na območju občine Žiri 
ljudje radi ostajajo in delajo v 
domačem kraju, zato je po-
membno tudi urejanje druž-
bene infrastrukture: vrtca, 
šole, doma starostnikov, še 
dodaja Žakelj. Povedanemu 
pritrdi tudi Milan Čadež, 
župan občine Gorenja vas - 
Poljane, kjer prav tako kot v 
sosednjih občinah urejajo 
ceste znotraj poslovne cone 
Todraž. V Todražu je še pre-
cej prostih površin za širitev 
podjetništva. Čadež pa je 
prepričan, da kmetijskih ze-
mljišč ne gre preveč lahko-
tno in za vsako ceno name-
njati za obrtne cone, kajti 
kmetijsko zemljo je treba 
obvarovati. Povedal je tudi, 
da so po dolgih pogajanjih z 
ministrstvom za obrambo 
nekdanje delavnice začeli 
namenjati podjetnikom za 
njihovo dejavnost. Zadovo-
ljen je tudi z ugodnimi me-
ritvami kot rezultatom 
okoljske sanacije Rudnika 
Žirovski vrh.

Naklonjeni podjetništvu
Maja je na Škofjeloškem že trinajstič po vrsti potekal Teden obrti in podjetništva, tudi letos s podporo 
štirih občin tega območja. 

Od leve: Anton Luznar, Robert Strah, Jože Misson, Jurij 
Bernik, Janez Žakelj in Milan Čadež

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Sredi maja je 
predsednik države Borut Pa-
hor na obisku v Sloveniji go-
sti princa Edvarda grofa 
Wesseškega, najmlajšega 
sina kraljice Elizabete II. 
Skupaj sta se udeležila MEPI 
dogodka v Parku Tivoli in se 
srečala z več kot 200 mladi-
mi in njihovimi dejavnost-
mi. Predsednik Pahor in 
princ Edvard sta skupaj z 
mladimi posadila drevo (jel-
šo, angleško alder tree) kot 
simbol prijateljstva med Ve-
liko Britanijo in Slovenijo. 
MEPI je svetovno priznan 
mladinski program, ki mla-
dim med 14. in 25. letom 
omogoča, da z aktivno ude-
ležbo skozi različne dejavno-
sti odkrijejo, razvijejo in ure-
sničijo svoje potenciale. Nje-
gov pobudnik je mož kralji-
ce Elizabete princ Philip, 
vojvoda Edinburški, njegov 
sin princ Edvard pa je pred-
sedujoči Mednarodnemu 
svetu Mednarodnega pro-
grama za mlade in posebni 

častni pokrovitelj programa, 
predsednik Pahor pa je ča-
stni pokrovitelj programa 
MEPI v Sloveniji. Predse-
dnik Pahor in princ Edvard 
sta že leta 2013, ob prvem 
obisku princa v Sloveniji, 
podelila zlata priznanja 51 
slovenskim udeležencem 
programa MEPI.

Na sprejemu so sodelovali 
tudi mladi iz Škofje Loke, in 
sicer dvajset dijakov Gimna-
zije Škofja Loka s tremi men-
torji, štirje učenci OŠ Škofja 
Loka-Mesto z mentorico Lia-
-An Kozmelj in štirje učenci 
OŠ Cvetka Golarja z mentori-
co Petro Brišar. "Šolarji so se 
udeležili delavnic, dijaki pa 

so bili hkrati udeleženci in 
izvajalci delavnice improviza-
cijskega gledališča. Za pred-
sednika in princa so pripravi-
li kratko predstavo z interpre-
tacijo pesmi Toneta Pavčka 
Pesem v slovenskem in an-
gleškem jeziku," je sporočila 
Sabina Gabrijel z lokalnega 
urada MEPI v Škofji Loki.  

Mepijevci v prinčevi družbi
Maja se je v Sloveniji mudil britanski princ Edvard in se v Tivoliju srečal z udeleženci mladinskega 
programa MEPI, tudi škofjeloškimi.

Britanski princ Edward in predsednik Borut Pahor med mladimi mepijevci 
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Zakaj je mednarodno sodelo-
vanje za občine pomembno? 
Tako v Sloveniji kot v Evropi 
nobena občina niti nobeno 
podjetje ne stoji samo zase, 
izolirano kot samotni otok 
sredi morja, ampak je njegov 
napredek odvisen od tega, 
kako se povezuje, izmenjuje 
znanje, tke nove mreže sode-
lovanja in izkorišča tako po-
vezanost. 
Tudi za našo občino se mi 
zdi pomembno, da je aktivna 
v tistih evropskih mrežah, 
od katerih lahko črpamo 
znanje, izmenjujemo izku-
šnje in dobre prakse, upora-
bljamo povezave …
Naša povezanost se odraža 
skozi vključevanje v različna 
evropska združenja, prek ka-
terih smo si ustvarili prilo-
žnosti za črpanje sredstev na 
evropskih razpisih. Pri tem 
je ključno povezovanje z ob-
činami, ki so nam podobne, 
s katerimi nas povezujejo 
skupni interesi in imajo po-
dobne izzive našim. 
Prejšnji teden je potekala ge-
neralna skupščina evropske-
ga združenja Douzelage, ki 
združuje manjša, atraktivna 
zgodovinska in turistično 
privlačna mesta iz vseh držav 
članic EU. Škofja Loka je de-
javna članica združenja že 
vrsto let. Medsebojno sodelo-
vanje temelji na treh stebrih: 
eden zadeva občine in sodelo-
vanje organizacij v evropskih 
občinah. Letos smo se ukvar-
jali z zelo aktualnimi tema-
mi, kot so oskrba z vodo, rav-
nanje z odpadki, trajnostni 
razvoj, varstvo okolja ... 
V drugem delu so se srečali 
večinoma srednješolski uči-
telji. Predstavljali in primer-
jali so pogoje dela, zakono-
dajne okvire, metode dela v 
šolah. V tretjem stebru pa 
sodelujejo dijaki. Že nabor 
tem in mednarodna sestava 
udeležencev spodbujata iz-
menjavo, sodelovanje in 
medkulturno učenje, z aktiv-
nim sodelovanjem učiteljev 
in občin pa vse dobi še doda-
tno vrednost. Podobno, a še 
nekoliko bolj poglobljeno je 
sodelovanje z mrežo naših 
pobratenih mest. Škofja Loka 
je pobratena s precejšnjim 
številom mest in trudimo se, 
da smo z vsemi v živem ne-
posrednem stiku, da se obi-
skujemo, da spremljamo in 
poznamo aktualna dogajanja 
drug pri drugem in da nad-

grajujemo zgolj protokolarno 
vsebino. Predvsem s Tabo-
rom na Češkem, s Freisin-
gom v Nemčiji in Maasme-
chelnom v Belgiji smo v za-
dnjih letih zgradili zelo do-
bro partnersko sodelovanje, 
tudi na področju evropskih 
projektov. Po dolgih letih 
spanja pa smo letos dodobra 
prebudili sodelovanje z dese-
tletja pobrateno Smedere-
vsko Palanko. Sprejeli smo 
njihovo delegacijo, ena naših 
osnovnih šol je s svojo roko-
metno ekipo gostovala v Srbi-
ji, kmalu zatem pa so se tudi 
na naši gimnaziji začeli do-
govarjati za sodelovanje na 
kulturnem področju. To so 
dragoceni stebri sodelovanja 
in druženja. Pri mednaro-
dnem sodelovanju in povezo-
vanju je pomemben tudi vi-
dik povečevanja prepoznav-
nosti in mednarodne promo-
cije Škofje Loke, še posebej 
Škofjeloškega pasijona. 
Poleg mednarodnega pa je 
pomembno tudi sodelovanje 
in povezovanje v slovenskem 
prostoru, kjer iščemo občine 
s podobnimi potenciali in iz-
zivi, ki so jih že uspešno reši-
le ali pa smo mi uspešno raz-
vili in rešili naše in jim lahko 
pomagamo, da so tudi oni 
bolj uspešni. Gre zlasti za ob-
čine, ki so podobne velikosti. 
Zato smo aktivni tudi v Sku-
pnosti občin Slovenije in to 
sodelovanje še krepimo in 
nadgrajujemo. Zelo dobro, 
pravzaprav zgledno, je sode-
lovanje naših štirih občin na 
Škofjeloškem. Pred kratkim 
pa smo s celotno občinsko 
upravo obiskali Občino Ajdo-
vščina in priredili delavnice 
med oddelki v zvezi s konkre-
tnimi vsebinskimi izzivi, s 
katerimi se srečujemo zapo-
sleni pri njih in pri nas. 

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Mednarodno 
sodelovanje

Tine Radinja

Maša Likosar

Škofja Loka – Zero Waste 
Evropa je gibanje, ki zdru-
žuje evropske lokalne sku-
pnosti in jih povezuje z 
mednarodnimi organizaci-
jami ter z lokalnimi Zero 
Waste skupinami. Njihov 
cilj je opuščanje vseh vrst 
odpadkov kot načina dose-
ganja bolj trajnostnega biva-
nja, gospodarske stabilnosti 
in socialne povezanosti. Gi-
banje obenem pomeni obli-
kovanje in upravljanje izdel-
kov in procesov na takšen 
način, da se zmanjšata volu-
men in toksičnost odpadnih 
materialov ter se ohranjajo 
ali predelajo vsi viri brez se-
žiganja ali odlaganja. V obči-
ni Škofja Loka v pobudi 
Zero Waste, v katero je 
vključenih že devet sloven-
skih občin, med njimi Bled, 
Gorje in Radovljica, vidijo 
odlično priložnost za zeleni 
razvoj domače občine. "V 
Škofji Loki že dalj časa raz-
mišljamo o pridružitvi Zero 
Waste iniciativi in delavnica 
je prvi korak na tej poti, da 
se seznanimo s podrobnost-
mi, zavezami, načini ravna-
nja in spremembami, ki jih 
taka zaveza od nas zahteva. 
Delavnica je bila zato name-
njena občinski upravi, pred-
stavnikom organizacij, dru-
štev, podjetij, ki se na našem 
okolju ukvarjajo z zbiranjem 
in predelavo odpadkov. Z 

energijo in kreativnostjo, ki 
jo skupaj premoremo, bomo 
oblikovali korake, ki nas 
bodo privedli do Zero Waste 
družbe," je v uvodnem govo-
ru dejal škofjeloški župan 
Tine Radinja.
Delavnico sta vodila Jaka 
Kranjc in Katja Sreš iz dru-
štva Ekologi brez meja, ki je 
nacionalna Zero waste orga-
nizacija za Slovenijo. V pr-
vem predstavitvenem delu 
sta pojasnila, da je Zero Wa-
ste etični, ekonomski, učin-
kovit in vizionarski cilj, ki 
vodi družbo v spremembo 
življenjskega stila in navad 
ter k posnemanju trajno-
stnih naravnih ciklov, kjer so 

vsi odpadni materiali surovi-
na za nekaj drugega. "Ko go-
vorimo o Zero Waste, govori-
mo o poti in asimptotičnem 
približevanju ter maksimalni 
optimizaciji. Nikakor pa ne 
govorimo o utopični ideji, da 
bi bila družba lahko nekoč 
popolnoma brez odpadkov," 
je dejal Kranjc.
V drugem delu je potekalo 
delo v skupinah. Udeleženci 
so se ukvarjali z vprašanji, 
katere pobude in prakse pre-
prečevanja nastajanja in po-
novne rabe odpadkov v obči-
ni Škofja Loka že obstajajo, 
katere ukrepe bi lahko še iz-
vedli ter katere skupine so 
pri teh ukrepih pomembne. 

Ugotovili so, da je na Škofje-
loškem že uveljavljena upo-
raba domačih kompostni-
kov, izdelkov za večkratno 
uporabo, predvsem steklovi-
ne, zbiranje in zamenjava 
oblačil ter električnih apara-
tov, težijo k opustitvi vseh 
plastičnih vrečk, tudi za sad-
je, zelenjavo in kruh, ki bi 
jih zamenjali s papirnatimi. 
"Največji problem tako v 
Škofji Loki kot v Sloveniji 
nasploh je že samo proizva-
janje prevelike količine em-
balaže, vendar se s tovrstni-
mi težavami ukvarjamo 
manj kot z ločevanjem in 
tudi z odlaganjem," je še po-
vedal župan Tine Radinja.

Korak k zelenemu 
razvoju občine
Občina Škofja Loka je v sodelovanju z ekipo Ekologi brez meja organizirala predstavitve koncepta 
Zero Waste v obliki delavnice. Udeležili so se je ključni deležniki, ki bodo s svojim delovanjem in 
zgledom v prihodnje koncept vključili v svoje redno delo in ga prenašali na širšo javnost.

Udeleženci Zero Waste delavnice so razpravljali o pobudah, praksah in ukrepih za 
preprečevanje nastajanja in ponovne rabe odpadkov. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Potem ko jih je prejšnjo soboto slabo vreme 
odvrnilo od vsakoletne prireditve s starodobnimi kolesi, 
Društvo Rovtarji, ki smučajo in kolesarijo po starem, na sre-
čanje vabi to soboto, 1. junija. Že dvanajsto srečanje po vrsti 
se bo ob 10. uri začelo s povorko starodobnikov v središču 
Škofje Loke, po kulturnem programu pa bodo udeleženci 
krenili na vožnjo po Škofji Loki in okolici. 

Na starodobnih kolesih po okolici

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Razstavo sta 
pripravila Občina Škofja 
Loka in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je, dogodek pa so umestili v 
program trajnostnih akcij 
Loško je ekološko. Stare fo-
tografije prikazujejo različ-
ne mestne vedute, kakršne 
so bile značilne za prete-
klost, obiskovalci pa lahko 
takratno stanje primerjajo z 
današnjim. 
Kot je ob odprtju dejal direk-
tor zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Jernej Hudolin, 
je Škofja Loka eno najbolje 
dokumentiranih slovenskih 
mest, kar omogoča obravna-
vanje preteklosti, ohranjanje 
zgodovinskega izročila, in ko 

gre za obnavljanje, je lažje 
tudi vračanje v prvotno sta-
nje. "Negovanje kulturne de-
diščine je pomembno pri po-
segih v prostor," je dejal Hu-
dolin, ohranjanje kulturne 
dediščine pa je dodana vre-
dnost turistični prepoznav-
nosti starodavnega mesta.
Tega se zavedajo tudi občin-
ske oblasti, saj od leta 2012 
sistematično skrbijo za ob-
novo mestnega središča, pa 
je ob odprtju ambientalne 
razstave dejal podžupan Ro-
bert Strah. Pri prenovi ni 
zanemarljivo, da se upora-
bljajo stari materiali, kar je 
tudi razlog, da je razstava 
našla mesto med dogodki 
Loško je ekološko, pa je me-
nila Tatjana Bernik z občin-
skega oddelka za prostor.
Razstava bo v mestu še do 
14. junija, ko se tam zače-
njajo množične prireditve. 
Razmišljajo, da je še ne bi 
pospravili, pač pa bi posa-
mezne panoje s fotografija-
mi mestnih motivov posta-
vili na ulice in trge, kjer so 
bili v preteklosti narejeni 
fotografski posnetki.  

Odmevi preteklosti
Na Mestnem trgu v Škofji Loki bo še do 14. junija postavljena ambientalna 
razstava Odmevi preteklosti, ki pričajo o tem, kakšno je bilo mesto v 
preteklosti.

Še do sredine junija bo na Mestnem trgu ambientalna 
razstava Odmevi preteklosti.
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Loški glas, torek, 28. maja 2019

Manca Perdan

Škofja Loka – »Društvo upo-
kojencev je eno najpo-
membnejših društev v naši 
sredini. Povzročajo pozitiv-
ne spremembe, saj spremi-
njajo ljudi, naše občanke in 
občane,« je zbrane na slav-
nostni prireditvi Naših 70 
let, ob sedemdesetletnici de-
lovanja Društva upokojencev 
(DU) Škofja Loka, nagovoril 
škofjeloški župan Tine Radi-

nja. Društvo je za svoje delo-
vanje prejelo tudi priznanja. 
Za sedemdeset let uspešne-
ga delovanja je DU Škofja 
Loka prejelo priznanji Zveze 
društev upokojencev Slove-
nije in Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Gorenj-
ske. Za uveljavljanje planin-
stva med svojimi člani so 
prejeli priznanje Planinske-
ga društva Škofja Loka, v 
znak zahvale za dobro sode-
lovanje pa so priznanje Dru-
štva upokojencev Žiri.
K dosežkom društva pa je v 
zadnjih dvanajstih letih veli-

ko prispeval tudi predsednik 
društva Miro Duić, ki od leta 
2007 podpira vse dejavnosti 
društva, od kulture do špor-
ta in sociale, kar je članom v 
zadovoljstvo. Miro Duić je 
za svoje odgovorno in preda-
no opravljanje dela prejel 
veliko plaketo DU Škofja 
Loka. V pozdravnem govoru 
pa je povedal, da je društvo v 
svoji sedemdesetletni zgo-
dovini preživljalo težke in 
tudi lepe trenutke. »Težke 

zaradi nerešenih prostor-
skih problemov in lepe, saj 
je vsaka generacija v danih 
razmerah izkazala svojo ak-
tivnost in rezultate.« Juliji 
Jenko pa je DU Škofja Loka 
podelilo naziv častne članice 
društva. Julija, ki je svoje ži-
vljenje posvetila športu in 
bila pri tem nadvse uspešna, 
je v društvu kar šestnajst let 
vodila sekcijo za šport in re-
kreacijo, njena večna ljube-
zen pa so hribi. Vedno je 
pripravljena pomagati in 
prav gotovo je veliko pripo-
mogla k uspešnosti društva.

Jubilantu več 
priznanj 
Društvo upokojencev Škofja Loka letos obeležuje 
sedemdesetletnico delovanja. Na prireditvi so 
društvu in njegovim članom podelili več priznanj.

Na prireditvi ob sedemdesetletnici društva je zbrane 
nagovoril tudi škofjeloški župan Tine Radinja. / Foto: Tina Dokl
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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 pomoči za razvoj gospodarstva 

v Občini Škofja Loka v letu 2019 za 
Ukrep 2: sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih 

prostorov na ožjem zaščitenem območju 
starega mestnega jedra v občini Škofja Loka

(kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313)

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. Razpis je  
odprt do 2. 7. 2019.

Datum: 28. 5. 2019
 Tine Radinja l.r. 
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Urbani spre-
hod je devetdeset udeležen-
cev pod vodstvom Darje Ma-
tjašec, Anje Musek, Špele 
Nardoni Kovač in Tanje Krek 
iz civilne iniciative Loka, me-
sto vseh, začelo na Trgu pod 
gradom. Nadaljevali so po 
Spodnjem trgu in mimo 
Cankarjevega na Mestni trg, 
krog pa znova sklenili pod 
gradom s skupnostnim pi-
knikom. Urbani sprehodi 
Jane's Walk potekajo po sve-
tu od leta 2005, ko se je po-
buda začela v Torontu. Na-
menjajo jih spominu publi-
cistke Jane Jacobs, ki se je 
zavzemala za to, da bi mesta 
ne bila podrejena prometu 
avtomobilov, temveč bi bila 
bolj po meri pešcev. Sloveni-
ja je prvi Jane's Walk organi-
zirala leta 2010, Škofja Loka 
pa že 2011 in še vedno velja 
za mesto z največ udeležen-
ci. Pobude z urbanih spreho-
dov imajo odmev tudi pri lo-
kalni oblasti. Tokrat se je 
sprehajalcem pridružil podž-
upan Robert Strah, ki je med 
drugim povedal, da se v tem 
najbolj ohranjenem sloven-
skem srednjeveškem mestu 
sistematično ukvarjajo z ob-
novo in uvajanjem dejavno-
sti, ki delajo mesto živo.
Letos so sprehajalci razmi-
šljali prav o tem, kaj dela 
mesto živo. So to prebivalci, 

turisti, arhitektura mesta, 
zgodovinsko in kulturno iz-
ročilo, lokali in njihova vse-
bina, dogodki, mestno zele-
nje? Vse to, pomembno pa 
je tudi pravo ravnovesje med 
njimi in treba je biti pozo-
ren, da se to ne bi omajalo. 
Velikega pomena za živost 
mesta imajo njegovi lokali, 
od kavarn, razstavnih pro-
storov do trgovin, majhnih 
in osebnih, kjer kot stranka 
vedno lahko izraziš svoje 
mnenje, da se lahko nato 
prilagodijo s svojo ponudbo. 
Dobre prakse naj meščani 
podprejo z obiskom, naku-
pom, če želijo, da se te dejav-
nosti v mestu obdržijo. 

Sprehajalci so se podali čez 
Spodnji trg, ki je po odprtju 
škofjeloške obvoznice precej 
manj prometen. S klopmi, 
cvetličnimi koriti in drugo 
urbano opremo na pobudo 
prebivalcev so dosegli, da je 
trg prijaznejši pešcem, še 
vedno pa ugotavljajo po-
manjkljivosti v kulturi voz-
nikov, ki vozijo mimo. Tudi 
sicer je še veliko rezerv, ka-
kšno bi moralo biti življenje 
na Spodnjem trgu. Vodstvo 
občine napoveduje skoraj-
šnjo celostno ureditev. Me-
sto je živo tudi zaradi prire-
ditev in dogodkov. Ravno na 
dan urbanega sprehoda je še 
posebej živahno utripalo, še 

posebej pa ga bodo povzdi-
gnile junijske prireditve. 
Udeleženci so ugotavljali, da 
temu delu mesta manjka ži-
vilska tržnica, da bi bil me-
stni utrip še bogatejši. Pod 
Homanovo lipo so razmi-
šljali o pomenu mestnega 
zelenja, na Mestnem trgu pa 
posvarili pred preveliko ko-
mercializacijo mestnega 
prostora s preveč vsiljivim 
oglaševanjem na velikih pla-
katih, panojih in izveskih. 
Mesto želi ohraniti svojo 
kulturno-zgodovinsko podo-
bo in identiteto, kjer so v 
ravnovesju tako lokalno go-
spodarstvo in ponudba kot 
turizem in prebivalci.  

Mesto po meri ljudi 
Tudi letošnji Jane's Walk je k urbanemu sprehodu po Škofji Loki privabil veliko število ljudi, ki so 
letos ugotavljali, kaj dela mesto živo. 

Kolona urbanih sprehajalcev po Spodnjem trgu / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Crngrob – Crngrobske orgle 
veljajo za ene najstarejših 
orgel na Slovenskem in 
predstavljajo biser naše kul-
turne dediščine. Izdelane so 
bile leta 1743 in so delo celj-
skega orglarskega mojstra 
Janeza Frančiška Janečka. 
Kljub temu da že 275 let 
odlično služijo svojemu na-
menu, v zadnjem času kaže-
jo ponovno potrebo po ob-
novi. "Žal je glasbeni poten-
cial prvovrstnega crngobske-
ga instrumenta načel zob 
časa in kliče po obnovi, ki bi 
glasbilu vrnila polno zvočno 
podobo iz časa njegovega 
nastanka," je zapisal Janez 
Jocif iz škofjeloške območne 
izpostave Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kultur-
no dejavnost, ki je pristopil 
k projektu obnove omenje-
nih orgel.

Za obnovo orgel so lansko 
leto avgusta v župniji usta-
novili sedemčlanski stro-
kovni odbor za obnovo or-
gel, katerega pobudnik in 
predsednik je Gregor Voje, 

tudi organist omenjene cer-
kve. Zaupal je, da bo obno-
va velik finančni zalogaj, saj 
skupna ponudbena cena 
obeh izvajalcev, Oglarstva 
Močnik in Restavratorstva 

Legan, znaša 47.700 evrov. 
"Obnova orgel bo stekla le-
tos septembra in bo predvi-
doma končana prihodnje 
leto spomladi. Maja bi mo-
rale ogrle že zadoneti v novi 
podobi in zasijati kot nepo-
grešljiv okras v cerkvenem 
prostoru," je povedal Voje 
in dodal, da so orgle po-
memben del bogoslužja, 
prispevajo k njegovi lepoti, 
obenem pa povzdignejo 
celo slovesnost. Oglarstvo 
Močnik je že podalo stro-
kovno oceno obstoječega 
stanja. Ocenili so, da bo tre-
ba orgle za temeljito obno-
vo razstaviti do najmanjših 
delov, neuporabne lesene 
piščali nadomestiti s kopija-
mi, kovinske piščali očistiti 
in po potrebi poravnati, 
omaro orgel restavrirati, po-
trebna pa bodo še številna 
druga dela in popravila.
V crngrobski cerkvi so z na-
menom zbiranja prostovolj-
nih prispevkov za osvežitev 
zvočne podobe domače cer-
kve pripravili serijo maj-
skih glasbenih dogodkov. 
Idejni vodja koncertnega 
ciklusa Andrej Hoivik je 
povedal, da so maja v štirih 
koncertnih nedeljah gostili 
številne glasbenike, minulo 
nedeljo je na sklepnem 
koncertu nastopila skupina 
Capella Carniola. 

Obnovili bodo orgle  
v crngrobski cerkvi
V cerkvi Marijinega oznanenja v Crngrobu, ki je v oskrbi Župnije Stara 
Loka, si domačini prizadevajo obnoviti starodavne baročne ogrle.

Orgle v cerkvi Marijinega oznanenja v Crngrobu bodo 
začeli obnavljati septembra letos. / Foto: Tina Dokl
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Nina Fehter

Škofja Loka – Na letnem 
odru Rdeče Ostrige bo nasto-
pila prepoznavna hrvaška ro-
kovska zasedba Punčke, ki je 
v dvanajstih letih nastopila 
na več kot štiristo koncertih, 
koncertirala je od Balkana 
preko srednje Evrope pa vse 
do Azije. Pred devetimi leti 
se je njihova mednarodna 
pot začela ravno v Loki, kjer 
se bo odvil tudi njihov zadnji 
koncert, saj pevka Lucija za 
dalj časa odhaja na drugi ko-
nec sveta. Na odru se jim 
bodo pridružili tudi ljubljan-
ski hrupneži Lynch in varaž-
dinski freak-folk-punk-trip-
-hop duo Seine. O poslovilni 
turneji in ostalem sem se 
pogovarjala s članoma 
Punčk, basistko Anjo in bob-
narjem Goranom.

Ob najavi poslovilne turneje 
ste, precej zanimivo, objavili 
novo pesem.
"V času, ki nam je še preo-
stal do Lucijinega odhoda, 
se bomo odpravili v studio, 
posneli nekaj pesmi, ki so 
nastale v zadnjem obdobju, 
ter poskušali ustvariti nekaj 
novih pesmi. Brez pritiska. 
Želimo zgolj zabeležiti za-
dnje trenutke, ko smo še 
skupaj. Zaradi številnih 
koncertov in turnej v za-
dnjih letih nam je vedno 

manjkalo časa. Vendar čuti-
mo, da imamo še vsaj en 
album v sebi. Skratka, plan 
se je za nekaj dni zapreti v 
studio, potem pa bomo vi-
deli, kaj bo. Ničesar ne 
obljubimo."
 
Verjetno se je težko spopri-
jeti z mislijo, da ste z vsakim 
nastopom bliže zadnjemu 
koncertu. 
"Zdi se nam, kot da se še ni-
koli nismo imeli bolje, hkra-
ti pa so nas omenjene misli 
še bolj mesebojno povezale 
in zbližale. Občutki pa vari-
rajo od veselja do žalosti. 
Pomisli, odigraš dober kon-
cert v nekem mestu, potem 
pa se istočasno zaveš, da je 

bilo to zadnjič na tistem me-
stu. Vsekakor ni lahko, na 
poslovilni evropski turneji 
je bilo prisotno vse. Od vese-
lja in zabave, smeha, žalosti 
pa vse do joka. Občutki so 
res mešani in v resnici niti 
sami ne vemo, kako naj se s 
tem spoprimemo. Zadnji 
dve leti sta bili res nepozab-
ni, vse je bilo na svojem me-
stu, zato je še toliko težje 
zaključiti zgodbo. Zdaj Luci-
ja odhaja, pri tem jo podpi-
ramo, ker smo prijatelji, 
vendarle pa glasbena kemija 
med nami ostaja, vse se lah-
ko še zgodi in vsekakor pu-
ščamo odprte možnosti za 
prihodnost. Zagotovo bodo 
'Skype sešni'." (smeh)

Za vami je celo turneja po 
Aziji. Sklepam, da je bila to 
zanimiva izkušnja. 
"Najbolj nam je ostal v spo-
minu prvi koncert na turneji, 
nastopili smo v Kuala Lum-
purju, glavnem mestu Male-
zije. Pričakalo nas je ogro-
mno ljudi in potrebovali so 
samo dve pesmi, da so po-
polnoma podivjali, in tako je 
bilo vse do konca nastopa. 
Prej smo slišali, da je azijska 
publika zelo zahtevna, po 
koncertu pa smo se samo 
spogledali in nasmejali. Vse 
je bilo rahlo abstraktno, pri-
deš na drugi konec sveta, ne 
veš, kaj lahko pričakuješ, po-
ješ v hrvaščini ... na koncu pa 
znoj in ljubezen."
 
Zakaj obiskati škofjeloški 
koncert?
"Zato, ker je zadnji, vsaj na 
tem kontinentu. Pred krat-
kim se je na zagrebškem 
koncertu pojavila skupina 
ljudi, ki nas je prvič slišala v 
živo, in jim je bilo žal, da nas 
niso slišali prej. Zdaj nam 
sledijo po vseh koncertih, ki 
so še preostali, verjetno pri-
dejo tudi v Škofjo Loko. Prav 
tako smo prepričani, da mora 
vsakdo doživeti Lucijino odr-
sko energijo. Navsezadnje so 
Punčke v 12 letih napravile 
ogromno in prepričani smo, 
da se splača videti, kaj nas je 
toliko časa držalo skupaj."

Vsak mora doživeti Punčke!
V drugi polovici junija, konkretneje 21. junija, se obeta "Posljednji zbogom", druga in hkrati zadnja 
koncertna napoved poletnega Hafnerjevega memoriala.

Punčke na poslovilni turneji / Foto: IRA & JOHN

Mateja Rant

Škofja Loka – V okviru pro-
jekta Marejne so na sedmih 
lokacijah na širšem škofje-
loškem območju postavili 
promocijsko-prodajne oma-
re, imenovane marejne, v 
katerih je mogoče najti ka-
kovostne izdelke s Škofjelo-
škega. Projekt, ki se je kon-
čal konec aprila, sofinanci-
rata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okvi-
ru Programa razvoja pode-
želja 2014–2020. Vodila ga 
je Razvojna agencija Sora, 
kot partnerji pa so sodelova-
li Kmetijsko gozdarski za-
vod Kranj, Društvo za razvoj 
podeželja Resje ter Gostišče 
Pri Županu, Gostilna Pr' 
Sedmic, Gostilna Na Vid-
mu, Gostilna Pri Boštjanu, 
Gostišče Pri Zalogarju in 
Gostišče Tolc. Z izdelki viš-
je kakovosti v marejnah so 
gostinci obogatili svojo po-
nudbo, obenem pa so s tem 
ponudnikom z okoliških 

kmetij omogočili dodatno 
promocijo in podporo pri 
prodaji njihovih izdelkov.
V marejnah je mogoče najti 
izdelke, ki jih ponujajo pod 
blagovnima znamkama De-
dek Jaka in Babica Jerca, na-
ravni izdelki iz škofjeloških 
hribov, pri katerih so pri 
Razvojni agenciji Sora v so-
delovanju s partnerji po 
osemnajstih letih osvežili 
logotip in poskrbeli za novo 
celostno podobo. Omenjeni 
blagovni znamki, ki se po 
novem imenujeta Babica in 
Dedek, naravni izdelki iz 
škofjeloških hribov, sta po 
besedah Kristine Miklavčič 
iz Razvojne agencije Sora 
med potrošniki prepoznav-
ni kot znamki, ki povezujeta 
proizvajalce na Škofjelo-
škem, ki znotraj svojih de-
javnosti po tradicionalnih 
postopkih ter ob uporabi 
kakovostnih lokalnih in 
drugih izbranih surovin iz-
delujejo najrazličnejše iz-
delke višje kakovosti, ki jo 
tudi redno preverjajo. V 
sklopu tega so potem tudi 

vzpostavili novo ponudbo 
izdelkov v izbranih embala-
žah, ki jih zdaj ponujajo kot 
turistične spominke, je ra-
zložila Kristina Miklavčič. 

"Nova ponudba je zapakira-
na v poenotenih kozarčkih, 
steklenicah in vrečkah 
manjših velikosti z oblikov-
no dodelanimi označevalni-

mi nalepkami, kartončki 
oziroma obešankami." 
Za sodelovanje se je ta čas 
odločilo sedemnajst ponu-
dnikov z več kot sto izdelki, 

ki jih je oziroma jih v priho-
dnje še bo mogoče dobiti na 
sedmih turistično zanimivih 
lokacijah, in sicer v gostišču 
Pri Županu v Žireh, gostilni 
Pr' Sedmic v Gorenji vasi, 
gostilni Na Vidmu v Polja-
nah, dvorcu Visoko, gostilni 
Pri Boštjanu na Križni Gori, 
gostišču Pri Zalogarju v Do-
lenji vasi in v gostišču Tolc v 
Spodnji Sorici. Turisti in 
drugi obiskovalci imajo na 
teh lokacijah možnost kupiti 
lep in uporaben turistični 
spominek s pridihom tradi-
cije, izbrani izdelki pa so 
lahko tudi izvirna darila za 
prijatelje ali poslovne par-
tnerje. Izbirati je mogoče 
med pekovskimi izdelki, te-
steninami, jušnimi rezanci, 
mlevskimi izdelki, olji, ze-
liščnimi izdelki, izdelki iz 
sadja in zelenjave, izdelki iz 
mleka, alkoholnimi pijača-
mi, naravnimi kozmetični-
mi izdelki ter rokodelskimi 
izdelki. "Se pa raznolikost 
ponudbe med posameznimi 
gostinci razlikuje," je poja-
snila Kristina Miklavčič. 

Po spominek v marejno
Na sedmih turistično zanimivih točkah na širšem škofjeloškem območju je v posebnih promocijsko-prodajnih omarah, imenovanih marejne,  
mogoče najti kakovostne izdelke ponudnikov s Škofjeloškega, ki jih tržijo kot turistične spominke.

V okviru projekta Marejne so na sedmih lokacijah na širšem škofjeloškem območju 
postavili promocijsko-prodajne omare, imenovane marejne, v katerih je mogoče najti 
kakovostne izdelke s Škofjeloškega. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora v prvem tednu 
junija v sodelovanju z drugi-
mi institucijami in društvi 
organizira Teden podeželja 
na Loškem, ki je namenjen 
promociji podeželja, dejav-
nostim na podeželju in 
predstavitvi rezultatov ra-
zvojnih aktivnosti na Škofje-
loškem.
Teden podeželja bodo v so-
boto, 1. junija, začeli s tržni-
co kmetijskih pridelkov in 
izdelkov v Škofji Loki, skle-
nili pa ga bodo teden dni 
kasneje s tržnico v Gorenji 
vasi in za konec ob dnevu 
odprtih vrat obiskali še loške 

čebelarje v Brodeh. Vmes se 
bo zvrstilo še več zanimivih 
dogodkov: že 1. junija bo 
ustvarjalno pri dvorcu Viso-
ko, kjer prirejajo otroške de-
lavnice s podeželsko temati-
ko, v Šubičevi hiši bo ogled 
tamkajšnjih zbirk. V pone-
deljek, 3. junija, bo dopol-
dne za ponudnike in gostin-
ce srečanje na temo Kako 
razviti izdelek z dodano vre-
dnostjo in zakaj je lahko lo-
kalni izdelek del doživetja. V 
sredo, 5. junija, bo sledilo 
predavanje z delavnico Ko-
munikacija za osebno in po-
slovno uspešnost. 
V soboto, 8. junija, pa vabijo 
še na pohod iz Hleviš v Žeti-
no mimo slapov. 

Teden podeželja  
na Loškem

Ljubljana – V restavratorskem centru Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine v Ljubljani bo jutri, 29. maja, ob 9.15 že dru-
ga enodnevna arhitekturna delavnica Identiteta prostora. 
Predavatelji bodo spregovorili o dediščini naravnega in gra-
jenega prostora, njeni identiteti in trajnostnem razvoju. De-
lavnica je namenjena vsem, ki se zavedajo pomena in vloge 
kulturne dediščine v današnji družbi. Sodobno pojmovanje 
dediščine presega zaščito posameznih stavb in predmetov 
ter deluje povezovalno. Več o delavnicah o prenovi na: www.
sola-prenove.si. 

Delavnica Identiteta prostora

Škofja Loka – V Rokodelskem centru DUO je od 21. maja do 
29. junija razstava z naslovom Moja zgodba. Prikazuje obrtni-
ško tradicijo kovačije Krmelj, ki traja od leta 1870. Zdaj že 
sedma generacija kuje rezilna orodja, kovačija pa je od nekdaj 
ena najbolj znanih v Sloveniji. Družinsko tradicijo kovačije iz 
Poljanske doline danes nadaljujeta Mateja in Jože Krmelj. 

Krmeljeva zgodba v centru Duo
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Mateja Rant

Sovodenj – Podružnično 
šolo na Sovodnju, kjer letos 
praznujejo osemdesetletni-
co odprtja nove šolske stav-
be, v prihodnjih mesecih 
čaka energetska sanacija in 
temeljita obnova. Energet-
ska sanacija objekta vključu-
je prenovo fasade in oken 
ter strešne kritine in menja-
vo energenta, saj bo name-
sto peči na kurilno olje vgra-
jena sodobna toplotna črpal-
ka zrak voda. Izvedli pa 
bodo tudi sanacijo strojnih 
in elektroinštalacij z obnovo 
centralne kuhinje in vseh 
sanitarij, saj kot so pojasnili 
na občini, je bil objekt gra-
jen v letu 1938, zato so po-
trebna tudi investicijsko-
-vzdrževalna dela.
Obnova bo po pogodbi vre-
dna skoraj šeststo tisoč 
evrov, pri čemer je občina 
pridobila tudi nepovratna 
sredstva ministrstva za in-

frastrukturo v višini slabih 
157 tisoč evrov. "To predsta-
vlja štirideset odstotkov 

upravičenih stroškov ener-
getske sanacije, ki znašajo 
slabih štiristo tisoč evrov," 

so pojasnili na občini. Dela 
bodo začeli ob koncu šolske-
ga leta, obnova pa naj bi bila 
končana do sredine priho-
dnjega koledarskega leta. 
Tako bodo ob jubileju šole 
poskrbeli, da bo praznova-
nje še lepše in še bolj polno 
pričakovanj, poudarja peda-
goška vodja Podružnične 
šole Sovodenj Milka Burnik, 
ki je ob tem spomnila, da si-
cer začetki šolstva na Sovo-
dnju segajo v leto 1822. Ti-
stega leta je namreč župnik 
Matija Čibej začel en dan na 
teden otroke učiti kar v žu-
pnišču, leta 1939 pa so odpr-
li novo šolsko stavbo. V šol-
skem letu 2001/2002 so 
tudi na Sovodnju dočakali 
uvedbo devetletne osnovne 
šole, ki je tako postala pre-
majhna za vse otroke, zato 
so leta 2003 ob šoli zgradili 
še prizidek. V letošnjem šol-
skem letu šolo na Sovodnju 
obiskuje 47 učencev, v vrtcu 
ob šoli pa je 38 otrok.

Ob jubileju v novi preobleki
Župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in direktor podjetja SGP Zidgrad iz Idrije Igor Božič 
sta sredi maja podpisala gradbeno pogodbo za obnovo Podružnične šole Sovodenj. 

Osemdeset let staro šolo na Sovodnju bodo do sredine 
prihodnjega leta temeljito obnovili. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – Lekarna v Go-
renji vasi se je v nove prosto-
re preselila že v začetku 
aprila, pretekli teden pa so 
jo s simboličnim prerezom 
traku tudi uradno odprli. 
"To je še pika na i pri eni 
največjih naložb Gorenjskih 
lekarn v zadnjih letih," je ob 
tem poudarila direktorica 
Gorenjskih lekarn Romana 
Rakovec. Naložba je bila po 
njenih besedah vredna do-
bre pol milijona evrov in so 
jo v celoti pokrili iz lastnih 
sredstev. 
Za ureditev novih prostorov 
so se po besedah Romane 
Rakovec odločili tudi zato, 
ker se je po reorganizaciji 
stavbe zdravstvenega doma 
lekarna znašla v prvem nad-
stropju, zato je bila težje do-
stopna staršem z otroškimi 
vozički in gibalno oviranim 
osebam. Vhod v novo lekar-
no je zdaj neposredno s par-
kirišča in je torej dostopnej-
ša vsem uporabnikom. Nove 
prostore so opremili tudi s 
sodobno lekarniško opremo 
in najsodobnejšo informa-
cijsko tehnologijo. "Staro le-
karniško pohištvo, ki smo ga 
obdržali tudi ob zadnji pre-
novi v letu 2008, pa bomo 
odstopili Loškemu muzeju 
Škofja Loka, ki prihodnje 
leto načrtuje ureditev lekar-
niške muzejske zbirke." Na-
ložbo so ves čas vodili z roko 
v roki z občino, je še pouda-

rila Romana Rakovec. Žu-
pan Milan Čadež je ob tem 
pojasnil, da so v zadnjih le-
tih ogromno truda vložili v 
zagotavljanje dodatnih zdra-
vstvenih programov in bolj-
šo zdravstveno oskrbo. "Zdaj 
pa smo naredili še korak na-
prej in občanom približali 
tudi lekarniško dejavnost," 
je zadovoljen župan. Tudi 
predsednik Lekarniške zbor-
nice Slovenije Miran Golub 
je poudaril, da bodo v sodob-
nih prostorih gorenjevaške 
lekarne uporabnikom lahko 

zagotavljali še prijaznejšo in 
strokovnejšo oskrbo z zdra-
vili. "Pogosto se pacienti na 
farmacevta obrnejo še pred 
obiskom zdravnika, zato 
smo včasih prvi stik za na-
svet in pomoč v primeru bo-
lezni."
Kot so spomnili ob odprtju 
nove lekarne, ima ta dejav-
nost v Gorenji vasi že devet-
desetletno tradicijo. "Začelo 
se je z delom zdravnika Mi-
lana Gregorčiča, ki je imel v 
domači ambulanti na zalogi 
najnujnejša zdravila." Po 

devetih letih dela je odprl le-
karno v svoji novi hiši, ki je 
delovala vse do leta 1963, ko 
so v zadružnem domu v Go-
renji vasi odprli prvo "pra-
vo" lekarno v Poljanski doli-
ni. V njej se je zaposlila tudi 
prva magistra farmacije v 
Gorenji vasi Vika Molinaro. 
Ko so leta 1981 zgradili novo 
zdravstveno postajo v Gore-
nji vasi, so v južnem delu 
poslopja uredili tudi lekar-
no, ki je leta 1995 postala 
samostojna poslovna enota 
znotraj Gorenjskih lekarn.

Sodobna in dostopna
V pritličju gorenjevaškega zdravstvenega doma so pretekli četrtek tudi uradno odprli nove prostore 
lekarne, ki je zdaj ena najsodobnejših na Gorenjskem.

Vodja lekarne v Gorenji vasi Nataša Šifrar Bernards (tretja z leve) s svojo ekipo / Foto: Tina Dokl

V Občini Gorenja vas - Po-
ljane še naprej ostajamo v 
dinamičnem gibanju pri 
snovanju in izvajanju novih 
projektov, še zlasti v tem 
delu leta, ko prehajam v 
osrednjo gradbeno sezono.
Ker je vsak peti občan naše 
občine mlajši od 15 let, po-
sebno pozornost namenja-
mo prav investicijam za 
naše mlade občane. Tako 
smo sredi maja podpisali 
gradbeno pogodbo za ener-
getsko sanacijo in obnovo 
šole na Sovodnju, ki jo 
bomo s pomočjo nepovra-
tnih sredstev zaključili v do-
brem letu dni. Na Sovodnju 
urejamo tudi avtobusno po-
stajo in vaško jedro s parki-
rišči in zelenimi površinami 
ter pločniki za varno pešpot 
proti šoli. 
Izbiro izvajalca smo zaklju-
čili tudi za izvedbo letošnjih 
asfalterskih del po vseh kra-
jevnih skupnostih, v okviru 
česar bomo obnovili štiri ki-
lometre cest. V polnem teku 
je izvedba nove etape obno-
ve ceste v Javorje, kjer bomo 
letos sanirali najzahtevnejši 
odsek čez plazišče v Dolen-
čicah, uredili pa bomo tudi 
križišče in avtobusno posta-
jališče za Delnice.
V posebno zadovoljstvo pa 
mi je, da smo sredi maja po 
letih priprav in zbiranja ra-
znovrstnih dovoljenj mini-
strstva in direkcije za vode 
končno dobili zeleno luč za 
objavo javnega naročila za iz-
vedbo poplavnih ukrepov Po-
ljane. Pričakujemo, da bomo 
lahko ta zahteven večletni 
projekt začeli izvajati še v 
tem letu in tako izboljšali sta-
nje poplavne varnosti v tem 
delu občine, kjer bodo na 
novo urejene tudi vse prome-
tnice in varne pešpoti.

Z mislijo na naše mlade dru-
žine in na najmlajše pripra-
vljamo tudi projekt izgradnje 
prizidka vrtca Agata Poljane, 
kjer imajo projektanti nalogo, 
da med poletjem pripravijo še 
projekte preureditve šolske 
kuhinje za potrebe razširje-
nega programa vrtca. Ob tem 
pa želim posebej pohvaliti le-
tošnje delo komisije za vpis v 
vrtec, ki ji je s skrbnim pre-
gledom vseh prijav uspelo 
razvrstiti prejete vloge na na-
čin, da so bili v vrtec sprejeti 
prav vsi otroci naše občine, ki 
imajo zaposlena oba starša in 
s septembrom izpolnjujejo 
starostni pogoj za vpis.
Nov list pa smo obrnili tudi 
na dvorcu Visoko, saj ob 
100-letnici Visoške kronike 
odpira svoja vrata nova Viso-
ška kavarna z bogato izbiro 
izvrstnih slaščic. Že v prvih 
dneh smo zabeležili izjemen 
obisk, obiskovalci pa so bili 
še posebej navdušeni nad 
prijetno prenovljenimi pro-
stori. Vabim vas, da se o tem 
prepričate tudi sami in se 
nam zadnjega majskega dne 
pridružite ob slovesnem od-
prtju nove Visoške kavarne.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Novim projektom 
naproti

Milan Čadež

Visoko – V sklopu praznovanja stoletnice romana Visoška 
kronika je v dvorcu Visoko svoja vrata odprla tudi kavarna z 
bogato izbiro slaščic. Ob dobri kavi bo mogoče posedeti od 
ponedeljka do četrtka med 9. in 20. uro, v petek in soboto 
od 9. do 22. ure ter ob nedeljah in praznikih od 9. do 19. ure. 

Od sredine maja si je znova mogoče ogledati tudi stalne 
razstave v dvorcu, in sicer ob sobotah, nedeljah in prazni-
kih od 9. do 19. ure ter v času odprtja Kavarne Visoko. Na 
ogled so razstave o Kalanovi rodbini, stavbni dediščini do-
mačije na Visokem, visoška črna kuhinja ter zbirka Ivana in 
Franje Tavčar.

Ponudbo dopolnili s kavarno
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Mateja Rant

Kopačnica – Na podlagi lani 
aprila sprejete uredbe je 
vlada po predhodno obja-
vljenem javnem razpisu 
pred časom izdala odločbo 
o podelitvi koncesije za 
rabo termalne vode za po-
trebe kopališča v Kopačnici. 
Koncesionar, podjetje IJP, 
je že tudi lastnik zemljišča 
na območju toplic Kopačni-
ca, je pojasnila direktorica 
občinske uprave v Občini 
Gorenja vas - Poljane Eliza-
beta Rakovec. "Po pravno-
močnosti odločbe bo podje-
tje z ministrom za okolje in 
prostor Simonom Zajcem 
podpisalo pogodbo o pode-
litvi koncesije, s tem pa se 
bo končal več kot desetletje 
trajajoč postopek podelitve 
koncesije za koriščenje to-
ple vode v Kopačnici."
V podjetju IJP ta čas pripra-
vljajo novelacijo že izdela-
nih projektnih rešitev, ki na 
tem mestu predvidevajo 
gradnjo novih bazenov in 
manjših glamping hišk. 
»Investitor že dlje časa raz-
vija koncept umestitve to-
plic v prostor ter pri tem 
testira različne sodobne pri-
stope in izkušnje primerlji-
vih projektov s ciljem opti-
miziranja projektnih reši-

tev, ki bodo zadovoljile tako 
potrebe sodobnih gostov, 
obenem pa upoštevale so-
naravne pristope gradnje in 
vzdržno umeščanje v pro-
stor prvobitne pokrajine 
Poljanske doline,« je razlo-
žila Elizabeta Rakovec. In-
vestitorja tako zdaj čaka pri-
dobitev projekta za gradbe-
no dovoljenje, sočasno pa 
bo potrebna uskladitev pro-
jektnih rešitev in občinske-
ga prostorskega načrta. Eli-
zabeta Rakovec pričakuje 
nekoliko dolgotrajnejši po-

stopek pri usklajevanju z 
republiško direkcijo za 
vode, ker gre za umeščanje 
objektov ob vodotok. Kljub 
temu verjame, da bo ome-
njena podelitev koncesije 
odprla vrata k čimprejšnji 
realizaciji tega po njenih 
besedah izjemno pomemb-
nega razvojnega projekta. 
Na občini so namreč pre-
pričani, da bo projekt bi-
stveno prispeval k razvoju 
turizma v Poljanski dolini, 
obenem pa ima velik po-
men tudi za širšo regijo.

Testni bajer v Kopačnici je že 
doslej privabljal številne ko-
palce, saj mnogi verjamejo v 
zdravilno moč geotermalne 
vode, ki priteče iz 460 me-
trov globoke vrtine in ima 
stalno temperaturo 23,4 sto-
pinje Celzija. Vsebuje na-
mreč žveplene in druge sno-
vi, ki veljajo za zdravilne. V 
Kopačnico so zato že v prete-
klosti prihajali tudi idrijski 
rudarji, da so si zdravili ko-
žne bolezni, ki so bile posle-
dica izpostavljenosti pri talje-
nju živosrebrne rude.

»Zelena luč« za toplice
Podjetje IJP iz Ljubnega ob Savinji je pridobilo koncesijo za rabo termalne vode za potrebe kopališča 
v Kopačnici.

V Kopačnici načrtujejo ureditev sodobnih toplic. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Stari vrh – V TD Stari vrh že 
peto leto pripravljajo poho-
de pod imenom Od cvetja 
do jeseni. Začnejo februarja 
z zimskim pohodom, kon-
čajo pa oktobra s pohodom 
po Valentinovi poti. Vsi, ki 
se udeležijo vseh treh poho-
dov v juniju, juliju in avgu-
stu, lahko sodelujejo v žre-
banju, ki za glavno nagrado 

prinaša celoletno smučar-
sko vozovnico za smučišče 
Stari vrh. Vseh pohodov je 
sicer osem, doslej pa so iz-
peljali tri. 
Že lani so prvič pripravili tudi 
zimski pohod v februarju, ki 
pa letos po besedah Janeza 
Šturma iz TD Stari vrh ni bil 
nič kaj preveč zimski. "Če 
smo lani gazili sneg krepko 
čez kolena, je bilo letos bolj 
ali manj kopno." Sneg so na-

šli le na smučišču, od koder 
so krenili na pohod. Sledil je 
Meteoritkov pohod v aprilu, 
ki so ga pripravili v sodelova-
nju s podružnično šolo Javor-
je. Na Pohodu s pesmijo v 
maju so se letos odpravili v 
Lom in nazaj. Naslednji po-
hod Javorje–Žetina–Javorje 
bo 25. junija. To je tudi prvi 
od treh pohodov, na katerih 
lahko udeleženci zbirajo 
štampiljke za nagradno žre-

banje. Udeležbo pri žrebanju 
si je mogoče zagotoviti še z 
udeležbo na pohodu na Ble-
goš kot nekoč v juliju in po-
hodu Med gorami ob Dnevu 
oglarjev v avgustu. Septem-
bra sledi še Lovski pohod, ok-
tobra pa pohod po Valentino-
vi poti. "S tem pohodom tudi 
končamo sezono in podeli-
mo priznanja," je razložil 
Šturm in dodal, da je vseh 
osem pohodov zasnovanih 
tako, da udeležencem pred-
stavijo celotno območje Sta-
rega vrha in njegovo okolico, 
vedno pa vključijo tudi pred-
stavitev lokalnih ponudnikov 
ob poti. Poleg glavne nagra-
de, celoletne smučarske vo-
zovnice, podelijo nagrado še 
pohodniku, ki pride od naj-
dlje, in najmlajšemu poho-
dniku. "Simbolično nagrado 
naših lokalnih ponudnikov 
pa prejme prav vsak udeleže-
nec," je poudaril Šturm. Po 
njegovih besedah se jim na 
vsakem od pohodov pridruži 
od štirideset do sedemdeset 
pohodnikov, največ pa se jih 
zbere na Meteoritkovem po-
hodu, saj se ga udeležijo tudi 
javorski šolarji.

Čaka jih še pet pohodov
Članom Turističnega društva (TD) Stari vrh se je tudi letos mogoče pridružiti na pohodih po Starem 
vrhu in okolici, ki jih pripravljajo pod skupnim imenom Od cvetja do jeseni. 

V maju so se odpravili na Pohod s pesmijo. / Foto: Hermina Jelovčan

Mateja Rant

Gorenja vas – Kolesarji so se 
tudi letos ob začetku kole-
sarske sezone zbrali na Trgu 
Ivana Regna v Gorenji vasi, 
od koder so se po blagoslovu 
koles podali na kolesarjenje 
po prvi etapi kolesarskega 
kroga prek Javorča do Lučin 
in nato prek Pasje ravni do 
Visokega in nazaj v Gorenjo 
vas. Prva etapa je dolga pri-
bližno štirideset kilometrov, 

dolžina celotnega kroga pa 
je sicer 115 kilometrov, pre-
magati je treba tudi 3500 
metrov višinske razlike.
Upravljanje Občinskega ko-
lesarskega kroga je lani pre-
vzelo Kolesarsko društvo 
Belaunce, v katerem skrbijo 
tudi za vzdrževanje kolesar-
skega kroga. Celotno traso 

je mogoče prevoziti v treh 
etapah. Kolesarjem je po no-
vem na voljo tudi prenovlje-
na karta, v kateri so označe-
ne vse tri etape, obenem pa 
so jo opremili še z drugimi 
koristnimi informacijami in 
napotki. Vsi, ki so v pretekli 
sezoni prekolesarili celoten 
krog, so tudi letos sodelovali 
v žrebanju za nagrade, je ra-
zložil Martin Oblak iz dru-
štva Belaunce. "Letos je bilo 
oddanih sto kartončkov," je 

pojasnil in dodal, da je kar-
tončke prevzelo še nekoliko 
več kolesarjev, skupaj okrog 
150, a vsem očitno ni uspelo 
zbrati žigov z vseh trinajstih 
kontrolnih točk. Z zbira-
njem žigov je mogoče nada-
ljevati tudi letos, kartončki 
so tako kot lani na voljo v 
kavarni Ajda v Gorenji vasi. 

Lani krog prevozilo 
sto kolesarjev
Z odprtjem Občinskega kolesarskega kroga so v 
Gorenji vasi tudi letos simbolično zaznamovali 
začetek kolesarske sezone.

Z odprtja Občinskega kolesarskega kroga v Gorenji vasi 

Visoko pri Poljanah – Ob domačiji Ivana Tavčarja na Viso-
kem pri Poljanah je konec aprila potekala že peta Salamija-
da, edina na gorenjskem območju, ki ga organizira Društvo 
ljubiteljev salam Poljanske doline. Izbirali so najboljšo do-
mačo salamo, letos prvič pa tudi najboljšo suho klobaso. V 
oceno so tokrat prejeli enainštirideset vzorcev salam in šest-
najst vzorcev suhih klobas. Vzorce je šestčlanska strokovna 
komisija nekaj dni pred osrednjim dogodkom ocenila, izbra-
la najboljše tri v vsaki kategoriji ter štiri izdelovalce salam, ki 
so se udeležili Vseslovenske salamijade. Vzorce so ocenje-
vali po štirih kriterijih: zunanji videz, vonj, prerez in okus. 
Najboljšo suho klobaso je po njihovem mnenju izdelal To-
maž Poljanšek. Med izdelovalci salam se je najbolje odrezal 
Ciril Gantar. Svojo oceno so na dogodku podali tudi obisko-
valci, ki so po degustaciji oddali glas za najboljšo domačo 
mesnino. Navdušil jih je Jure Jesenko.

Peta Salamijada

Salamijado je popestril bogat spremljevalni program: 
ugibanje teže salame velikanke, tržni dan s stojnicami, 
predstavitev škofjeloškega domačega piva in nastop 
mladih ansamblov. / Foto: Tina Dokl
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Ana Šubic

Železniki – Komisija, ki jo je 
župan Železnikov Anton Lu-
znar imenoval za delo na po-
dročju Rupnikove linije in 
rapalske meje, se je v začetku 
maja v Sorici srečala na četrti 
seji. Nanjo so povabili tudi 
župane občin Gorenja vas - 
Poljane, Tolmin in Bohinj, 
na katere se navezujejo te-
matske poti, ki jih načrtujejo 
na območju Ratitovca, Sori-
ške planine in Blegoša. "Naš 
cilj je vzpostavitev tematskih 
poti mimo utrdb, podobno 
kot so to storili na primer v 
Gorenji vasi. Župani sose-
dnjih občin so bili našim ide-
jam naklonjeni in so pripra-
vljeni sodelovati pri urejanju 
poti na njihovih območjih, 
so se pa strinjali, da bo treba 
na primeren način predstavi-
ti zgodovino iz tega obdobja, 
saj gre za občutljivo temo. 
Dogovorili smo se tudi, da bo 
koordinacijo med občinami 
prevzelo Zgodovinsko dru-
štvo Rapalska meja pod vod-
stvom Grege Žorža, kjer so 
tudi strokovno bolj podkova-
ni," je razložila članica župa-
nove komisije Nataša Ha-
bjan. Komisijo pod vodstvom 
Gregorja Habjana, sicer di-
rektorja Javnega zavoda Rati-
tovec, sestavljajo še: Bojan 
Rihtaršič, Alojz Lotrič, To-
maž Weiffenbach, Marjan 
Krajnik, Janez Habjan, Vin-
cencij Demšar, Polona Goli-
ja in Ana Martinčič.

Pot čez vrhove Soriške plani-
ne, kjer je potekala rapalska 
meja, na katero spominjajo 
bunkerji in vojašnice, pove-
zuje občine Železniki, Bo-
hinj in Tolmin. Zaradi zani-
manja obiskovalcev je Turi-
stični center Soriška planina 
v preteklosti že očistil objek-
te, uredil poti in oznake ter 
izdal zloženko, sicer pa v 
tem poletju nameravajo iz-
delati še aplikacijo – virtual-
nega vodiča po poti. Kot je 
napovedal Gregor Habjan, bi 
se najprej posvetili prav nad-
gradnji poti po Soriški plani-
ni, v nadaljevanju pa še osta-
lim potem. Po eno pot so 
začrtali tudi okoli Zalega 
Loga in po Ratitovcu, kjer se 
nahajajo bunkerji Rupniko-

ve linije. Pot po Ratitovcu bi 
potekala po planinskih poteh 
v občinah Železniki in Bo-
hinj, na Zalem Logu pa po 
obstoječi krožni poti okoli 
vasi, ki gre mimo bunkerja 
in nastajajočega parka s pro-
titankovskimi ovirami pri 
davškem mostu. Na obmo-
čju Potok–Blegoš, kjer so 
prav tako različni bunkerji, 
pa želijo vzpostaviti tri poti: 
Na Puč, Osojnik in Blegoš. 
Slednja se navezuje še na ob-
čino Gorenja vas - Poljane, 
kjer imajo s to zgodovinsko 
tematiko že veliko izkušenj. 
Gorenjevaški župan Milan 
Čadež, ki je tudi soustanovi-
telj Zgodovinskega društva 
Rapalska meja, je navzoče 
povabil na sestanek njihove 

projektne skupine in ogled 
njihove tematske poti.
Na seji komisije v Sorici so 
sicer ugotavljali tudi, da bi 
bilo najbolje, da bi vse poti 
spremljala enotna celostna 
podoba. Za Rupnikovo linijo 
bi prevzeli gorenjevaški logo-
tip, medtem ko bodo za rapal-
sko mejo in alpski zid še iska-
li rešitev skupaj z omenjenim 
zgodovinskim društvom. 
Železnikarski župan Anton 
Luznar je bil po seji zadovo-
ljen, saj so ostali župani 
obljubili, da bodo pomagali 
pri urejanju poti tako s stro-
kovne plati kot tudi z manj-
šimi finančnimi vložki v 
poti na njihovih območjih. 
Komisija se bo znova sestala 
v začetku junija.

Snujejo tematske poti
V Železnikih nameravajo v sodelovanju s sosednjimi občinami urediti tematske poti ob objektih 
Rupnikove linije in rapalske meje na območju Ratitovca, Soriške planine in Blegoša.

Janez Habjan, Ana Martinčič, Grega Žorž, Polona Golija, Tomaž Weiffenbach, Nataša 
Habjan, Gregor Habjan, Bojan Rihtaršič, župani Anton Luznar (Železniki), Milan Čadež 
(Gorenja vas - Poljane), Jože Sodja (Bohinj) s sodelavcem Jako Medjo, Uroš Brežan 
(Tolmin) in Vincencij Demšar / Foto: arhiv Javnega zavoda Ratitovec

Ana Šubic

Železniki – Ljubitelji slikar 
Stane Zgaga, ki se od sredine 
maja predstavlja v Galeriji 
Muzeja Železniki, se je s sli-
kanjem resneje začel ukvar-
jati pred več kot štiridesetimi 
leti, ko je bila v Iskri Elektro-
motorji (danes Domel) usta-
novljena slikarska skupina. 
"Bila je zelo številna, danes 
pa slikamo le še trije tedanji 
člani," je razložil Zgaga, ki je 
tokrat pripravil svojo četrto 
samostojno razstavo. Načrto-
val jo je že lani, ko je vstopil 
v sedmo desetletje, a je po 
spletu okoliščin prišlo do 
enoletnega zamika. Zadnjo 
samostojno razstavo je imel 
leta 2008, vmes pa je trikrat 
razstavljal s kolegoma iz 
omenjene slikarske skupine. 
Na tokratni razstavi, ki bo od-
prta do 10. junija, se predsta-
vlja s 24 deli, ustvarjenimi v 
tehniki akril na platnu.
"Teme, ki jih obdelujem, so 
prebliski izpred praga. Pre-
bliski sem poimenoval tudi 

razstavo. To je povezano z 
mojim načinom iskanja mo-
tivov. Slikam tisto, kar me 
prebliskne, ko se srečam z 
motivom. To kasneje prena-
šam na platno, čistim motiv 
nepotrebnih podrobnosti, se 
igram s svetlobo in kontra-
sti, elemente motiva preo-
blikujem in na neki svoj na-
čin poenostavljam. Kljub 
naštetemu pa je vse skupaj 
realizem. Tisto, kar je tam, v 

naravi, je na platnu moja 
projekcija videnega," je ra-
zložil Zgaga in dodal, da se 
z leti njegov način slikanja 
počasi spreminja. "Pred-
vsem barve so postale veliko 
svetlejše in motivi, veliko 
bolj kot v preteklosti, očišče-
ni nepotrebnih podrobnosti. 
Kljub temu rdeča nit mojega 
slikanja ostaja."
Razstavo je ob odprtju pred-
stavila Minca Rihtaršič, ki je 

med drugim ugotavljala, da 
dela Staneta Zgage vsebujejo 
živost, ki jo premore narava. 
Avtor po njenem ne išče eks-
presivnih situacij, ekstre-
mov, drame v smislu dražlja-
jev, pač pa gledalec začuti 
razkošje miru. "Slike nas 
povabijo na sprehod skozi 
domače, a poetično predsta-
vljene krajine," je dejala. Pa 
tudi, da narava kot največja 
slikarka ne ponavlja svojih 
podob, pač pa nenehno 
ustvarja nove: "Avtor ji spo-
štljivo prihaja naproti s svoji-
mi slikarskimi sredstvi, ji 
sledi z iskrenim preizpraše-
vanjem slikarskih možnosti 
ter z njimi ponazarja vso nje-
no krhkost in moč. Kompozi-
cije gora, globina neba, gmo-
te zelenja in površina vode – 
ustavljena, a vendar živa, te-
koča, globoka. Stanetova dela 
gledalcu nudijo prostor, v 
katerega naj vstopi. A ne z 
namenom, da bi skupaj gle-
dala z istimi očmi. Gledalcu 
pušča prostor za njegovo las-
tno občutje."

Prebliski izpred praga
V Galeriji Muzeja Železniki na ogled slikarska razstava domačina Staneta Zgage z naslovom Prebliski

"Slikam tisto, kar me prebliskne, ko se srečam z motivom," 
pravi Stane Zgaga. / Foto: Simon Benedičič

Na Zalem Logu, v »Deželici 
sence in zelja«, Kulturno in 
turistično društvo Zali Log 
letos praznuje deset let ak-
tivnega delovanja. Svojo 
okroglo obletnico so prosla-
vili 18. maja na prireditvi 
Zelefest, kjer je bil v popol-
danskem času najprej turi-
stično voden pohod po te-
matski poti v Sušo. V večer-
nih urah je bila proslava s 
kulturnim programom, kjer 
so svoje pevsko, igralsko in 
plesno znanje pokazali mla-
di iz domače vasi. Na prire-
ditvi se je društvo s podeli-
tvijo priznanj zahvalilo 
vsem, ki so jim v obdobju 
desetih let stali ob strani in 
jih podpirali pri njihovem 
delovanju. Hkrati pa so se 
zahvalili tudi predsednici 
Klavdiji Škulj, ki ves ta čas 
vodi društvo. Sledila je vese-
lica z ansamblom Ravbarji, 
ki je bila kljub slabšemu vre-
menu dobro obiskana.
Veliki koncert, ki ga je pri-
pravil operni pevec Anton 
Habjan, po rodu iz Dražgoš, 
je popestril nedeljski večer 
19. maja. K sodelovanju je 
povabil pevskega kolega Ja-
neza Lotriča, po rodu iz Že-
leznikov, in operno pevko 
Ireno Yebuah Tiran. Za 
spremljavo je poskrbel sim-
fonični orkester Cantabile z 
dirigentom Marjanom Gr-
dadolnikom. Kot violinistka 
je nastopila Manca Rupnik, 
na orglice pa je zaigral Miro 
Božič. Ta večer je bil nepo-
zaben, bil je večer presež-
kov. Poznana in močna pev-
ska zasedba z gosti je napol-
nila Športno dvorano Žele-
zniki do zadnjega kotička. 
Občinstvo je bilo navdušeno 
nad skrbno izbranimi in 
odlično zapetimi arijami. K 
izvedbi koncerta so pripo-
mogli tudi številni sponzor-
ji, predvsem domači. Tako 
je bila cena vstopnic nizka 
in koncert je bil dostopen 
praktično vsem. Anton Ha-

bjan je en evro od vsake pro-
dane vstopnice namenil tudi 
v dobrodelne namene.
V prejšnjem tednu je v 
Osnovni šoli Železniki pote-
kal projekt Ključ do boljše 
prihodnosti, kjer so sodelo-
vali učenci in učitelji osnov-
nih šol iz Poljske, Estonije, 
Italije in Slovenije v okviru 
programa Erasmus+. Pro-
jektno delo je vključevalo 
proučevanje, primerjavo in 
izmenjavo zdravih načinov 
življenja, varovanje okolja, 
obnovljivih virov energije, 
kulturne dediščine. Velik 
poudarek je bil na sporazu-
mevanju v angleškem jezi-
ku, uporabi sodobnih tehno-
logij v osnovnih šolah, vzgo-
ji mladih do spoštljivega 
odnosa do okolja in do dru-
gih ljudi. Projekt spodbuja 
obogatitev poučevanja in 
učenja s povezovanjem šole 
z lokalnim okoljem: s podje-
tji, obrtniki, društvi in obči-
no. Koordinatorka na šoli je 
bila Tadeja Šuštar. Projekt 
se je zaključil s prijetno pri-
reditvijo v Športni dvorani 
Železniki, ki so jo pripravili 
in izvedli učenci Osnovne 
šole Železniki v sodelovanju 
z učitelji. Pogostitev po pri-
reditvi pa je pripravilo Dru-
štvo podeželskih žena Sel-
ške doline.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Prireditve v 
zadnjem obdobju

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
pred kratkim začeli graditi 
novo povezovalno cesto od 
regionalne ceste mimo pla-
valnega bazena do parkiri-
šča Na Kresu. Investicijo, 
vredno 147 tisoč evrov, fi-
nancira Občina Železniki, 
izbrani izvajalec, podjetje 
Eurograd, pa naj bi jo kon-
čal do konca julija, je pove-
dal župan Anton Lunzar. 
Nova cesta bo razbremenila 
dostop do naselja Na Kresu, 
kjer je načrtovan tudi dom 
starejših. Začela se je tudi 
sanacija obsežnega plazu v 
Dražgošah, ki ogroža šest 

hiš in lokalno cesto. Izvaja-
lec, podjetje Hip plus, naj bi 
plaz saniral do 15. oktobra. 
Predvidene so štiri sidrane 
pilotne stene v skupni dolži-
ni 259 metrov, uredili bodo 
tudi odvodnjavanje. Za 1,6 
milijona evrov vredno sana-
cijo bo večji del denarja (1,3 
milijona evrov) zagotovilo 
ministrstvo za okolje in pro-
stor, ostalo pa bo prispevala 
občina. V kratkem se bo za-
čela tudi obnova lokalne ce-
ste Ojstri Vrh–Sleme–Zgor-
nja Golica, je napovedal žu-
pan. Investicijo, ki bo stala 
177 tisoč evrov, mora podje-
tje Mapri Proasfalt končati 
do konca avgusta.

Začele so se prve 
letošnje investicije
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Ana Šubic

Selca – Ekipa sedemnajstih 
študentov ljubljanske Fa-
kultete za strojništvo, med 
katerimi je bil tudi Selčan 
Patrik Tarfila, je aprila na 
tekmovanju Design/Build/
Fly v Arizoni prepričljivo 
zmagala v letenju daljinsko 
vodenega brezpilotnega le-

tala. Uspelo jim je načrtova-
ti in zgraditi izjemno hitro, 
lahko, kompozitno letalo, ki 
dosega hitrosti več kot 100 
km/h in je zmožno leteti 
več kot deset minut na tek-
movalni hitrosti. Na tekmo-
vanju, ki ga vsako leto razpi-
še ameriški inštitut za aero-
navtiko in astronavtiko, so 
slovenski študenti, ki so na-
stopili pod mentorstvom 
docenta Viktorja Šajna, pre-
magali vso svetovno univer-
zitetno elito.
Letalo so izdelovali več kot 
pol leta in vanj vložili več kot 
dva tisoč ur dela. Izdelati so 
morali model letala z radar-
jem, ki mora vzleteti z leta-
lonosilke in nositi čim več 
"bomb". Tarfila je sodeloval 
predvsem pri sami gradnji 
letala, ki je bilo letos zelo ve-
liko, preko kril je merilo 2,5 
metra. Imelo je še mehani-
zem za odpiranje kril in za 
izpust bomb, kjer je bila po-

trebna velika natančnost iz-
delave, je razložil študent iz 
Selc: "Za to dvoje smo šli 
skozi veliko idej, skic in tudi 
že prototipov, a smo se na 
koncu odločili za čisto pre-
prosto odpiranje na vzmet 
in spuščanje z vezico. Drugi 
so imeli zapletene mehaniz-
me, ki so se med letom kva-
rili." K prednosti pred ostali-

mi ekipami je pripomogla 
tudi laminirana struktura 
trupa in kril, ključno pa so 
bile "bombe", spustili so jih 
kar osemnajst. "Nesli smo 
jih lahko devetnajst, kar je 
omogočila oblika trupa, ki 
pa je brez laminacije gotovo 
ne bi mogli doseči. Drugi so 
'bombe' nesli na krilih, mi 
smo pa jih imeli skoraj dve 
tretjini pod trupom, kar je 
drastično zmanjšalo upor le-
tala ter s tem povečalo hi-
trost in podaljšalo polet," je 
še pojasnil Tarfila, študent 
drugega letnika, ki se name-
rava pri magisteriju usmeri-
ti v konstruiranje.
Zmagovalna ekipa je bila de-
ležna tudi čestitk predsedni-
ka državnega zbora Dejana 
Židana, jutri je vabljena na 
veleposlaništvo ZDA v Lju-
bljani, v začetku junija pa ji 
bo predsednik republike Bo-
rut Pahor podelil jabolko 
navdiha.

Ustvarili najboljše 
letalo
V ekipi študentov strojništva, ki je slavila na 
tekmovanju v gradnji in letenju daljinsko vodenih 
brezpilotnih letal v ZDA, je bil tudi Patrik Tarfila 
iz Selc.

Patrik Tarfila z zmagovalnim modelom letala / Foto: Andraž Vene

Ana Šubic

Železniki – Na Osnovni šoli 
Železniki so minuli teden 
gostili predstavnike treh tu-
jih šol: iz Poljske (Cieszyn), 
Estonije (Võsu) in Italije 
(Ancona), ki jih je v začetku 
letošnjega šolskega leta po-
vezal dvoletni Erasmus+ 
projekt Ključ do boljše pri-
hodnosti. Takšen je bil tudi 
naslov prireditve, s katero so 
v četrtek v športni dvorani v 
Železnikih preko skečev in 
glasbenih nastopov predsta-
vili vsebino projekta in za-
dnjega srečanja, na katerem 
so gostili dvanajst tujih 
učencev, deset učiteljev in 
tri ravnatelje.
Glavni cilj projekta je v okvi-
ru okoljskih tem spodbujati 
razvijanje osnovnih kompe-
tenc pri učencih in izmenja-
vo inovativnih, sodobnih 
metod poučevanja pri učite-
ljih. Velik poudarek je na 
sporazumevanju učencev iz 
različnih držav v angleščini, 
sicer pa si prizadevajo tudi 
za povezovanje z lokalnim 
okoljem, denimo s podje-
tjem Domel, občino, muze-
jem …, je povedala koordi-
natorka projekta na OŠ Že-
lezniki Tadeja Šuštar.

"Vsaka šola je živ organizem 
in zato se mora nenehno 
razvijati in dopolnjevati, si-
cer izgublja svojo identiteto 
in nazaduje," je na prireditvi 
poudaril ravnatelj Franc 
Rant in dodal, da je to glavni 
razlog za sodelovanje v 
evropskem projektu, s kate-
rim želijo doseči, da bi učen-
ci razumeli pomen odnosa 
do narave in do sočloveka. V 
projekt so vključili dobre iz-
kušnje z vseh sodelujočih 

šol. "Nekatere novosti smo 
že vključili v svoj vsakdan. 
Naj omenim čutilno sobo, 
šolski vrt, obnovljeno goz-
dno učno pot, sodelovanje 
učencev in še kaj," je prista-
vil. Podporo projektu je izra-
zil tudi župan Anton Luznar. 
Učenci so na prireditvi pred-
stavili čutilno sobo, šolski vrt, 
obujali so spomine na nara-
voslovni dan v gozdu in obi-
skovalce povabili k obisku 
gozdne učne poti. Dotaknili 
so se obnovljivih virov ener-
gije, povedali, kako so v šoli 
raziskovali delovanje avta na 
vodik in se na prizorišče pri-
peljali s kolesom na električ-
ni pogon, ki je plod Domelo-
vega razvoja. Pozornost so 
posvetili tudi zdravi hrani in 
novim oblikam pridelave hra-
ne, kot je gojenje žuželk na 
farmah. Pokazali so, kako iz 
odsluženih majic spletemo 
blazinice in kako poslikamo 
panjske končnice, se dotakni-
li pomena čebel, pridelave 
medu in dražgoških kruh-
kov. Obiskovalci so uživali ob 

plesnih, pevskih in glasbenih 
točkah. Učenci so zaigrali 
celo na cajone (izgovori se ka-
hone). Tolkalne inštrumente 
kvadratne oblike, na katerih 
se sedi in hkrati igra z roka-
mi, so izdelali sami pod men-
torstvom učiteljev in domače-
ga obrtnika ter jih poslikali z 
motivi iz domačega okolja. 
Cajoni so se sicer v Evropo 
razširili iz Peruja in Kube. 
Omeniti velja tudi učenca, ki 
sta se na prireditvi vživela v 
Kekca in Mojco, šolarji iz tu-
jine pa so predstavili njihove 
književne junake in štetje v 
njihovih jezikih ... 
V okviru projekta so na OŠ 
Železniki v tem šolskem 
letu izpeljali še številne dru-
ge aktivnosti. Tadeja Šuštar 
je poleg že omenjenih izpo-
stavila tudi projektni dan na 
temo zdravega načina življe-
nja, tri video konference za 
učence na temo božičnega 
praznovanja, športov in ho-
bijev ter izpeljavo učnih ur, 
ki so si jih partnerji izme-
njali med seboj.

Uredili tudi šolski vrt
Čutilna soba, šolski vrt, obnovljivi viri energije, zdrava prehrana, igranje na cajone … Učenci in učitelji 
OŠ Železniki so v družbi predstavnikov partnerskih šol predstavili vsebine evropskega projekta.

Učenke na postajah čutilne sobe

Učenci so zaigrali tudi na cajone, tolkalne inštrumente, ki jo jih izdelali sami.

Železniki – Turistično dru-
štvo Železniki bo tudi letos 
pripravilo prireditev 24 ur 
klekljanja in domačih obrti. 
Začela se bo v petek, 31. 
maja, ob 19. uri v Kulturnem 
domu Železniki ob progra-
mu, ki ga bo sooblikoval 
Harmonikarski orkester Že-
lezniki, končala pa dan ka-
sneje ob isti uri. V tem času 
bodo 24 ur neprekinjeno 
klekljali na istem punklju, za 
katerim se bodo zvrstile šte-
vilne mojstrice in mojstri 
klekljanja pa tudi učenci in 
učenke Čipkarske šole Žel-
zniki. V soboto od 9. ure da-
lje se obeta predstavitev do-
mačih obrti, po 17. uri pa še 
nastop Francetovih orgličar-
jev. Končni izdelek bo na 
ogled na 57. Čipkarskih dne-
vih, ki bodo v Železnikih po-
tekali konec junija.    

Štiriindvajset ur 
klekljanja in domačih 
obrti

Železniki – Atletsko društvo Železniki bo ta konec tedna 
znova organiziralo mednarodno gorsko-tekaško prireditev 
Tek na Ratitovec. Organiziran bo kot državno prvenstvo v 
gorskih tekih za člansko in mladinsko kategorijo, obenem 
pa bo tudi izbirna tekma za nastop slovenske reprezentance 
na evropskem prvenstvu. V soboto ob 17. uri bo promocijski 
tek od pet do osem let starih otrok, s katerimi bo tekel tudi 
smučarski skakalec Domen Prevc. Tekli bodo iz naselja Na 
Kresu do Športnega parka Dašnica. V nedeljo bo sledil gor-
ski tek na Ratitovec. Na daljši progi iz naselja Na Kresu 
bodo tekači štatali ob 9.30, istočasno se bo začel tudi pano-
ramski tek s Prtovča na Ratitovec. Ob 10.30 bo štart otroških 
tekov za pokal Slovenije po gozdnih in travniških poteh na 
pobočju Kresa. Razglasitev rezultatov bo ob 12.45 na prire-
ditvenem prostoru v Športnem parku Dašnica.

Že štiriindvajseti Tek na Ratitovec

Igor Kavčič

 Železniki – Fotografija pove 
veliko, spomin vseh, ki so v 
nedeljo sredi maja bili v 
Športni dvorani v Železni-

kih in imeli srečo poslušati 
večer opernih arij, je vreden 
še toliko več. Dražgošan po 
rodu Anton Habjan pred le-
tom dni ni več mogel ubeža-
ti ideji v domačem kraju pri-

praviti koncert glasbe, ki jo 
kot član SNG Opere in Balet 
Ljubljana tudi sam pou-
stvarja. Organiziral je Veliki 
koncert in zapisano v špor-
tnem žargonu – zmagal.

Večer za operne arije

Na večeru opernih arij so 'začarali' polno športno dvorano v Železnikih: tenorist Janez 
Lotrič, baritonist Anton Habjan, dirigent Marjan Grdadolik s simfoničnim orkestrom 
Cantabile, orgličarjem Mirom Božičem in mezzosopranistko Ireno Yebuah Tiran. /Foto: Tina Dokl
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Naša občina velja za razvito 
občino in v preteklem obdo-
bju smo dobili kar nekaj po-
trdil za to. Na področju raz-
vitosti se med 210 slovenski-
mi občinami po uradnih 
kazalnikih uvrščamo okrog 
desetega mesta, po kakovo-
sti življenja pa celo na drugo 
mesto. Zato se mi zdi zelo 
pomembno, da še naprej 
sledimo Strategiji, ki smo jo 
sprejeli pred leti; človek, ki 
ve, kam gre, namreč pride 
na cilj prej kot tisti, ki tava 
in samo misli, da ve, kam 
gre.
Na področju zdravstva se v 
zadnjem obdobju kaže, da 
smo naredili velik skok, 
sploh glede na to, da so ne-
kateri v tem času stopili celo 
korak nazaj. Pri ministrstvu 
za zdravje in Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske smo 
znova posredovali, ker nuj-
no potrebujemo še enega 
zobozdravnika, za nekoliko 
preuranjeno pa se je zaradi 
splošnih razmer v naši regiji 
očitno izkazala dobra novica 
o ginekologu za našo doli-
no, čeprav še ni smiselno 
dokončno obupati. Pripra-
vlja pa se že razpis za nove-
ga zdravnika splošne medi-
cine, ker se bo zdravnik Du-
šan Sedej konec leta upoko-
jil. So pa z obstoječim sta-
njem na področju družinske 
medicine in pediatrije ta čas 
občani zelo zadovoljni, kot 
lahko slišim. Brez aktivne 
vloge občine danes tega za-
gotovo ne bi imeli. 
Na področju dostopnosti je 
bilo v času ministra Patricka 
Vlačiča rečeno, da v najlepše 
kraje vodijo najslabše ceste, 
a za Žiri to ne velja več. Ta 
čas se v občini odvija kar ne-
kaj projektov, ki jih vodimo 
skupaj z direkcijo za infra-
strukturo. Dobro poteka tudi 
gradnja športne dvorane s 
povezovalnim delom, kar je 
ta čas največji tovrstni pro-
jekt na ravni celotne Slove-
nije. Žal država za to še ni 
prispevala niti evra, zato 
brez varčnosti na vseh po-
dročjih tega ne bi mogli spe-
ljati. Izbrano podjetje dela 
dobro, to vsi priznajo, čeprav 

je zadaj veliko trdega dela in 
usklajevanja, da bomo pri-
hodnje leto dobili dvorano, 
ki nam jo bo marsikdo zavi-
dal. Na voljo bo kar najširše-
mu krogu občanov, od šolar-
jev do delavcev in upokojen-
cev. Dobro telesno pripra-
vljeni posamezniki so na-
mreč tudi dobri učenci, do-
bri delavci in zdravi upoko-
jenci. Za to bo po novem še 
več možnosti in tudi to pred-
stavlja prispevek k boljšemu 
splošnemu standardu obči-
ne. Ko omenjam upokojen-
ce, je treba omeniti še pro-
jekt medgeneracijskega cen-
tra. Seveda tudi tu ne gre 
brez težav oziroma izzivov, a 
jih uspešno razrešujemo v 
blaginjo občanov. V poveza-
vi z Inštitutom Antona Tr-
stenjaka nam je že uspelo 
priti tudi skozi prvo sito ve-
čjega evropskega projekta 
Alpski prostor, v okviru kate-
rega bomo tudi konkretneje 
delali na programih integri-
rane dolgotrajne oskrbe ter 
programih za zdravo stara-
nje in dobro medgeneracij-
sko sodelovanje.
Ključni pa so še vedno med-
osebni odnosi. Tudi v prej 
omenjeni strategiji so ljudje 
ugotovili, da je pomembno 
sodelovanje, dokaz, da to 
zmoremo, pa je veliko števi-
lo prireditev, ki nas čakajo 
tudi v prihodnjih tednih. 
Občinski in državni praznik 
v juniju nam bodo društva 
znova polepšala s pestrim 
dogajanjem na kulturnem 
in športnem področju.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Ključni so odnosi

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Regijskega preverjanja 
v Žireh se je po besedah 
vodje odbora za izvedbo pre-
verjanja Roberta Skrinjarja 
udeležilo trinajst ekip z vse 
Gorenjske. Letos so se osre-
dotočili na delovanje in 
usposobljenost ekip prve po-
moči v nudenju prve pomo-
či ob naravnih in drugih ne-
srečah ter izrednih dogod-
kih, ki lahko prizadenejo 
občino, regijo in tudi širše 
območje. Dogodki, kot so ga 
pripravili v Žireh, so vedno 
tudi priložnost, da prvo po-
moč približajo javnosti ter 
občanom prikažejo delo in 
poslanstvo ekip prve pomo-
či, članom ekip pa s tem 
omogočijo preizkus znanja 

v reševalnih aktivnostih, kot 
bi dejansko potekale ob 
množični nesreči.
Preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči je potekalo 
na štirih delovnih mestih, na 
vsakem so morali oskrbeti 
drugačne poškodbe, je razlo-
žil Robert Skrinjar. Ekipo so 
najprej seznanili z osnovni-
mi podatki o ponesrečencih, 
vodja ocenjevalcev jim je v 
petih minutah razložil, kaj 
naj bi se zgodilo, potem pa 
so imeli na voljo deset minut 
za oskrbo poškodovancev. 
Po besedah strokovnega vod-
je preverjanja Damjana Sla-
beta so pripravili štiri različ-
ne simulacije nesreč ob 
predpostavki, da se je nad 
Žirmi in okolico razbesnelo 
hudo neurje. Tako so ekipe reševale občane, ki so se po-

škodovali ob padcu drevesa 
na električni vod, prvo po-
moč so morali nuditi tudi 
utopljencu, ko je zalilo klet 
ene od stanovanjskih hiš. Pri 
trgovini v središču Žirov je 
prišlo do udara strele, zato so 
morali oskrbeti štiri osebe, ki 
niso kazale znakov življenja, 
med njimi tudi dojenčka. 
Pomoč so nudili še delav-
cem, ki so se poškodovali ob 
porušenju gradbenega odra, 
in poškodovancu na invalid-
skem vozičku, na katerega je 
padla opeka. Oskrbeti so mo-
rali še štiri osebe, ki so po-
skušale najti zavetje pod 
nadstreškom kolesarnice. 
Največ točk je na tokratnem 

preverjanju zbrala ekipa prve 
pomoči škofjeloškega ob-
močnega združenja Rdečega 
križa, ki se je tako uvrstila na 
25. državno preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči, ki bo predvidoma 
oktobra v Postojni.
V sklopu preverjanja so za 
ekipe pripravili še dve učni 
prikazni točki. Račevski ga-
silci so predstavili svoj kom-
bi z opremo za tehnično re-
ševanje in nudenje prve po-
moči ob nesrečah, študenta 
ljubljanske medicinske fa-
kultete pa sta prikazala po-
stopek snemanja čelade pri 
poškodovanem motoristu in 
celoten pristop k oskrbi po-
škodovanega motorista.

Ekipe preverile 
usposobljenost 
Kranjska izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter škofjeloško območno 
združenje Rdečega križa Slovenije sta v sodelovanju z Občino Žiri drugo soboto v maju pripravila  
24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Drugo soboto v maju so v Žireh pripravili 24. regijsko 
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa. / Foto: Tina Dokl

Veliko pozornosti je pritegnil prikaz postopka snemanja 
čelade pri poškodovanem motoristu in celotnega pristopa 
k oskrbi poškodovanega motorista. / Foto: Tina Dokl
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Mateja Rant

Žiri – V Kreativnem centru 
Mizarnica je ta čas pet stal-
nih uporabnikov tamkaj-
šnjih prostorov, skozi leto 
pa se zvrsti še nekaj obča-
snih uporabnikov, ki pro-
store najamejo za mesec ali 
dva oziroma za kakšna pre-
davanja in podobno, je ra-
zložil arhitekt Matej Kalan, 
ki je s svojo dejavnostjo v 
Mizarnici prisoten že od 
vsega začetka pred tremi 
leti. Minulo sredo so svoje 
delo predstavili tudi zuna-
njim obiskovalcem. "Rade 
volje pokažemo, kaj delamo 
in kakšno opremo imamo, 
zato je vsak, ki bi ga to za-
nimalo, tudi sicer dobrodo-
šel pri nas," je poudaril Ka-
lan.

Ob dnevu odprtih vrat so v 
Mizarnici gostili okrog dvaj-
set obiskovalcev. "Obisk je 
bil nad pričakovanji," je bil 
zadovoljen Kalan. Njihovo 
delo so si z zanimanjem 
ogledali tudi župan Janez 
Žakelj in zaposleni iz občin-
ske uprave. "Med drugim 
smo jim predstavili virtualno 
resničnost," je razložil Ka-
lan. S pomočjo VR-očal so 
jih tako povabili na virtualni 
sprehod po namišljeni hiši, s 
katerim so jim pričarali ob-
čutek, kot da se sprehajajo 
po dejanski hiši. Obiskovalci 
so bili po Kalanovih besedah 
presenečeni nad resnično 
pristnim doživetjem, ki ga 
ponuja virtualna resničnost. 
Kot arhitekt to s pridom iz-
korišča pri predstavljanju 
novih objektov naročnikom, 

saj je še pred začetkom gra-
dnje mogoče spoznati prave 
dimenzije prostora, si ogle-
dati pot sončne svetlobe in 
podobno. "Nekaj let nazaj so 
to tehnologijo razvili pred-
vsem za računalniške igrice, 

a je zelo uporabna tudi v in-
dustriji." Obiskovalci so lah-
ko spoznali še tako imenova-
no obogateno resničnost v 
povezavi s tiskovinami, izde-
lavo spletnih strani in spletni 
marketing.

Na virtualnem sprehodu ...
V sklopu Tedna obrti in podjetništva na Loškem so minulo sredo v Kreativnem centru Mizarnica 
pripravili dan odprtih vrat.

Ob dnevu odprtih vrat so Mizarnico obiskali tudi župan 
Janez Žakelj in zaposleni z občinske uprave. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Žirovsko podjetje Al-
pina je na podelitvi v Can-
karjevem domu v Ljubljani 
sredi maja prejelo naziv 
Trusted Brand 2019 za bla-
govno znamko Alpina v ka-
tegoriji trgovina s čevlji in se 
tako že tretje leto zapored 
uvrstilo med najbolj zaupa-
nja vredne blagovne znam-
ke. Nagrade podeljuje ure-
dništvo revije Reader's Di-
gest Slovenija na osnovi po-
trošniške raziskave o zaupa-
nju v blagovne znamke, ki je 
že trinajsto leto zapored po-

tekala med njihovimi bralci, 
letos prvič tudi na reprezen-
tativnem vzorcu prebivalcev 
Slovenije, je pojasnila Nives 
Markelj iz Alpine. V Alpini 
so prepričani, da so si zau-
panje med slovenskimi po-
trošniki pridobili z dolgole-
tno tradicijo, nenehnim ra-
zvojem in inovativnimi, vi-
soko kakovostnimi izdelki. 
Poleg tega v zadnjih dveh 
letih veliko vlagajo v razvoj 
storitev v maloprodajni mre-
ži, ki ta čas šteje 48 proda-
jaln, razvijajo pa tudi nove, 
sodobne storitve in spletno 
prodajo, ki je zelo v porastu.

Potrošniki zaupajo v 
blagovno znamko Alpina
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Žiri – Idejo za letošnje raz-
stave so po besedah pod-
predsednice Klekljarskega 
društva Cvetke Žiri Mojce 
Albreht dobile na lanskem 
svetovnem klekljarskem 
kongresu na Nizozemskem, 
kjer so njeno pozornost pri-
tegnile čipke znane ruske 
klekljarice in je potem pri 
ruski stojnici kupila katalog 
z vzorci samih okroglih 
čipk. Čipke za razstavo so 
začele v društvu nastajati že 
septembra v okviru njihovih 

rednih ponedeljkovih sre-
čanj, ves njihov trud pa je bil 
znova poplačan s pestro in 
barvito razstavo, ki so jo lah-
ko občudovali obiskovalci 
klekljarskih dni.
Poleg osrednje razstave v 
Galeriji Svoboda so kot vsa-
ko leto pripravili razstave še 
po drugih razstavnih prosto-
rih v Žireh. V sejni sobi ob-
čine se je na samostojni raz-
stavi z naslovom Pišem in 
klekljam predstavila kleklja-
rica in pisateljica Tončka 
Stanonik s svojimi literarni-
mi deli in čipkami. Njeno 

življenje in delo je bilo mo-
goče spoznati tudi skozi re-
cital, s katerim so obogatili 
osrednjo slovesnost ob od-
prtju klekljarskih dni. Ob tej 
priložnosti je zbrane nago-
voril tudi župan Janez Ža-
kelj, ki je priznal, da ga žiro-
vske klekljarice vsako leto 
znova navdušijo s svojimi 
razstavami. "Vsako leto naj-
dete kaj novega in zanimive-
ga, pa čeprav jih pripravljate 
že trinajst let." Veseli ga, da 
tako tradicijo uspešno pre-
našajo iz roda v rod, saj ver-
jame, da je narod brez tradi-

cije narod brez prihodnosti. 
V Žireh že 114. leto nepreki-
njeno deluje tudi čipkarska 
šola, s čimer vrednote, kot 
so kreativnost, vztrajnost in 
delavnost, prenašajo tudi na 
mlade, je poudaril župan. 
Žirovsko klekljarsko tradici-
jo pa naj bi v prihodnje z 
Loškim muzejem Škofja 
Loka, s pomočjo katerega 
zbirajo gradivo, predstavili 
tudi v Muzeju Žiri, je še na-
povedal. 
Ob razstavah so tudi letos 
pripravili še bogat spremlje-
valni program. Klekljarji so 

lahko sodelovali na natečaju 
z naslovom Moja najljubša 
ura, v okviru katerega je na-
stalo 44 izdelkov. "Nekateri 
so ure v celoti izdelali iz čip-
ke, drugi so jih s čipko le 
okrasili," je pojasnila Mojca 
Albreht. Posebno komisijo 
so najbolj navdušile ure, ki 
so jih izdelale Andreja 
Štern, Mira Časar, Alojzija 
Mrgole, Zdenka Zajc, Tanja 

Oblak in Vesna Pagon. Pri-
pravili so tudi tradicionalno 
šaljivo otroško tekmovanje v 
klekljanju, svoje klekljarske 
spretnosti so na posebnem 
tekmovanju prikazali še od-
rasli. Prvo nagrado so pode-
lili Anici Uršič, drugo Miri 
Guzelj, tretjo pa Marjeti 
Adam. Nagrade so prejele še 
Albina Štucin, Anica Janko-
vec in Marija Kosmač.

Znova pestro in barvito
Prvomajske praznike so v Žireh tudi letos zaznamovali Slovenski klekljarski dnevi, ki so jih  
v Klekljarskem društvu Cvetke Žiri pripravili že trinajsto leto. Rdečo nit letošnjih razstav so 
predstavljale okrogle čipke.

Rdeča nit letošnjih razstav so bile okrogle čipke. / Foto: Tina Dokl

Nagrajene ure z natečaja Moja najljubša ura / Foto: Tina Dokl

Zmagovalke tekmovanja v klekljanju / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – "Ob prevzemu funkci-
je predsednice društva sem 
upravnemu odboru dala ja-
sno vedeti, da bi si želela, da 
bi bili na področju turizma v 
prihodnje dejavnejši," je po-
udarila Majda Treven, ki je 
vodenje društva prevzela 
pred dobrim letom. Tako so 
že lani izpeljali nekaj od-
mevnih projektov, letos pa 
bodo to še nadgradili tudi z 
omenjenim turističnim 
dnevom, s katerim želijo 
tako občanom kot obiskoval-
cem od drugod pokazati, kaj 
vse jim lahko ponudijo v Ži-
reh. "Obiskovalci bodo lah-
ko spoznali znamenitosti in 
posebnosti našega kraja. 
Lepo naravo ter kolesarske 
in pešpoti imajo po vsej Slo-
veniji, zato se bomo osredo-
točili na posebnosti, ki daje-
jo značaj kraju, od čudovitih 
razglednih točk do čevljar-
ske in klekljarske tradicije 
ter prijaznih ljudi. Vse to 
skupaj obiskovalcu omogo-

ča, da v Žireh preživi res lep 
dan."
V okviru turističnega dneva 
bodo tako pripravili pet vo-
denih izletov, med drugim 
tudi doživljajski izlet z iska-
njem zaklada za najmlajše. 
Ostalih izletov se bo po be-
sedah Majde Treven mogo-
če udeležiti peš, s kolesom 

ali avtom. Peš se bodo med 
drugim odpravili na Brezni-
co, kjer si bo mogoče ogle-
dati tamkajšnje kaverne, 
ustavili se bodo tudi v pivo-
varni na degustaciji piva. 
Peš ali s kolesom se bodo 
odpravili še na potepanje po 
Žireh. Prvi postanek bo pri 
starem studencu, nato pa se 

bodo mimo Kržišnikovega 
vrta in industrijske cone od-
pravili proti Ledinici do cer-
kve svete Ane in nazaj v 
Žiri. Udeležiti se bo mogoče 
tudi vodenega izleta do pri-
stana na Selu, kjer se bo v 
lepem vremenu mogoče po-
peljati s kanujem ali spla-
vom. Na četrti izlet pa se 
bodo podali s kolesom ali 
avtom, saj vključuje pano-
ramsko vožnjo po dolini Ra-
čeve do Smrečja, kjer si 
bodo udeleženci ogledali 
utrdbe Rupnikove linije v 
Žirovskem vrhu. Zbor za 
udeležence vseh štirih izle-
tov bo ob 9. uri pri Info toč-
ki v Žireh, od koder se bodo 

vsi skupaj najprej odpravili 
do Starih Žirov, kjer si bodo 
ogledali muzejske zbirke v 
Kulturnem središču Stare 
Žiri. Otroci se bodo na iska-
nje zaklada odpravili ob 
9.30.
Cilj turističnega dneva je, da 
obiskovalci spoznajo žiro-
vske znamenitosti, nato pa 
se bodo usmerili v njihovo 
aktivno promocijo, je napo-
vedala Majda Treven. "Pri 
tem bi nam prišla prav po-
moč čim večjega števila pro-
stovoljcev, zato bi bili veseli 
vsakogar, ki bi se nam želel 
pridružiti v društvu." V pri-
hodnje bi želeli uvesti tudi 
redni urnik odprtja Info toč-
ke. "Glede tega se že dogo-
varjamo z občino, saj bi bilo 
treba zagotoviti delovno 
silo," je razložila Majda Tre-
ven in dodala, da naj bi bila 
v začetku Info točka odprta 
enkrat na teden, najverje-
tneje v soboto, če bi se izka-
zalo za potrebno, pa bi jo 
potem mogoče odprli še ka-
kšen dan.

Gradili bodo na posebnostih
Turistično društvo Žiri bo prvo soboto v juniju v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka v sklopu Tedna vseživljenjskega 
učenja prvič pripravilo Turistični dan Žirov. Pridružiti se jim bo mogoče na več brezplačnih vodenih izletih po Žireh in okolici.

Majda Treven pred Info točko v Žireh

Cilj turističnega dneva 
je, da obiskovalci 
spoznajo žirovske 
znamenitosti, nato pa 
se bodo usmerili v 
njihovo aktivno 
promocijo.

Žiri – Turistično društvo Žiri 
pripravlja v soboto, 22. juni-
ja, 18. Žirovski kolesarski 
krog. Prijave bodo zbirali od 
7. ure dalje, prvi udeleženci 
pa se bodo na pot podali ob 
8. uri. Tradicionalna špor-
tno-rekreativna prireditev je 
namenjena ljubiteljem kole-
sarjenja, ki jim bodo tudi 
letos delali družbo tekači na 
družabnem teku. Udeležen-
cem je na voljo več različnih 
tras, ki se med seboj razliku-
jejo po dolžini in zahtevno-
sti. Dolžina celotnega Žiro-
vskega kolesarskega kroga 
je 56 kilometrov, kolesarji 
pa imajo na voljo tudi krajšo 
različico v dolžini 28 kilome-
trov ali 20-kilometrsko dru-
žinsko različico. Organiza-
torji priporočajo uporabo 
gorskega kolesa, obvezna je 
uporaba čelade. Za najmlaj-
še pripravljajo še kolesarsko 
pustolovščino, na katero se 
bodo lahko podali v sprem-
stvu staršev. Tekači imajo 
prav tako na voljo dve različ-
no dolgi progi, 13- in 27-kilo-
metrsko. Po poti bodo raz-
porejene kontrolne točke, 
na katerih bodo udeleženci 
prejeli žig in okrepčilo. Kole-
sarjenje in tek bodo zaključi-
li z družabno prireditvijo, 
vse udeležence čaka tudi 
topel obrok.

S kolesom okrog Žirov
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NOVO – JAPONSKI NARAVNI LIFTING OBRAZA

NEGA OBRAZA, DIAMANTNI PILING, PEDIKURA,  
MANIKURA, DEPILACIJA, PARAFINSKE OBLOGE,  

MASAŽA TELESA, LIMFNA DRENAŽA,  
BODY WRAPPING, KAVITACIJA, CAPPING TERAPIJA 

(VEDUZE), REFLEKSNA MASAŽA STOPAL,  
DARILNI BONI ...

MC Medicor

Organizator: 

Uprizoritev ob 100. obletnici  izida  romana  Ivana Tavčarja Visoška kronika.
Dvorec VISOKO pri Poljanah

PETEK, 21. junij 2019, ob 19.00 uri

VISOSKA 
KRONIKA

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI

prodaja vstopnic
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Nekoč sta na 
loškem ozemlju živela dva 
brata, oba velikana. Svojo 
moč sta merila po številu 
medvedov. Prvi je živel na 
Križni gori, drugi na Črnem 
vrhu. Kljub temu da nista 
nič delala, sta dobro živela. 
Kmetom sta kradla živino in 
se redila. Ko je v Selški doli-
ni zmanjkalo hrane, se je 
prvi ponoči odpravil v sose-
dnjo Poljansko dolino in si 
tam postregel. Drugemu to 
ni bilo všeč in je vrgel veliko 
skalo proti prvemu, a ga ta 
ni dosegla in je padla na sre-
dino med oba. Oni s Križne 
gore mu je vrnil s prav tako 
veliko skalo. In je letelo z 
ene in druge strani. Na sredi 
je tako začela nastajati nova 
gora. Na njej sta se nato spo-
prijela, se borila sedem dni 
in sedem noči in … no, pu-
stimo ob strani, kar se je po-
tem zgodilo – rezultat je da-
nes viden vsem. Razen ob 
slabem vremenu, kadar ima 

'kapo', se vrha Lubnika ne 
vidi.
"Lubnik je gora, saj je visok 
1025 metrov, poleg njegove 
geološke zgodovine, ki je se-
veda drugačna, kot v pripo-
vedki, ki smo jo uporabili za 
razstavo, pa je še posebej 
zanimiva zgodovina, ki so jo 
'pisali' naši predhodniki, tu-
kajšnji prebivalci," pojasnju-
je arheolog Jože Štukl, ku-
stos razstave Lubnik – gora 
velikanov, s katero se Loški 
muzej pridružuje akciji Ne-
verjetne gore, v kateri sicer 
sodeluje šest gorenjskih 
muzejev. Gre za razstavo o 
poselitvi Lubnika v preteklo-
sti. "Imamo kar nekaj arhe-
oloških najdb, ki sodijo v 
različna časovna obdobja, 
od prvih dokazov o prisotno-
sti človeka na gori iz časa 
bakrene dobe, torej od 2700 
do 1800 let pred našim šte-
tjem, ko so se njeni obisko-
valci utaborili v zavetju Kev-
derca in Lubniške jame, pre-
ko rimskega obdobja v prvih 
petih stoletjih tega štetja, ko 

je v jami pod Plavo skalo ob-
stajalo pravo jamsko sveti-
šče, do konca 6. in 7. stole-
tja, ko so kraje začeli nase-
ljevati naši predniki, ki so 
goro tudi poimenovali," 
pove Štukl in poudari, da je 
bilo postavljanje razstave v 
krožni obliki v Okroglem 
stolpu poseben izziv.
Ker v stolpu ni možnosti za 
posebno varovanje dragoce-
nih arheoloških predmetov, 
so predstavljene njihove fo-
tografije, kar pa ob dodanih 
besedilih in razlagah seveda 
ne zmanjšuje zanimivosti 
postavitve, ki jo je oblikovala 
Katarina Čirič. Na ogled je 
tudi nekaj predmetov, reci-
mo rekonstrukcija prepro-
stih lesenih statev, ki jih gre 
povezati z najdbami glinenih 
uteži in prejnih vretenc, tu je 
rekonstrukcija oblačila, ki 
kaže na rokodelsko spretnost 
nekdanjih prebivalcev, še po-
sebej pa je zanimiva kopija 
darilne listine iz leta 973, v 
kateri je prvič pisno omenje-
no slovensko ime za Lubnik.

"Krožna oblika stolpa nam 
je bila pri postavitvi izziv, še 
posebej, ker smo v razstavo 
vključili strip, ki bo zagotovo 
pritegnil tudi mlade, ne dvo-
mim pa, da bo zanimiv tudi 
starejšim," je prepričan Jože 
Štukl. Sožitje preteklosti in 
stripa v okroglem stolpu nas 
tudi zares očara. 

Strip dopolnjuje 
arheologijo
Avtorja stripa sta mlada 
ustvarjalca Škofjeločan Da-
mir Grbanović in Lea Vučko 
iz Bohinja. "Primarno se si-
cer ukvarjava z animiranimi 
video filmi, tu, v Škofji Loki, 
kjer živiva, imava animacij-
ski studio," pove Damir, ki 
je strokovnjak na področju 
3D- in animiranega filma, 
medtem ko je Lea diplomi-
rana ilustratorka. Če je Lea 
opravila zahtevno risarsko 
delo, je Damir sodeloval s 
predlogi in zamislimi, kako 
pripovedko na čim bolj zani-
miv način povedati v stripu 

in tega v sožitju z arheolo-
ško razstavo umestiti na ste-
ne okroglega stolpa. Kakšna 
skala, ki nam je dala Lubnik, 
tako na zanimiv način tudi 
izstopi iz stripa.
"S stripom se doslej še ni-
sem ukvarjala in sem se ga 
kar nekoliko bala, a je z Da-
mirjevo pomočjo predvsem 
pri umeščanju zgodbe v sli-
kovno pripoved delo hitro 
steklo v pravo smer," pove 
Lea in razkrije, da je strip od 
prvega sestanka do njegove 
realizacije nastajal dober me-
sec. Na vprašanje, ali sta si 
Lubnik v tem času 'ogledala' 
tudi v živo, Damir pove, da 
sta se že nekajkrat povzpela 

nanj, v času izdelave stripa 
pa za to ni bilo časa. "Z neka-
terimi jezikovnimi poseb-
nostmi in idejami za risbe je 
sodeloval tudi Jože. Zdaj, ko 
strip gledam tu, na razstavi, 
moram reči, da sem zelo za-
dovoljen z njim, saj se nam 
zgodba že ob prvem pogledu 
takoj, ko vstopimo v galerij-
ski prostor, lepo zaokroži." 
Ko strip z nekoliko pogleda 
navzgor, ta se nahaja nad ar-
heološko postavitvijo, z zani-
manjem prebiramo, to lahko 
z gotovostjo potrdimo. Strip 
je muzej izdal tudi v tiskani 
obliki, tako da – 'lubnikarji', 
pozor – si ga je mogoče kupi-
ti tudi za domov.

Plešast »k' lubanja«
Razstava Lubnik – gora velikanov, ki je na ogled v Okroglem stolpu na Loškem gradu, nas popelje v 
preteklost priljubljenega očaka nad Škofjo Loko, tako z arheološkimi odkritji kot v pripovedki. 

Ob repliki starodobnih statev: direktorica muzeja Saša 
Nabergoj in sodelavci pri razstavi Jože Štukl, Simona 
Žvanut in Katarina Čirič / Foto: Igor Kavčič

"Velikana morata biti videti 
kot prava silaka, le kako bi 
sicer metala skale v 
dolino," pravita Lea Vučko 
in Damir Grbanović, avtorja 
duhovitega stripa o 
nastanku Lubnika. 

Razstava bo na ogled 
eno leto, do 17. maja 
2020.

 F
o

to
: I

g
o

r 
K

av
či

č



Zanimivosti

13Loški glas, torek, 28. maja 2019

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

Fordov  
pooblaščeni  
serviser

Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

T O  J E  

SUHA 29, 4220 Škofja Loka
Delovni čas: pon-pet 7.00 do 17.00
sobota 8.00-12.00

tel: 04/51 53 400 (401)
fax: 04/51 53 402
GSM: 051/380 713

Znamka Citroën vse od svo
je ustanovitve v svet avto
mobilizma vpeljuje drznost, 
kreativnost in nove inovaci
je, namenjene povečanju 
udobja vožnje. Poglobljena 
skrb za udobje voznika in 
potnikov izhaja iz osnovne 
filozofije znamke, ki pravi, 
da je lahko samo voznik, ki 
se v vozilu počuti dobro in 
udobno, hkrati tudi varen 
voznik. Zgodba znamke Ci
troën se je začela 5. februar
ja 1878, ko se je rodil usta
novitelj znamke André Ci
troën. André, ki se je že od 
mladih nog navduševal nad 
tehniko, je leta 1886 vpisal 
in v letu 1890 dokončal štu
dij na Politehnični univerzi v 
Parizu. Še istega leta je na 
Poljskem pri lokalnem mi
zarju naletel na edinstveno 
rešitev prenosa moči z zob
niki z dvojnim poševnim 

ozob ljenjem (v oblika zobni
ka). Ker ga je rešitev čisto 
prevzela, je odkupil patent 
za izdelavo omenjenih zob
nikov, katerih oblika je ka
sneje postala logotip njego
ve avtomobilske znamke Ci
troën, ki jo je ustanovil  
11. 4. 1919. Prvi avtomobil 
novoustanovljene znamke 
in hkrati prvi avtomobil, na
rejen po principu množične 
proizvodnje v Evropi, je na 
ceste zapeljal 7. 7. 1919 pod 
preprostim imenom Type A, 
ki je že nakazoval prve ino
vativne pristope k poveča
nju udobja. Serijsko je bil 
namreč opremljen s poseb
nim, udobnim vzmetenjem 
z eliptičnimi vzmetmi, elek
tričnimi lučmi, električnim 
zaganjačem in oblazinjeni
mi sedeži. V letu 1926 je mo
del B15 postal prvo franco
sko gospodarsko vozilo s 

popolnoma zaprto kabino, 
kar je močno povečalo udo
bje, saj so se potniki v vozilu 
odmaknili od vremenskih 
vplivov, hrupa in prahu, ki so 
vladali na cesti. V letu 1934 
je bil predstavljen tako za 
Citroën kot celotno avtomo
bilsko industrijo revolucio
naren model 7CV, bolj znan 
pod imenom Traction Avant. 
Vozilo je zaradi vgrajenih do 
tedaj še nepoznanih inova
cij s področja varnosti in 
udobja postalo eno izmed 
najpomembnejših v Ci
troënovi zgodovini, saj je 
postavilo temelje znamke in 
– še pomembnejše – teme
lje koncepta modernega av
tomobila, ki se do danes ni 
bistveno spremenil. Bil je 
prvi množično proizvajan 
avtomobil s pogonom na 
prvi kolesni par, prvi s samo
nosno karoserijo, izdelano v 

celoti iz jekla, imel je neod
visno vzmetenje (kasneje 
tudi hidropnevmatsko 
vzmetenje na zadnji osi), hi
dravlično podprte zavore na 
vseh štirih kolesih in gumija
ste nosilce motorja, ki so 
izolirali tresljaje motorja od 
same kabine. V letu 1955, 
deset let po koncu vojne, je 
Citroën svetu predstavil nov 
revolucionaren model višje
ga razreda. Predstavil je mo
del DS, pri nas bolj znan kot 
'žaba', ki je svet osupnil na 
pariškem avtosalonu tako z 
izrazito aerodinamično obli
ko kot z revolucionarno teh
niko, vgrajeno v vozilo. Av

tomobil se je ponašal s hi
dropnevmatskim vzmete
njem, servo podprtim vola
nom in kolutnimi zavorami, 
menjalnikom s samodejno 
sklopko, uporabo posebnih 
pen za oblazinjenje sedežev, 
kasnejše izvedbe pa so se 
ponašale še z žarometi, ki so 
svetili v ovinek. Citroënu DS 
so v nasled njih desetletjih 
sledila vozila, kot so kupe 
SM, limuzina srednjega ra
zreda GS, limuzina višjega 
razreda CX in nadalje mode
li XM, BX, Xantia, C5 in C6, v 
katerih je Citroën nepresta
no nadgrajeval hidropnev
matsko vzmetenje, ki se je 
ob računalniško podprtih 
sistemih krmiljenja močno 
razvilo predvsem s stališča 
vozne dinamike in varnosti. 

Z aktualno generacijo vozil 
je bil predstavljen tudi nov 
koncept vzmetenja, ki je sve
tovno premiero doživel v 
modelu C5 Aircross, pri kate
rem osnovo blaženja pred
stavljajo t. i. progresivni hi
dravlični omejevalniki in 
zelo zmogljiva zgibna vodila 
podvozja. Novo vzmetenje 

prinaša vse prednosti hidro
pnevmatskega vzmetenja, a 
je hkrati preprostejše in ce
nejše za vzdrževanje. 

V počastitev 100letnice 
znamke je Citroën predsta
vil posebno omejeno serijo 
vozil Citroën Origins. Na vo
ljo so modeli: C3, C3 
Aircross, C4 SpaceTourer in 
Grand C4 SpaceTourer v 
treh brezčasnih barvah ka
roserije: črni, beli in sivi z 
dodanimi grafičnimi ele
menti na karoseriji in v no
tranjosti v bronasti barvi. 
Vozila so naprodaj zgolj v 
letu 2019.  

Zgodovina znamke Citroën 
je veliko širša, kot je orisana 
v tem članku, zato vabljeni v 
salon Avtohiše Kranj, kjer 
lahko izveste še marsikaj za
nimivega o znamki, si ogle
date gostujočo razstavo sta
rodobnikov Citroën ter se 
hkrati odločite za nakup no
vega ali rabljenega citroëna  
in tako pristopite k soustvar
janju naše skupne zgodbe. 

Vaša Avtohiša Kranj

Sto let udobja in inovacij znamke Citroën
Redke so avtomobilske znamke, ki se lahko pohvalijo s tako bogato zgodovino inovacij na področju udobja vožnje, kot jo ima Citroën, ki prav letos praznuje  
stoletnico obstoja. Ob tem častitljivem jubileju se bomo ozrli nazaj in se spomnili na glavne mejnike, ki so definirali današnjo podobo znamke Citroën.

AVTOHIŠA KRANJ, d. o. o. 
LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ 
Tel.: 04 201 59 50
avtohisa.kranjd.o.o@avtohisa-kranj.si

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Letošnji osmi zapo-
redni ParaWing 2019 se seli 
v Kranj. Lani je startal v Ško-
fji Loki, letošnjega pa Zdru-
ženje Goldwing Slovenija in 
Društvo paraplegikov Go-
renjske v sodelovanju z Zve-
zo paraplegikov Slovenije 

prirejata v spomin na pokoj-
nega Janija Trdino, ki je 
skupaj s članom Goldwinga 
Samom Glavanom pobu-
dnik srečanj in motoristič-
nih voženj paraplegikov.
Glede na izkušnje prejšnjih 
let organizatorji pričakujejo 

okoli trideset motoristov in 
nekaj več paraplegikov in te-
traplegikov. Z motorji se 
bodo iz Kranja mimo Predd-
vora odpravili na Jezersko, 
kjer jih bo pri Planšarskem 
jezeru sprejel župan občine 
Jezersko Andrej Karničar. 
Nato se bodo vrnili v Kranj, 
kjer bo potekalo praznovanje 

krajevne skupnosti bratov 
Smuk, kjer ima sedež go-
renjsko društvo paraplegi-
kov. Predstavili se bodo tudi 
slikarji slikarske sekcije Zve-
ze paraplegikov Slovenije, 
sledila bo predstavitev dejav-
nosti gorenjskega društva.  

ParaWing 2019 v spomin 
na Janija Trdino

Lanski ParaWing je obiskal Škofjo Loko.

Draga – Gasilci PGD Gosteče so dobili novo gasilsko vozilo 
GV-1. Slovesno ga bodo prevzeli v soboto, 1. junija, ob 18. 
uri na športnem igrišču v Dragi, kjer bodo novo pridobitev 
pospremili uniformirani gasilci. Kot se za dogodek spodobi, 
bo sledila gasilska veselica z Ansamblom dveh dolin in sku-
pino Pop Design. 

Prevzem novega gasilskega vozila

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta 
Spodbujanje podjetništva na Loškem organizira delavnico z 
naslovom Priprava video predstavitev vašega podjetja za 
promocijo na spletu. Delavnica bo potekala na štirih sreča-
njih 28. in 30. maja ter 4. in 6. junija ob 19.30 v veliki sejni 
sobi upravne enote na Poljanski 2. 

Predstavitev podjetja za promocijo na spletu
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Najboljše za vaš žar  

PRIHAJA IZ MESARIJE SELAK! 
Domače meso, pripravljeno po starih in  

preverjenih receptih.

MARKO SELAK S.P. I KOPITARJEV TRG 4, VODICE I 041 637 488

TEK ŠTIRIH MOSTOV

ZABAVA IN DRUŽENJE - NAVIJAŠKA SPODBUDA

15. 6. 2019, Škofja Loka
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10 KM DOLG ŽUR

PREČKAMO 

MOSTOVE – 

POVEZUJEMO 

LJUDI

Festival zgodovine:
sobota, 22. junij 2019, 9.00-22.00

Uvodni dogodek festivala:
Kulturni program s predstavo »Romuald – loški kapucin« /
Kapucinski samostan Škofja Loka / 21. 6. 2019 ob 19.00 
Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00–19.00 
Kulinarična ponudba / Mestni trg / 9.00–19.00 
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg,
Mestni trg / zbor na Spodnjem trgu ob 10.00 
Osrednji dogodek – dramska igra »Romuald – loški kapucin« /
Mestni trg, Spodnji trg / 11.00, 15.00, 18.00
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Aurum iz
češkega Tabora, razstava v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka /
Mestni trg, Trg pod gradom / 10.00–18.00 
Rokodelnice za otroke, dramske igre, jahanje ponija, viteški tabor /
Trg pod gradom / 10.00–18.00
Pri mojstrih rokodelcih – prikazi tradicionalnih rokodelskih veščin
in lokostrelstvo / Cankarjev trg – pred ateljejem Amuse / 10.00–18.00
Tekstilna ustvarjalnost kreativnega centra za tekstil Kreativnice /
Spodnji trg / 10.00–18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.30–11.30, 11.30–12.30
Koncert baročnih sonat za flavto / Špitalska cerkev / 12.00–12.30
Brezplačno vodenje po Romualdovi poti / zbor pred
cerkvijo sv. Jakoba na Cankarjevem trgu / 13.00 
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu /
zbor pred Gledališčem Loški oder / 15.40
Večerni koncert orkestra ruskih ljudskih
inštrumentov Nekrasov / Mestni trg / 20.30

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Prost
vstop

INFO: Turizem Škofja Loka, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si, www.historial.si
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Halifaxu v 
Kanadi je v prvi polovici 
maja potekalo svetovno pr-
venstvo za mladince do 19 
let. Naši mladi upi, večina 
doma iz Škofje Loke in okoli-
ce, so se v skupini B najprej 
pomerili z reprezentanco 
Nove Zelandije in jo prema-
gali s 14 : 2. Na drugi tekmi 
so moštvo Kanade ugnali z 
rezultatom 11 : 4, ekipa Nem-
čije pa je bila od naših boljša 
z 11 : 6. V polfinalu so se naši 
pomerili z reprezentanco 
Rusije, ki so jo premagali z 8 
: 5. V finalu so imeli za na-
sprotnike ponovno Nemce 
in izgubili s 3 : 9 ter osvojili 
srebrna odličja. "Po kvalifi-
kacijah v Moskvi so bile naše 
misli usmerjene na svetovno 
prvenstvo v Kanadi. Dolgi 
meseci priprav in trdega dela 
niso bili enostavni. Vedeli 
smo, kakšni nasprotniki nas 
čakajo na prvenstvu, zato 
smo si postavili za mejo 
uspeha tretje mesto. Vsak 
pravi športnik pa si vedno 

želi osvojiti vrh. Tudi mi 
smo to poskušali, a se nam v 
finalu žal ni izšlo vse po na-
črtih," je povedal kapetan re-
prezentance Lovro Oblak.
"Veseli me, da smo ta tek-
movalni ciklus mladincev 
zaključili z nastopom v fina-
lu B divizije in na koncu s 
prvo uvrstitvijo med deset 
na svetu. Za nami je zaosta-
lo kar nekaj zvenečih imen, 
kot so Estonija, Poljska, Ru-

sija ... Škoda, da nam je v 
finalu malo zmanjkalo za 
preboj v divizijo A. Naredili 
smo vse, kar je bilo v naši 
moči, a tokrat so bili Nemci 
pač enostavno boljši naspro-
tnik. Poudarim naj, da je 
Slovenija na tem prvenstvu 
prvič nastopila z reprezen-
tanco, sestavljeno iz igral-
cev, ki že od začetka trenira-
jo floorball. Z njihovimi 
igrami in rezultatom smo 

dobili potrditev, da se v Slo-
veniji dela kvalitetno. To nas 
navdaja z optimizmom, da 
lahko v prihodnjih letih ra-
čunamo še na boljše rezulta-
te. Za konec pa ne morem 
mimo naših zvestih navija-
čev, ki so nas prišli bodrit v 
Kanado. Bili so naš šesti 
igralec, tako da smo se po-
čutili, kot bi igrali doma," je 
povedal selektor Gorazd 
Tomc.

V Kanadi kot doma
Mladinska reprezentanca v floorballu se je uvrstila med najboljših deset ekip na svetu.

Naša reprezentanca v floorballu je v Kanadi nastopila s podporo številnih navijačev.
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Škofja Loka –Za žensko 
člansko košarkarsko repre-
zentanco, ki jo konec junija 
in julija čaka nastop na Eu-
roBasketu, je uvodni del pri-
prav na Rogli. Izbranke se-
lektorja Damirja Grgića že 
ta teden čaka prvo merjenje 
moči. Dekleta bodo v pri-
pravljalnem obdobju odi-
grala osem tekem, od tega 
šest na domačih tleh. Prvič 
bodo nastopile v Laškem. 
Na turnirju, ki nosi ime po 
generalnem sponzorju slo-
venskih košarkarskih repre-
zentanc, Telemachu, se 
bodo ta petek, 31. maja, naj-
prej pomerile z reprezentan-
co Češke, dan kasneje pa jih 
v dvorani Tri lilije čaka še 
obračun s Hrvaško. Sloven-
ske košarkarice se bodo 
nato navijačem predstavile 
na turnirju Orbit dvojček v 
Trbovljah. V četrtek, 6. juni-
ja, jim bodo nasproti stale 
reprezentantke Švedske, v 
petek, 7. junija, pa še izbra-
na vrsta Velike Britanije. Za-
dnji test na domačem par-
ketu bodo naše košarkarice, 
med katerimi je ena od adu-
tov ekipe tudi Škofjeločanka 
Teja Oblak, opravile na tek-
mi DM Korak do zmage 
proti Slovakinjam. V petek, 
14. junija, ob 18. uri se bosta 
reprezentanci srečali v Ško-
fji Loki, nato pa v Ljubljani 
odigrali še povratni dvoboj, 
ki pa bo po dogovoru med 
obema strokovnima štabo-
ma zaprt za javnost. Sloven-
ske košarkarice bodo na pr-
venstvu igrale v skupini C, ki 
bo domovanje skupinskega 
dela imela v dvorani Čair v 
Nišu. 

Košarkarice bodo igrale 
tudi na Podnu

Škofja Loka – Letošnja že 26. mednarodna kolesarska dirka 
Po Sloveniji, ki je na sporedu med 19. in 23. junijem, bo 
potekala na trasi, dolgi nekaj več kot 814 kilometrov. Tretji 
dan dirke, v petek, bodo kolesarji startali v Žalcu in se prek 
Kamnika in Medvod pripeljali v Škofjo Loko, kjer jih bomo 
pozdravili okoli 13. ure. Pot bodo nadaljevali preko Gorenje 
vasi, Hotavelj, Trebije in Žirov do Idrije, kjer bo cilj etape. 

Kolesarji tudi na škofjeloškem koncu
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 5. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V ljubljanskem 
Športnem centru Konex je 
bilo sredi maja letošnje mla-
dinsko državno prvenstvo v 

skvošu v kategorijah do 13, 
15, 17 in 19 let. Nastopilo je 
33 članov iz štirih od devetih 
slovenskih klubov.
Najbolj so se veselili v Squa-
sh klubu Škofja Loka, saj so 

zmagali v kar petih od sed-
mih finalov. Državni prvaki 
so postali Sara Nedič in Gal 
Ravnikar (do 13 let), Pika Ru-
par in Luka Kustec (do 17 let) 
ter Blaž Porenta (do 19 let). 

Turnir je spremljal tudi pred-
sednik upravnega odbora 
Squash zveze Slovenije Ško-
fjeločan Gregor Kustec, ki je 
dejal, da skvoš v Sloveniji še 
ni množični šport, imajo pa 
kakovostne igralce, ki se viso-
ko uvrščajo tako v evropskem 
kot svetovnem merilu.

Pet naslovov prvaka v Škofjo Loko
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SPOZNAJTE NAŠO PRIJAZNO IN STROKOVNO PODKOVANO EKIPO
BOGATA ZALOGA AKCIJSKIH APARATOV
PESTRA IZBIRA DODATNE OPREME
SERVIS MOBITELOV

NOVO PRODAJNO MESTO TELEKOMA SLOVENIJE • MOBYSTYLE TPC SPAR MEDVODE
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OOZ ŠKOFJA LOKA obvešča in vabi
Na mladih svet stoji. Tudi v podjetništvu. Tega se zavedamo tudi na Območni 
obrtno-podjetniški zbornici Škofja Loka, zato smo se odločili, da v okviru naše 
zbornice poslovno in družabno povežemo mlade, inovativne in »zagnane« 
podjetnice in podjetnike. 

S tem namenom bi na Loškem želeli ustanoviti Klub mladih podjetnikov, kjer 
se bodo srečevali mladi, ki so samostojno začeli podjetniško pot ali pa so vpeti 
v družinska podjetja ter bodoči prevzemniki podjetij svojih staršev. Glavni na-
men oblikovanja kluba je mreženje, pridobivanje novih znanj, spodbujanje 
medsebojnega sodelovanja, spoznavanje in druženje.

Klubu se bodo lahko pridružili vsi, ki se na kakršen koli način podjetniško udej-
stvujejo – ne glede na panogo in kraj, iz katerega prihajajo. Tudi starost ne bo 
pomembna, čeprav ime kluba veleva, da se v njem združujejo mladi. Klub bo  
deloval pod pokroviteljstvom OOZ Škofja Loka, sodelovanje v njem pa ne bo 
pogojeno s članstvom v zbornici. 

Klub bo članom, glede na njihove želje in potrebe, ponujal praktične in izobra-
ževalne vsebine, možnost za druženje ter nadgrajevanje znanja. Srečanja, ki 
bodo potekala enkrat mesečno, bodo tako obarvana z zanimivimi predstavit‑ 
vami mladih podjetnikov, pa tudi že uveljavljenih podjetnikov in podjetnic 
ter obiski drugih znanih gostov, s katerimi si bomo izmenjali dobre prakse, 
manjkalo ne bo niti izobraževanj in predavanj različnih vsebin. 

V kolikor menite, da bi bilo delovanje v klubu zanimivo tudi za vas, vas vabimo, 
da se nam pridružite na našem prvem srečanju. Potekalo bo v sredo,  
5. junija 2019, ob 8. uri v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka (Spodnji trg 2a, 4220 
Škofja Loka). 

Dodatne informacije in potrditev prijave:  
OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net. 

Veselimo se našega prvega srečanja, saj verjamemo, da posel vzcveti skozi  
prijateljstvo in druženje. Vljudno vabljeni!
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Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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IZDELKI 
ZA DOMOTROŠKA 

OBLAČILA 
KOLEKCIJE PP19
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IGRAČE

 IZBRANE IGRAČE 
LEGO

JUNIJSKI POPUSTI V ŠKOFJELOŠKI NAMI
Od 1. do 30. junija 2019

Popust za izbrane izdelke se obračuna pri blagajni. 
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Vilma Stanovnik

Sredi tega meseca se je zače-
la nova sezona jadranja. V 
Izoli je potekala 19. izvedba 
One Sails Cupa. Regata je 
štela za ORC državno prven-
stvo in pokal Slovenije ter za 
severnojadranski ciklus re-
gat po hendikep sistemih 
NARC (north Adriatic Ra-
ting Circuit). Tekmovanja, 
katerega sklop je bila tudi 
kratka nočna regata, se je 

udeležilo 38 jadrnic iz Slove-
nije, Italije, Estonije in Slo-
vaške.
Ker je večino časa jadralce 
motil močan dež s hudimi 
sunki burje, ki so dosegali 
do trideset vozlov, je bila 
ORC regata odločena le z 
dvema plovoma. Zmaga in 
drugo mesto sta po korigira-
nih časih v drugem plovu 
pripadli dvema estonskima 
jadrnicama Katarini II pred 
Sugar 3.

Naziv ORC prvaka Slovenije 
je osvojila škofjeloška jadr-
nica Taia 2 & White Goose s 
krmarjem Goranom Djord-
jevičem. 
Loški jadralci pa so že pred 
novim izzivom, saj se ta te-
den odpravljajo v Šibenik, 
kjer se bo v petek začelo sve-
tovno prvenstvo ORC, ki bo 
trajalo do 6. junija. "Tudi 
tam se nadejamo dobrih re-
zultatov," pravi lastnica jadr-
nice Majda Šparovec.

Škofjeloški jadralci  
so državni prvaki
Posadka Tempo group sailing team, ki nastopa z jadrnico Taia2 & White 
Goose, je postala državni prvak.

Posadka Tempo group sailing team se je veselila naslova državnih prvakov.

loški glas


