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Ana Šubic

Škofja Loka – Železnikarski 
Domel je sredi maja uradno 
predal namenu dodatne 
prostore na Trati pri Škofji 
Loki. Gre za četrto lokacijo 
skupine Domel v Sloveniji, 
poleg tega pa imajo še eno 
na Kitajskem. Skupaj imajo 
že 1370 zaposlenih, od tega 
1292 v Sloveniji. Lani so ob 
več kot 140 milijonov evrov 
prihodkov od prodaje ustva
rili skoraj deset milijonov 
evrov dobička. "Današnji 
dogodek posvečamo tudi 
dvajsetletnici ustanovitve 
Domel Holdinga, družbe, ki 
je v letu 1998 postavila te
melje za današnjo skupino 
Domel," je ob odprtju novih 
prostorov poudaril predse
dnik uprave Domel Holdin
ga Matjaž Čemažar. Dan 
kasneje so vrata odprli še 
širši javnosti, njihovo novo 
lokacijo pa je obiskalo okoli 
tisoč obiskovalcev.
V nakup in obnovo prosto
rov nekdanjega LTH na Tra
ti so vložili trinajst milijo
nov evrov. Do investicije jih 
je po besedah direktorja Do
mela Zvoneta Torkarja pri
vedla prostorska utesnjenost 
v Železnikih, velika rast na 
programu komponent – 
ključnih sestavnih delov ele
ktromotorjev in dejstvo, da 
so imeli pred vrati nove pro
jekte za avtomobilsko indus
trijo z zelo napeto časovni

co. Po nakupu lokacije na 
Trati v začetku leta 2016 so 
že v drugi polovici leta začeli 
s prvimi proizvodnimi deli. 
"Naporno je bilo izvajati ob
novo in hkrati inštalirati 
novo opremo," se spominja 
Torkar. Zadovoljen je, da 
imajo na Trati zelo moderno 
halo, ki je bila v celoti obnov
ljena, ostala je samo kovin
ska konstrukcija. Hala je 
tudi energetsko zelo učinko
vita, saj hlajenje v proizvod
nji izvajajo s podtalnico, po
zimi pa se skoraj v celoti 
ogrevajo z odpadno toploto 
od proizvodnih procesov.

Kljub začetnim pomislekom 
je danes 13 tisoč kvadratnih 
metrov proizvodnih površin 
že izkoriščenih. Na Trati 
proizvajajo komponente za 
elektromotorje: za Domelo
vo proizvodnjo in prodajo 
na trgu. Imajo 250 zaposle
nih, od tega je bilo po oceni 
Torkarja vsaj 70 novih de
lovnih mest, ostale pa so 
prenesli iz Železnikov. 
Obnovili so tudi prizidek 
pri upravni stavbi, v kate
rem so vodstvo Poslovne 
enote Komponente, projek
tna pisarna in prodaja kom
ponent. Prav tako so izkori

stili tri nadstropja upravne 
stavbe: dve so namenili so
delavcem, ki se ukvarjajo z 
razvojem elektronike, e
mobilnosti ter avtomatiza
cijo in digitalizacijo proi
zvodnje, eno pa oddali v 
najem. Tudi preostanek 
upravne stavbe, ki naj bi jo 
obnovili v prihodnjih letih, 
je predviden za širjenje ra
zvoja. "Zaradi bližine fa
kultet in inštitutov ter pri
dobivanja strokovnega ka
dra je loška lokacija boljša 
kot v Železnikih," je razlo
žil Torkar. 

Na Trati že polno
Ob 20-letnici Domel Holdinga je največje železnikarsko podjetje uradno odprlo nove prostore, ki so 
jih uredili na območju nekdanjega LTH v Škofji Loki. Investicija je vredna trinajst milijonov evrov.

V sklopu dneva odprtih vrat si je nove Domelove prostore na Trati ogledalo okoli tisoč 
obiskovalcev. / Foto: Andrej Tarfila
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Maša Likosar

Škofja Loka – Razstavo Šol
skega centra Škofja Loka, ki 
je na ogled do 3. junija v So
kolskem domu, organizirata 
Razvojna agencija Sora in 
Območna obrtnopodjetni
ška zbornica Škofja Loka. 
Poteka v okviru Tedna obrti 
in podjetništva na Loškem 
in daje možnost mladim 
inovatorjem strojništva in 
lesarstva, da pokažejo ter 
predstavijo svoj potencial, 
zmožnosti in kreativnost. 
Razstavljeni predmeti, bilo 
jih je kar devetdeset, so pri
tegnili pozornost in so s 
strani obiskovalcev poželi 
mnogo pohval. Nedvomno 
so jih opazili tudi potencial
ni delodajalci, ki tudi na tak 
način iščejo nove kadre. 
Območna obrtnopodjetni
ška zbornica Škofja Loka je 
na odprtju razstave tokrat 
že osmič podelila denarne 
nagrade najbolj kreativnim 
dijakom. Uroš Jenko, ki je 
bil pobudnik podeljevanja 
nagrad in je član komisije 
za lesarstvo, pravi: "Vsako 
leto je težje, pet ocenjeval
cev mora v eni uri oceniti 

vse lesene izdelke in trije 
ocenjevalci vse kovinske iz
delke po desetih kriterijih. 
Dijaki so vedno boljši, kar 
pripisujem visokim denar
nim nagradam. Letos je 
predvsem izrazita uporaba 
masivnega in krivljenega 
lesa. Zelo sem zadovoljen, 
da so mladi vedno bolj zai
teresirani za lesarstvo in 
strojništvo, ker s tem tovr
stni poklici ponovno prido
bivajo nekdanjo veljavo." 
Prvo nagrado je za izdelavo 
klubske mize prejel David 
Košnik, drugo nagrado Leon 
Bokal, izdelal je masivni 
predalnik, tretja nagrada pa 
je šla Anžetu Stržinarju, ki 
je predstavil počivalnik 
Vzlet. Med strojniki se je 
najbolje odrezal Jošt Gar
tnar, izdelal je grablje za str
ma pobočja. Drugo nagrado 
je prejel Žan Martinjak za 
CNC rezkalni stroj, tretje 
mesto pa je zasedel Nejc 
Tavčar za obnovo mopeda 
Tomos 15TL. Podjetje Tri 
krone je podelilo še posebno 
nagrado za inovativnost, 
prejel jo je Grega Ržen za 
izdelavo naprave na podaja
nje košarkarskih žog. 

Lesarji in strojniki 
pokazali svoj talent 
Inovativni dijaki iz Srednje šole za lesarstvo in 
Srednje šole za strojništvo Škofja Loka so letos 
že štirinajstič na ogled postavili izdelke, ki so 
plod njihovega ustvarjalnega duha in 
večtedenskega dela.

Dijaki lesarstva in strojništva, ki so prejeli nagrade za 
najbolj inovativne izdelke. / Foto: Tina Dokl

Počastili 
svetovni 
dan čebel
Ob prvem svetovnem 
dnevu čebel so v 
Brodeh slovesno odprli 
učno čebelarsko pot, 
Pot kranjske sivke.
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Uprli so se  
v Judenburgu
Letos mineva sto let od kon-
ca prve svetovne vojne, maja 
pa je sto let minilo od upora 
slovenskih vojakov v Juden-
burgu, ki ga je vodil škofjelo-
ški rojak Anton Hafner z Go-
dešiča.
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GORENJA VAS - POLJANE

Srebrna Zala
Folklorna skupina Zala, ki 
deluje pod okriljem Turistič-
nega društva Žirovski Vrh, si 
je na regijskem srečanju fol-
klornih skupin v Mengšu 
sredi maja prislužila srebrno 
priznanje.

stran 6

ŽELEZNIKI

Veseli mladih gasilcev
S parado, slovesnostjo in ve-
selico je Prostovoljno gasil-
sko društvo Zali Log prazno-
valo 80-letnico.
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ŽIRI

V šolo s pešbusom
Žirovski osnovnošolci so se 
v minulih dveh tednih lahko 
udeležili akcije Pešbus, v 
okviru katere učenci drugih 
in tretjih razredov v sprem-
stvu odraslih organizirano 
hodijo v šolo peš.
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Zgodba 
čipkarske 
šole
V muzejski galeriji 
je na ogled 
razstava Čipkarska 
šola Železniki – že 
110 let.
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Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
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Ma ri ja Volč jak
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Danica Zavrl Žlebir
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Gre ga Flaj nik

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

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 VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 43, ki je iz šel 29. maja 2018.
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: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. 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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Na mednarodnem podro-
čju smo letos zelo aktivni. 
Smo ravno v vmesnem ob-
dobju med dvema uprizori-
tvama Škofjeloškega pasi-
jona in tudi letošnje leto je 
v veliki meri v duhu tega 
pričakovanja.
Maja je delegacija iz Škofje 
Loke sodelovala na skupšči-
ni združenja Douzelage v 
švedskem mestu Oxe-
lösund. Glavna tema je bila 
nadaljevanje lanske, vklju-
čevanje migrantov v življe-
nje v novih državah. Dogo-
varjali smo se tudi o tem, 
kako sodelovati z britan-
skim mestom Sherborne 
po brexitu. Delegacije so se 
večinoma strinjale, da osta-
ne pridruženi član, odloča-
nje o tem pa bo potekalo 
naslednje leto v Assikali na 
Finskem. Medse smo iz Li-
tve sprejeli mesto Rokiškis.
To mesto sva s predsednico 
združenja Annigje Luns-
-Kruytbosch obiskala pred 
kakim mesecem, z njimi 
smo že začeli sodelovati, 
prav tako je to na glasbe-
nem in gledališkem podro-
čju zelo aktivno mesto že 
povabilo škofjeloški Loški 
oder na svoj festival v okto-
bru. Tako bo Škofja Loka 
med prvimi, ki bo začela 
sodelovati s tem douzela-
škim mestom. Hkrati smo 
na Švedskem predstavili 
tudi svoj program za gene-
ralno skupščino leta 2020 
v Škofji Loki. Potekala bo 
na temo trajnostnega ra-
zvoja s poudarkom na soli-
darnosti pri medgeneracij-
skem sodelovanju s pou-
darkom na kvalitetnem 
staranju, predstavili bomo 
tudi digitalizirano Romual-
dovo pot in Škofjeloški pa-
sijon. Imeli smo že pripra-
vljalni sestanek za prijavo 
dogodka v okviru razpisa za 
nepovratna sredstva iz vira 
Evropa za državljane. V 

projekt je vključenih 28 
mest, vodilna bodo štiri, 
kjer se bodo vrstili glavni 
dogodki, in če bomo uspe-
šni pri sredstvih, bo skle-
pno srečanje v Škofji Loki 
leta 2020. 
V maju in juniju potekajo 
številne aktivnosti v okviru 
priprav in praznovanja ob-
činskega praznika in na po-
delitev občinskih nagrad. 
Letos se nameravamo še 
posebej zahvaliti trem prija-
teljem iz pobratenih mest, 
ki so več kot desetletje skr-
beli za naše izjemno dobre 
odnose.
Tudi s predstavniki diplo-
matskega zbora v Republiki 
Sloveniji imamo zelo dobre 
stike in se redno srečuje-
mo, zadnjič preteklo v ne-
deljo na praznovanju prve-
ga svetovnega dneva čebel. 
Za prizadevanje k prepo-
znavnosti Škofje Loke in 
Slovenije v svojih državah 
in za odlično sodelovanje v 
minulih osmih letih se jim 
bom zahvalil na letnem sre-
čanju 7. junija v Škofji Loki. 
Kot vemo, bo pasijon po-
novno uprizorjen leta 2021 
in aktualne veleposlanike 
bomo že sedaj povabili na 
ta dogodek.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Mednarodno 
dejavni

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Godešič, Škofja Loka – Pono-
sni na uporniškega rojaka so 
ob okroglem jubileju v Škofji 
Loki njegov spomin počastili 
z več dogodki. Dne 16. maja 
so k spominski plošči na nje-
govi rojstni hiši na Godešiču 
37 položili venec, nato pa pri-
pravili še slovesnost pri obe-
ležju v Aleji zaslužnih Loča-
nov; 24. maja je Muzejsko 
društvo Škofja Loka pripra-
vilo še Blaznikov večer z na-
slovom Leto 2018 – zadnje 
leto prve svetovne vojne in 
upor slovenskih vojakov v 
Judenburgu. Dogodke sta 
osvetlila zgodovinar mag. 
Marko Štepec iz Muzeja no-
vejše zgodovine Slovenije iz 
Ljubljane in Vinko Hafner, 
nečak Antona Hafnerja.
Upor slovenskih vojakov v 
avstro-ogrski vojašnici v Ju-
denburgu v Avstriji, kjer so 
služili v 17. pešpolku, se je 
začel 12. maja 1918. Vojaki 
so si po štirih letih morije 
želeli njeno končanje. Upor-
niki pod vodstvom Antona 
Hafnerja, Vincencovega z 
Godešiča (6. 5. 1887–16. 5. 
1918), so uspešno zavzeli vo-
jašnico in nekatere po-
membne točke v mestu. Ce-
sarjeva vojska je pripeljala 
okrepitve in upor zadušila. 
Anton Hafner je bil skupaj s 
tremi tovariši obsojen na 
smrt z ustrelitvijo, ki je bila 
izvedena 16. maja 1918. 
Upor v Judenburgu je po-
memben mejnik uporništva 

v slovenski zgodovini, ki ga 
je Prežihov Voranc opisal v 
romanu Doberdob. Upor je 
bilo veliko dejanje, ki je na-
povedovalo konec svetovne 
morije, konec habsburške 
vladavine in osvoboditev 
Slovencev izpod avstro-ogr-
ske prevlade.  
Na slovesnosti v Aleji zaslu-
žnih Ločanov, kjer stoji tudi 
kip Antona Hafnerja, je ob 
zvokih Mestnega pihalnega 
orkestra Škofja Loka in ča-
stni straži Slovenske vojske 
delegacija položila venec. 
Pesnik Andrej Rant (sin ute-
meljitelja slovenske stoma-
tologije Jožeta Ranta, čigar 
kip prav tako stoji v aleji) je 
prebral svojo pesem Mrtvi 
bataljon. O Antonu Hafner-
ju in šestnajstih slovenskih 

fantih, ki so se uprli tik pred 
koncem vojne in so vredni 
spoštljivega spomina, so 
spregovorili župan Miha 
Ješe, minister Boris Kopriv-
nikar in Vinko Hafner, ne-
čak Antona Hafnerja. Danes 
judenburškega upornika 
slavimo kot junaka, ko pa je 
prišlo do spodletelega upo-
ra, so bili za Hafnerjevo dru-
žino težki časi, je povedal 
Vinko Hafner, rojen 21 let 
po stričevi smrti. Anton 
Hafner je bil tesar, delal pa 
je kot železničar in čeprav 
preprost in neizobražen člo-
vek, je bil zelo načitan. Kdo-
ve, kako bi šla njegova ži-
vljenjska pot, če ga ne bi 
vpoklicali v avstro-ogrsko 
vojsko. Za cesarja se je šlo 
vojskovat veliko slovenskih 

fantov, tudi z Godešiča, veli-
ko jih je tudi padlo. Hafner 
in njegovi uporniki so kon-
čali pred eksekucijskim vo-
dom. Njegovi sorodniki so 
ponosni nanj in zadovoljni, 
da je njegova žrtev cenjena 
in živo med nami. Cenijo pa 
ga tudi v Judenburgu, od ko-
der je župan Hannes Dolle-
schall poslal sporočilo z 
opravičilom, ker se ni mogel 
udeležiti slovesnosti. "Bilo 
bi mi v izjemno čast, če bi se 
lahko udeležil slovesnosti, 
posvečene spominu Antona 
Hafnerja in vseh žrtev upo-
ra 17. pešpolka v Judenbur-
gu – v katerem je krajši čas 
služil tudi Ivan Cankar –, še 
prav posebej, ker je leto 
2018 povsod prav spomin-
sko leto," je zapisal. 

Uprli so se v Judenburgu
Letos mineva sto let od konca prve svetovne vojne, maja pa je sto let minilo od upora slovenskih 
vojakov v Judenburgu, ki ga je vodil škofjeloški rojak Anton Hafner z Godešiča. 

Člani Hafnerjeve družine ob rojstni hiši Antona Hafnerja na Godešiču 37, prvi z desne je Antonov nečak Vinko Hafner. 

Venec k Hafnerjevemu spomeniku v Aleji zaslužnih Ločanov so položili župan Miha Ješe, 
predsednik KS Godešič Matjaž Hafner in minister Boris Koprivnikar. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na Spodnjem 
trgu in na območju Studen-
ca je od letošnje pomladi 
razširjeno območje omeje-
nega kratkotrajnega parki-
ranja.  
Tako kot do sedaj je tam do-
voljeno kratkotrajno parki-
ranje le na območju oziro-
ma parkiriščih, ki so zarisa-

na z modro črto. Omejitev 
najdaljšega dovoljenega 
časa enkratnega parkiranja 
na teh območjih je dve uri. 
Te omejitve veljajo od pone-
deljka do petka med 7. in 19. 
uro in ob sobotah med 7. in 
13. uro. Dopolnitev režima 
parkiranja gre v smeri večje 
prilagoditve gospodarskim 
dejavnostim in javnim stori-
tvam na Spodnjem trgu in 

na Studencu, da jim je v de-
lovnem času s parkirnim 
režimom omejenega kratko-
trajnega parkiranja zagoto-
vljena lažja dostopnost in 
ustrezna izmenjava vozil, 
hkrati pa se na tem območju 
izven tega časa omogoča 
parkiranje brez časovne 
omejitve. Zunaj označenih 
parkirnih con parkiranje ni 
dovoljeno. Stanovalci Spo-

dnjega trga imajo enako kot 
doslej tudi možnost celo-
dnevnega parkiranja na par-
kirišču pri Tehniku, letna 
parkirna dovolilnica znaša 
100 evrov. Nadzor nad par-
kiranjem izvaja občinsko re-
darstvo, zato naj uporabniki 
spoštujejo veljavni režim. 
Predpisana globa za nepra-
vilno parkiranje znaša od 40 
do 80 evrov.

Parkiranje na Spodnjem trgu in Studencu
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofjo Loko 
so ga povabili v okviru traj-
nostnega projekta Loško je 
ekološko, da je s sicer malo-
številnim občinstvom v So-
kolskem domu delil svoje 
okoljske izkušnje. Uroš Ma-
cerl se je skupaj z društvom 
Eko krog kar dvanajst let bo-
ril zoper francosko multina-
cionalko Lafarge Cement, ki 
je v Trbovljah sežigala ne-
varne industrijske odpadke 
in onesnaževala Zasavje, ki 
je bilo zaradi težke industri-
je že prej močno degradira-
no. Z vztrajnim prizadeva-
njem je dosegel, da je v 
pravnih postopkih pridobi-
vanja okoljevarstvenih dovo-
ljenj postal edini stranski 
udeleženec in pri tem uspel, 
da je Lafarge ostal brez oko-
ljevarstvenega dovoljenja in 
je bil prisiljen ustaviti obra-
tovanje cementarne. Za 
uspešen boj z multinacio-
nalko je lani prejel Goldma-
novo okoljsko nagrado, naj-
večje svetovno priznanje 
okoljskim aktivistom, ki jo 
vsako leto podelijo okolj-
skim junakom z vsake od 
šestih naseljenih celin.
Macerl je v Škofji Loki po-
drobno predstavil, kako je 
potekal njegov boj s tovarno, 
ki je pretirano onesnaževala 
okolje, onemogočala kmeto-
vanje in ogrožala zdravje 
ljudi. Lafarge je to ves čas 

vztrajno izpodbijal, pri tem 
pa so multinacionalko pod-
pirali državni aparat, sprevr-
žena stroka in politika ... na 
videz nepremagljivi večglavi 
zmaj. Toda vztrajnost, za-
vest, da se bori za pravo 
stvar, in podpora somišljeni-
kov so se obrestovale. Uroš 
Macerl je imel v lokalni poli-
tiki na svoji strani le Občino 
Zagorje. Macerl je doživel, 
kaj pomeni, če se zbližata 
kapital in politika, če obvelja 
dogovorna ekonomija in je 
zaradi vpliva in moči multi-

nacionalke država pripra-
vljena spremeniti pravila 
igre, zakonodajo, delovanje 
inšpekcij ... Živimo v času, 
ko je vse podvrženo kapita-
lu, gospodarska rast postaja 
nova vera, razmišlja Macerl. 
Žal rast ni zgolj rezultat teh-
nološkega napredka, pač pa 
žal predvsem izkoriščanja 
delavcev in okolja. Kaj po-
meni živeti v onesnaženem 
okolju, je Macerl doživljal 
od otroštva. Okoljsko sporne 
multinacionalke se najpogo-
steje naselijo prav na obmo-

čjih, ki so že degradirana, 
kjer vladata slaba socialna 
slika in velika brezposel-
nost, kjer je veliko priseljen-
cev, nizka izobrazbena ra-
ven. Na takih območjih 
menda ne pričakujejo zaple-
tov, a v primeru Zasavja so 
se ušteli. 
Uroš Macerl, ki sedaj svojo 
izkušnjo deli na predava-
njih po Sloveniji, meni, da 
za rešitev problema, kakr-
šen je bil zasavski, najprej 
potrebuješ analizo težave, 
nato somišljenike in timsko 
delo, pa tudi jekleno voljo. 
V tak boj tudi ne smeš iti z 
jezo in sovraštvom, pač pa 
iz prepričanja in z jasnim 
ciljem. In nagrajen si z reši-
tvijo problema, z izpolnitvi-
jo sanj (o zdravem okolju), 
sem sodi tudi lanska med-
narodna okoljska nagrada. 
V največji meri pa šteje či-
sta vest, da nisi klonil in se 
predal, je v Škofji Loki po-
vedal Macerl. 
Okoljske somišljenike ima 
Uroš Macerl tudi na Gorenj-
skem. S svojimi razmišljanji 
so se na njegovem predava-
nju oglasili predstavniki ci-
vilnih iniciativ Stražišče in 
Škofja Loka, slednji s svoji-
mi izkušnjami s podjetjem 
Ekologija na Trati. Ob tem 
je Macerl izrazil prepriča-
nje, da bodo podjetja za rav-
nanje z odpadki obstajala, a 
je pri tem nujen nadzor ci-
vilne družbe. 

Loka gostila 
okoljskega aktivista
Uroš Macerl, ekološki kmet in okoljevarstvenik iz Zasavja, ki je dobil boj z multinacionalko Lafarge, 
je gostoval v Škofji Loki.

Uroš Mecerl je gostoval v Škofji Loki.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je v sodelovanju z Za-
varovalnico Triglav in podje-
tjem Sipronika na nevar-
nem cestnem odseku na lo-
kalni cesti na Gostečah po-
stavila prikazovalnik hitrosti 
»Vi vozite«.
Ta cesta je zaradi tranzitnega 
osebnega prometa in prome-
ta za zbirni center Draga še 
posebej obremenjena, ploč-
niki pa tu niso ustrezno ure-
jeni, zato je še posebej nevar-
na za pešce, predvsem otro-
ke. Na ta način bodo poti 
osnovnošolskih otrok ter 
drugih pešcev odslej varnej-
še. Prikazovalnik je del vse-
slovenskega projekta Skupaj 
umirjamo promet, v katerem 
bo že tretje leto zapored ob 
sofinanciranju največje slo-
venske zavarovalnice 14 slo-
venskih občin aktivno umir-
jalo promet v naseljih, v bli-
žini šol, vrtcev in na šolskih 
poteh. Že v prvem tednu po-

stavitve se je delež prehitrih 
voznikov zmanjšal za 15 od-
stotkov. S prikazovalniki hi-
trosti je doslej opremljenih 
že 30 nevarnih cestnih loka-
cij, do začetka letošnjega po-

letja pa naj bi poskrbeli za 
(še) večjo varnost vseh udele-
žencev v prometu v skupno 
kar 44 lokalnih skupnostih. 
Na Škofjeloškem poleg nove-
ga prikazovalnika na lokalni 

cesti na Gostečah promet 
umirjajo še v Bukovici in v 
neposredni bližini podru-
žnične osnovne šole in vrtca 
Sovodenj v občini Gorenja 
vas - Poljane.

Na Gostečah prikazovalnik hitrosti

Bo prikazovalnik hitrosti umiril promet na Gostečah?

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Združenje 
Goldwing Slovenija in Dru-
štvo paraplegikov Gorenjske 
v sodelovanju z Zvezo para-
plegikov Slovenije v soboto, 
2. junija, napoveduje sreča-
nje paraplegikov in tertaple-
gikov na motorjih. Pričaku-
jejo okoli 35 motoristov in 
nekaj več paraplegikov in 
tetraplegikov. Goldwingi so 
eni redkih motorjev, s kate-
rimi se lahko kot sopotniki 
vozijo tudi paraplegiki in te-
traplegiki, saj zadnji sedež 
primerno objame telo in 
nudi dovolj opore. 
Iz Škofje Loke, kjer se bodo 
na Trgu pod gradom zbrali 
ob 10. uri, se bo karavana 
motoristov prek Jelovice od-
pravila na Bled in se okoli 
13.30 vrnila v Škofjo Loko. 
Ob dogodku bo potekala 
predstavitev dejavnosti Dru-

štva in Zveze paraplegikov 
(kolesarjenje na ročni po-
gon, predstavitev socialnih 
programov). Ker so eno red-
kih društev, ki se zavzema 
za čim manjše članstvo, 
bodo predstavili tudi dejav-
nosti, povezane z varnostjo 
v cestnem prometu. 
Kot vedno je izlet dobrodel-
nega značaja. Združenje 
Goldwing Slovenija je do se-
daj pomagalo pri nakupu 
invalidskih postelj, vozička, 
predelave kombiniranega 
vozila in podobno. Tokratna 
donacija gre za nakup sob-
nega dvigala, namenjenega 
lažjemu premeščanju invali-
dnih oseb s postelje na inva-
lidski voziček, toaletni stol, 
kopalno kad … Predvsem se 
uporablja za najtežje gibal-
no ovirane osebe z mišično 
oslabelostjo ali težko priza-
detostjo zgornjih in spo-
dnjih udov. 

Invalidi na motorjih

Škofja Loka – Z majem se je na Cankarjevem trgu spet poja-
vil LUFt, loški umetniški festival, ki poleg stojnic unikatnih 
izdelkov ustvarjalcev iz vse Slovenije prinaša tudi veliko spre-
mljajočega dogajanja. Tokrat je bilo to v največji meri name-
njeno otrokom. Dopoldne so si lahko ogledali lutkovno pred-
stavo Mali boberček in se družili na delavnicah, popoldne pa 
so jih povabili v Sokolski dom na predstavo Srce in popek, ki 
je ponudila priložnost, da so lahko vstopili v neznani čarobni 
svet človeškega telesa. Doživljajsko gledališče, združeno v 
razstavo in učno pot, je namreč razkrilo skrivnostni in zabav-
ni svet telesnih organov ter njihovih funkcij. 

LUFt začel novo sezono

Škofja Loka – V soboto, 2. junija, se s tržnico kmetijskih 
pridelkov in izdelkov začenja letošnji Teden podeželja na 
Škofjeloškem. Trajal bo do 9. junija, ko bo v Domu čebelar-
jev v Brodeh dan odprtih vrat. Teden podeželja organizirata 
Razvojna agencija Sora s soorganizatorji. Za vse obstoječe 
in potencialne nove ponudnike kmetijskih proizvodov in ži-
vilsko – predelovalna podjetja v torek, 5. junija, organizira 
brezplačno predavanje in delavnico s ponudniki izdelkov o 
dejavnikih tveganja v živilsko – predelovalnih dejavnostih 
ter pravilnem označevanju izdelkov. Zelena delovna mesta 
in priložnosti za njihov razvoj na Škofjeloškem pa bo tema, 
ki jo bodo v sklopu letošnjega tedna podeželja obravnavali 
skupaj s predstavniki občin, institucij, podjetij, zbornic, dru-
štev, s člani LAS loškega pogorja in ostalimi, ki imajo razvoj-
ne ideje ali jih lahko podprejo. Uvodnemu predavanju bo 
sledila delavnica z udeleženci. Dogodek bo v četrtek, 7. juni-
ja. Kmetijska tržnica bo bo 9. junija še v Gorenji vasi. 

Teden podeželja na Loškem 

Škofja Loka – V okviru Dnevov japonske kulture, ki jih orga-
nizira Veleposlaništvo Japonske v Ljubljani v sodelovanju z 
Občino Škofja Loka, bosta 1. in 2. junija v Sokolskem domu 
dva dogodka. Prvega junija bo od 15. do 17. ure delavnica 
izdelovanja koinoborijev – japonskih papirnatih krapov. Iz-
delani koinoboriji bodo krasili oder na predstavi tradicional-
nega japonskega gledališča rokyoku, ki bo na sporedu v so-
boto, 2. junija. Na vrtu Sokolskega doma bosta ob 10. uri 
nastopili Nanafuku Tamagawa in Sawamura Mifune, ki bo-
sta odigrali predstavo Vražji par iz Sendaja. Po predstavi bo 
pokušina japonskih jedi. Vstop na oba dogodka je prost.

Dnevi japonske kulture
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO

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

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v Občini Škofja Loka v letu 2018 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 sta na vo-
ljo 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 30. 6. 2018.

Datum: 29. 5. 2018
 Mag. Miha Ješe l.r 
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Danica Zavrl Žlebir

Brode – Odprtje učne čebe-
larske poti je  eden od ciljev 
projekta, ki pod okriljem 
LAS loškega pogorja poteka 
od decembra lani do oktobra 
prihodnje leto, partnerji v 
projektu pa so še lokalne ak-
cijske skupine LAS s CI-
Ljem, LAS Mežiške doline in 
LAG Vzhodna Istra. V okviru 
LAS loškega pogorja pa v 
projektu sodelujejo: Čebelar-
sko društvo Škofja Loka, 
Društvo Sožitje za pomoč 
osebam z motnjami v dušev-
nem razvoju, Loški muzej in 
Razvojna agencija Sora.
Predstavniki vseh omenje-
nih so se v soboto, 19. maja, 
dan pred prvim svetovnim 
dnevom čebel, udeležili sre-
čanja s čebelarji in slovesne-
ga odprtja Poti kranjske siv-
ke. „Zamisel o učni čebelar-
ski poti je zorela od leta 
2011, po sedmih letih nam 
jo je uspelo udejanjiti,“ je 
povedal predsednik Čebelar-
skega društva Aleš Demšar. 
Za ureditev poti je bilo po-
trebnih ducat delovnih akcij, 
v katerih je sodelovalo 49 
članov, opravili pa so skoraj 
petsto prostovoljnih delov-
nih ur, ki jih je po Demšar-
jevih besedah vestno beležil 
njihov podpredsednik Peter 
Žagar. Zadnje so opravili še 
dan pred dogodkom, nato 
jim je je zagodlo neurje in 

še v poznih urah so morali 
popravljati razdejanje. Toda 
na dan prireditve jih je pri-
čakalo sonce, obiskovalce pa 
urejena okolica čebelarske-
ga doma, ki ni dala slutiti, s 
čim so imeli prejšnji dan 
opraviti čebelarji. Učna pot, 
ki poteka okoli čebelarskega 
doma, zgrajenega pred de-
setletjem, ima deset točk, 
opremljenih s panji, čebel-
njakom, informativnimi ta-
blami, ki pripovedujejo 
zgodbo o čebelah in njiho-
vem pomenu za naravo in 
človeštvo. V drugi fazi pro-
jekta bodo dokončali uredi-
tev zeliščnega vrta, ki so ga v 

okviru projekta Babica pri-
poveduje o zeliščih zasadili 
učenci Osnovne šole Jela Ja-
nežiča, pri njegovem ureja-
nju pa sodelujejo tudi člani 
društva Sožitje. Me cilji pro-
jekta je še ureditev sedanje 
garaže v muzejski prostor in 
vzpostavitev turističnega 
produkta Čebelar za en dan, 
je zbranim pojasnil Aleš 

Demšar. Pot kranjske sivke 
sta odprla župan Miha Ješe 
in Jana Fojkar iz Loškega 
muzeja. 
Čebelarsko društvo Škofja 
Loka je bilo ustanovljeno 
leta 1905 in velja za eno naj-
starejših na Slovenskem, s 
135 člani pa sodi tudi med 
najaktivnejša. Šestim čebe-
larjem so tokrat podelili tudi 
priznanja Antona Janše tre-
tje stopnje. Dobili so jih: Ja-
nez Klemenčič, Janez Ko-
žuh, Slavko Miže, Alojz Po-
točnik, Tomaž Potočnik in 
Karel Žveglič. Na prireditvi, 
ki jo je povezovala Kati Se-
kirnik iz Rokodelskega cen-
tra Duo, so zaplesali člani 
folklorne skupine Sožitje, na 
harmoniko je zaigral Matevž 
Hostnik. Obiskovalci so pri-
sluhnili tudi predavanjem: o 
115 letih delovanja čebelar-
skega društva Škofja Loka, o 
poslikavi panjskih končnic 
in izdelavi medenih kruh-
kov, značilnih za škofjeloško 
območje, in o pomenu sve-
tovnega dneva čebel. 

V Brodeh počastili 
svetovni dan čebel
Prvi svetovni dan čebel so na Škofjeloškem proslavili v Brodeh, kjer so slovesno odprli letos urejeno 
učno čebelarsko pot, Pot kranjske sivke.

Loški čebelarji na eni od desetih točk učne poti kranjske čebele / Foto: Tina Dokl

Člani folklorne skupine društva Sožitje / Foto: Tina Dokl 

Nagrajeni čebelarji / Foto: Tina Dokl

V naslednji fazi projekta bodo uredili zeliščni vrt. / Foto: Tina Dokl

Ob prvem svetovnem dnevu čebel je gruzijska 
televizija predvajala oddajo o čebelarstvu v 
Sloveniji. Posneta je bila v čebelarskem domu v 
Brodeh in predstavlja tudi škofjeloške čebelarje. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dne 21. maja 
je bila javna dražba za Sta-
rološki grad. Naprodaj je 
bil za 190 tisoč evrov, pro-
dajala pa so se štiri zemlji-
šča z okoli 1280 kvadratni-
mi metri netlorisnih povr-
šin. Na enem stoji grad, na 
drugem delavnice, dve pa 
nista pozidani.
Starološki grad naj bi bil pr-
vič omenjen v 14. stoletju, 
od takrat se je v njem zame-
njalo že več lastnikov. Leta 
1935 ga je kupilo društvo 
Dom slepih in v njem skoraj 
pol stoletja izvajalo varstvo, 
nego in oskrbo odraslih 
oseb. Ko se je center slepih 
izselil iz gradu, se je v njem 
nastanil muzej pošte in tele-

komunikacij. Od leta 2008 
pa grad, ki je bil pred skoraj 
dvajsetimi leti razglašen za 
kulturni spomenik državne-
ga pomena, prazen sameva. 
Lastnica je država, še naprej 
pa ga upravlja Center slepih, 
slabovidnih in starejših Ško-
fja Loka.
"Grad na dražbi ni bil pro-
dan. Čeprav je bilo pred tem 
devet ogledov, pa do razpisa-
nega roka ni bila oddana no-
bena ponudba ali program," 
je povedala direktorica cen-
tra Silva Košnjek. Pravi, da 
dražbe ne bodo ponovili, pač 
pa odločitev o gradu, ki za 
center predstavlja le breme, 
prepustili lastniku. Predku-
pni pravici se je pred dražbo 
odrekla tudi Občina Škofja 
Loka.

Starološki grad ni bil 
prodan

Starološki grad je ostal brez kupca.

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v sredo, 6. junija, v 
okviru SPOT svetovanja Gorenjska vabi na obisk uspešnih 
podjetij na avstrijskem Koroškem. Ekskurzija je namenjena 
podjetnikom in lastnikom malih in srednje velikih podjetij. 

Obisk uspešnih podjetij na Koroškem
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Danica Zavrl Žlebir

Brode – To novico je med 
obiskovalce dogajanja ob sve-
tovnem dnevu čebel v Domu 
čebelarjev v Brodeh razširila 
kustosinja Loškega muzeja 
Mojca Šifrer Bulovec, ko je 
predstavila peko medenega 
peciva na Loškem. Izdelava 
malega kruhka je pomem-
ben del rokodelske in kulina-
rične dediščine škofjeloške-

ga območja, danes pa tudi 
spominkarstva in turistične 
ponudbe na tem območju. 
Medeno pecivo je narejeno 
iz ržene ali pšenične moke, 
medu, popra, cimeta in na-
geljnovih žbic. V Škofji Loki, 
Stari Loki in pri Sv. Duhu so 
ga pekli v izrezljanih lesenih 
modelih in ga imenovali "ta 
mal' kruh'k". V Selški doli-
ni, zlasti v Dražgošah in Že-
leznikih, pa so ga oblikovali 

in ga z različnimi motivi 
krasili prostoročno. S peko 
kruhkov, oblikovanih z mo-
deli, so se v začetku 18. sto-
letja na Škofjeloškem ukvar-
jale redovnice klarise, za 
njimi pa uršulinke, zato so 
jih ljudje imenovali "nunski 
lect". Med kmečko prebival-
stvo se je umetnost peke 
medenega peciva razširila v 
18. in 19. stoletju. Kot je po-
vedala Mojca Šifrer Bulovec, 

je najstarejši ohranjen mo-
del iz leta 1752. Motivi pri 
izdelavi loških kruhov so 
različni: najpogostejše obli-
ke so srce, romb in krog, 
okraski pa cvetlični nabožni, 
figuralni. Izdelovali so jih 
mojstri rezbarji, danes nji-
hovo tradicijo v Škofji Loki 
nadaljuje mojstrica Petra 
Plestenjak Podlogar.  
Mali kruhek so pekli ob cer-
kvenih praznikih in sema-
njih dneh, za svatovska dari-
la, med seboj so si jih podar-
jali zaljubljeni pari, teknili 
so otrokom. Danes so tako 
medeni kruhki kot modeli 
spominki, ki jih ponujajo ob 
različnih dogodkih in sej-
mih, kupujejo jih tudi turi-
sti. Da pa so tudi nadvse 
okusni, so se lahko prepriča-
li udeleženci dogodka v Bro-
deh, saj so jim jih ponudili v 
degustacijo. Pokazali pa so 
jim tudi film o nastajanju 
teh medenih dobrot, ki so ga 
posneli kot dodatno gradivo 
pri kandidaturi za vpis v re-
gister kulturne dediščine.

Mali kruhek  
kulturna dediščina
Ministrstvo za kulturo je prejšnji mesec v register nesnovne kulturne dediščine vpisalo izdelovanje 
malih kruhkov iz medenega testa in izdelovanje lesenih modelov zanje. 

Od leve: Kati Sekirnik (Rokodelski center DUO), Saša Nabergoj, Jana Fojkar, Mojca Šifrer 
Bulovec (Loški muzej) in Lili Pajntar, ki je spekla medene kruhke. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Po dveh man-
datih vodenja Območnega 
združenja Rdečega križa 
(RK) Škofja Loka se je s tega 
mesta poslovila Milena Mi-
klavčič. Za novega predse-
dnika je bil pred kratkim na 
zboru članstva izvoljen Rudi 
Zadnik. Na zboru so izvolili 
tudi druge organe RK, poleg 
tega pa podelili tudi prizna-
nja zavzetim sodelavcem te 
organizacije, ki na škofjelo-
škem območju delujejo v 18 
krajevnih organizacijah. V 
njih je včlanjenih 5749 čla-
nov, od tega jih je 194 aktiv-
nih po odborih. Prostovoljci 
so organizirali akcije zbira-
nja hrane, zamaškov, oblačil; 
sodelovali so pri delitvi hra-
ne, organizirali različna sre-
čanja, zdravstvena predava-
nja in telovadbo; starejše so 
obiskovali doma, po domo-
vih za ostarele, v bolnišni-
cah. Lani so opravili 15.210 
prostovoljnih ur in organizi-
rali zdravstvene postaje za 
izmero krvnega sladkorja, 
tlaka in holesterola, ki jih je 
obiskalo 731 krajanov. 
Ta dejstva je v svojem poro-
čilu nanizala dosedanja 
predsednica Milena Miklav-

čič, ki je poudarila še nekaj 
drugih pomembnih nalog. 
Po številu krvodajalcev je 
škofjeloško območje s 3966 
krvodajalci na odličnem če-
trtem mestu v Sloveniji. V 
znanju prve pomoči so prav 
tako uspešni, njihova ekipa 
je na regijskem tekmovanju 
v Planici zmagala, na držav-
nem tekmovanju v Kobari-
du pa zasedla odlično peto 
mesto. Število prejemnikov 
pomoči se je v letu 2017 gle-

de na prejšnje leto nekoliko 
zmanjšalo, in sicer na 530. 
Zbirali so pomoč za družine 
otrok s posebnimi potreba-
mi, pomagali uslužbenki 
policije, ki jo je zadela kap, 
pa hudo bolnima deklicama. 
Posameznikom so plačevali 
položnice in pomagali pri 
nakupu učbenikov. Celotna 
finančna pomoč je znašala 
26.966 evrov. Organizirali 
so prednovoletno obdarova-
nje otrok in obisk Dedka 

Mraza. Omogočili so letova-
nje otrokom na Debelem 
rtiču in v Marindolu, prav 
tako tudi nekaterim starej-
šim občanom. Lani je delo-
valo osem skupin za samo-
pomoč, ki so imele 837 re-
dnih srečanj ter 459 drugih 
aktivnosti. 
Na zboru so podelili tudi več 
priznanj. Posebno priznanje 
območnega združenja RKS 
so prejeli: Iva Albreht, Kri-
stina Blažir, Nataša Demšar, 
Elica Frelih, Marinka Frlic, 
Tinka Hafner, Angelca Kni-
fic, Lidija Lotrič, Irena Ma-
rolt, Marica Mohorič in 
Nuša Šolar. Zahvalo sta pre-
jeli Alojzija Berginc in Mari-
ja Kos, pohvalo pa Sonja Bo-
gataj. Zahvalili so se tudi 
članom, ki so zaključili delo 
v organih območnega zdru-
ženja, in sicer Lidiji Goljat 
Prelogar, Mariji Kastelec, 
Ani Pintar, Ireni Kalan, Da-
mjanu Pliberšku, Ivanki Er-
žen in Tjaši Lotrič. Bronasta 
priznanja RKS pa so izročili 
Mileni Miklavčič (in se ji ob 
tem zahvalili za dobro delo v 
minulih osmih letih), Meto-
du Jamniku in Nikolaju Kr-
žišniku. Milica Jovanovič in 
Staša Levec pa sta prejeli 
srebrni priznanji RKS.  

Novi predsednik je Rudi Zadnik
Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka ima novega predsednika. Na zboru članov so podelili 
tudi več priznanj.

Novi predsednik škofjeloškega območja Rdečega križa Rudi 
Zadnik (desno) s sekretarko Fani Mikš, dosedanjo 
predsednico Mileno Miklavčič in predsednikom kranjskega 
združenja Marjanom Gantarjem 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Škofji Loki 
je bil leta 1948 ustanovljen 
Dom igre in dela, predho-
dnik današnjega javnega za-
voda Vrtec Škofja Loka. V 
vrtec, ki je bil v prostorih ta-
kratne Osnovne šole Petra 
Kavčiča, je bilo v prvem letu 
vključenih 62 otrok. Danes 
je Vrtec Škofja Loka drugi 
največji vrtec na Gorenj-
skem. Sestavlja ga sedem 
enot s skupaj kar 49 oddel-
ki. Trenutno je v njih okoli 
devetsto otrok. 
"Skozi zgodovino predšolske 
vzgoje in tudi Vrtca Škofja 
Loka so se spreminjali pro-
grami, pristopi, načini, razu-
mevanja in naklonjenosti. 
Najbolj pomembno pa je, da 
je ostal odnos, povezan z 
otrokom in njegovo osebno-

stjo,« je na slavnostni akade-
miji, ki so jo prejšnji teden 
pripravili v dvorani Sokolske-
ga doma v Škofji Loki, pove-
dala ravnateljica Janja Boga-
taj. Zbrane je nagovoril tudi 
župan Miha Ješe, ki se ni 
mogel izogniti pričakovani 
gradnji nove enote Vrtca Ka-
mnitnik, ki je prioritetna in-
vesticija, saj je na čakalnem 
seznamu zadnja leta okoli 
sto otrok. "Žal vam danes še 
ne morem reči, da smo zasa-
dili lopato za novo enoto Vrt-
ca Kamnitnik. Lahko povem 
le, da gremo v drugi krog iz-
bire izvajalca in upam, da ga 
bomo našli v kratkem. Gra-
dnja bo trajala 14 mesecev in 
zato računam, da bo drugo 
leto do začetka šolskega leta 
zgrajen nov vrtec na Kamni-
tniku, « je poudaril župan 
Miha Ješe. 

Proslavili so jubilej
Vrtec Škofja Loka letos praznuje petdesetletnico, 
ob jubileju pa si najbolj želijo izgradnjo nove 
enote na Kamnitniku.

Na slovesnosti so se predstavili tudi vrtčevski otroci. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V  okviru Te-
dna vseživljenjskega učenja 
so tudi v Škofji Loki pripra-
vili živahno dogajanje na 
Mestnem trgu. Med drugi-
mi se je na stojnicah pred-
stavilo tudi Društvo U3, 
Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Škofja Loka, ki 
je lep dokaz, da se učimo 
vse življenje in da nam je 
pridobivanje znanja lahko v 
veselje in zadovoljstvo. 
Predstavilo je programe za 
študijsko leto 2018/2019, o 
čemer so izdali zgibanko, 
poleg tega pa prikazali obli-

kovanje gline, klekljanje, 
kvačkanje in slikanje z akril-
nimi barvami. 
Pred iztekom študijskega 
leta pa je škofjeloška univer-
za za tretje življenjsko obdo-
bje minuli teden gostila tudi 
posvet Izobraževanje starej-
ših za nas in družbo. Preda-
vateljice dr. Ana Krajnc in 
dr. Dušana Findeisen sta 
spregovorili o znanju za da-
našnjo rabo, o dosežkih pro-
jekta Promocija izobraževa-
nja starejših, Urška Majaron 
pa je predstavila družbeno 
angažirane filme slovenske 
Univerze za tretje življenj-
sko obdobje. 

Učimo se vse življenje

S stojnice ob tednu vseživljenjskega učenja / Foto: Andrej Tarfila
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Mateja Rant

Gorenja vas – Na letošnjem 
regijskem srečanju odraslih 
folklornih skupin, ki se je 
sredi maja odvijalo v Kultur-
nem domu Mengeš, je na-
stopilo devet folklornih sku-
pin z Gorenjske, ki so jih 
predhodno izbrali na šestih 
območnih srečanjih. Fol-
klorna skupina Zala je z odr-
sko postavitvijo, ki jo je avto-
rica Lucija Kavčič naslovila 
Moje vino je najboljše, osvo-
jila srebrno priznanje. Luci-
ja Kavčič je zelo ponosna, da 
ji je uspelo skupino letos 
samostojno pripraviti za na-
stop na regijski ravni.
Odrska postavitev, kot so si 
jo zamislili, je po njenih be-
sedah prikazovala resničen 
pripetljaj gostilničarja iz Po-
ljanske doline, ki je prisegal 
samo na tisto vino, ki ga je 
ponujal v svoji gostilni. Ve-
sela druščina pa se odloči, 
da mu jo malo zagode. 
"Pravkar naj bi prišli iz Vi-
pave, kamor so šli po vino za 
sosedovo svatbo, pa so po 
poti že vsega spili. Zato se 
ustavijo v gostilni. Kljub 

temu da vina nimajo več, že-
lijo gostilničarja prepričati, 
da pokusi njihovo vino. Pod-
taknejo mu kar njegovega. 
Ta prevare seveda ne opazi, 
ker ga s plesom zamotita de-
kleti, plesu se nato pridruži 
še cela druščina, gostilničar 
pa v prepričanju, da pije 'vi-
pavca', svoje vino proglasi 
za kislo in vodeno," je razlo-
žila Lucija Kavčič. Za glasbe-
ne priredbe je poskrbel Ro-

man Kavčič, kostumsko po-
dobo pa je zasnovala Andre-
ja Stržinar. Prav njihova ko-
stumska podoba, je priznala 
Lucija Kavčič, povsod poža-
nje veliko zanimanja. "Pre-
cejšen doprinos k folklorni 
skupini pa je dodal še Janez 
Čadež, ki nas je odlično pev-
sko 'podkoval'," je poudarila 
Lucija Kavčič in dodala, da 
jo veseli, da se jim priključu-
jejo novi člani, ki njihov pro-

gram obogatijo pevsko in 
igralsko.
Folklorna skupina Zala se 
pogosto odpravi tudi na go-
stovanja. Lani so med dru-
gim dvakrat obiskali Srbijo, 
in sicer Niš in Vranje. »Le-
tos se nam obeta še kar ne-
kaj lepih nastopov po Slove-
niji, načrtujemo pa tudi svoj 
prvi samostojni koncert z 
gosti,« je prihodnje načrte 
razkrila Lucija Kavčič.

Srebrna Zala
Folklorna skupina Zala, ki deluje pod okriljem Turističnega društva Žirovski Vrh, si je na regijskem 
srečanju folklornih skupin v Mengšu sredi maja prislužila srebrno priznanje.

Folklorna skupina Zala / Foto: Anita Kerep Andreuzzi

Mateja Rant

Gorenja vas – Upravljanje 
občinskega kolesarskega 
kroga je občina po petih le-
tih predala v upravljanje 
novoustanovljenemu dru-
štvu Belaunce, ki je po be-
sedah župana Milana Čade-
ža prvo kolesarsko društvo 
v Poljanski dolini. "Tudi 
prvi predsednik slovenske-
ga biciklističnega društva je 
bil Poljanec, in sicer Ivan 
Tavčar," je spomnil ob tem. 
Prepričan je, da upravljanje 
kolesarskega kroga predaja-
jo v dobre roke. Tako so v 
društvu še pred začetkom 

nove kolesarske sezone po-
skrbeli za dodatno označi-
tev trase občinskega kole-
sarskega kroga z več kot 
šestdesetimi novimi talni-
mi označbami, je pojasnil 
predsednik društva Belaun-
ce Marko Pustavrh.
Kolesarji so se tudi letos ob 
začetku kolesarske sezone 
zbrali na Trgu Ivana Regna 
v Gorenji vasi, od koder so 
se po blagoslovu koles, ki so 
ga letos pripravili prvič, po-
dali na kolesarjenje po prvi 
etapi kolesarskega kroga 
prek Lučin in Pasje ravni do 
Visokega in nazaj v Gorenjo 
vas. Po besedah Marka Pu-

stovrha so prekolesarili pri-
bližno štirideset kilometrov, 
dolžina celotnega kroga je 
sicer 115 kilometrov, prema-
gati pa je treba 3500 metrov 
višinske razlike. "Celotno 
traso je mogoče prevoziti v 
treh etapah, posamezniki jo 
opravijo tudi v enem kosu." 
Vsi udeleženci, ki so v pre-
teklih petih letih že prevozi-
li celoten občinski krog, so 
sodelovali v žrebanju za na-
grado, to je bon v vrednosti 
petsto evrov za nakup kole-
sarske opreme. Med skoraj 
dva tisoč izpolnjenimi kar-
tončki so izžrebali Bernardo 
Lukančič iz Žirov. 

Tudi letos je mogoče nada-
ljevati z zbiranjem žigov na 
kartončkih, ki jih je po no-
vem mogoče dobiti v kavar-
ni Ajda v Gorenji vasi. Ude-
leženci morajo zbrati žige 
na vseh trinajstih kontrol-
nih točkah. Za kartonček je 
treba odšteti pet evrov, zbra-
na sredstva pa bodo name-
nili za nadaljnje vzdrževanje 
kolesarskega kroga, je poja-
snil Pustavrh. Upa, da se 
jim bo tudi v društvu v pri-
hodnje pridružilo še več čla-
nov – ta čas jih je okrog šest-
deset – in bodo tako prispe-
vali k popularizaciji kolesar-
stva v občini.

Začeli kolesarsko sezono
Več kot sto kolesarjev se je v začetku maja udeležilo odprtja kolesarske sezone v občini, večina se je 
nato podala tudi na kolesarjenje po prvi etapi občinskega kolesarskega kroga.

V začetku maja so se kolesarji zbrali na odprtju kolesarske 
sezone. / Foto: Denis Bozovičar

Nagrajenko je izžrebala Hana Oblak, vnukinja pokojnega 
Lojzeta Oblaka, idejnega očeta kolesarskega kroga v občini.

Zadnjih deset let se nam do-
gaja, da se volitve v državni 
zbor zgodijo prej, oziroma 
vladni ministri in poslanci 
državnega zbora, ki so pred-
stavniki vladne koalicije, 
predčasno zaključijo man-
dat. Da so se premierju za-
merili koalicijski partnerji, 
zelo verjamem, da pa je od-
ločitev vrhovnega sodišča, 
da razveljavi zadnji referen-
dum o drugem tiru tudi 
vzrok, pa ne verjamem. Ko-
nec koncev pa je odločitev 
sodišča premierjeva stroka 
in bi jo moral brez besed 
spoštovati, tako kot večina 
državljanov, čeprav je zau-
panje državljanov v sodne 
odločitve nizka, predvsem 
politične. Zanimivo pri 
vsem tem se mi pa zdi, da 
odstopljeni predsednik vla-
de, ministri in tudi poslanci, 
ki so si izglasovali predča-
sen odhod, ponovno kandi-
dirajo za iste funkcije …
Kaj lahko pričakujemo od 
volitev? Zdaj ne gre več za 
to, kdo bo tisti, ki ga bodo 
strici in tete iz ozadja podpr-
li ali kam prikorakali in se 
skupaj slikali, kar smo že 
videli in ni prineslo želene-
ga pričakovanja volivcev. 
Danes gre za to, kdo se bo 
zavzel za poštenega Sloven-
ca in slovenskega državlja-
na, ki pridno dela, plačuje 
davke in ni breme naše za-
dolžene države. Gre za naše 
zdravje in zdravstvo, sod-
stvo, vojake, policiste, gasil-
ce in še bi lahko našteval. 
Gre za naše uspešno gospo-
darstvo, ki je v večjem delu 
izvozno usmerjeno na seve-
rozahod, kjer je red in plačil-

na disciplina, naša politika 
zadnjih deset let pa je 
usmerjena na jugovzhod, 
kar ni razvojno in ne gre 
skupaj. Politika in gospodar-
stvo morata v prihodnosti 
delati za skupne cilje in se 
med seboj dopolnjevati!
Vsak župan v naši deželi si 
želi delovnega poslanca, ki 
je vez med državo in občino. 
Sam sem prepričan, da bo 
naše širše loško okolje dobi-
lo več poslancev in si tudi za 
naprej želim tako dobrega 
sodelovanja, kot je bilo z Ža-
nom Mahničem ta mandat. 
Škoda se mi zdi, da je po 
zelo enotni odločitvi za svo-
jo državo po dobrega četrt 
stoletja padlo zaupanje v la-
stno državo; trdim, da zara-
di neodgovorne politike vla-
dajočih. Spet imamo mo-
žnost, da se mi odločimo. 
Sam ne zagovarjam izklju-
čevanja, ampak prihajajoče 
volitve bom pospremil s svo-
jimi besedami: "Ukop mor-
ma držat!"

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Prihajajo volitve

Milan Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas – Na cesti od 
Gorenje vasi proti Todražu 
je ta čas živahno gradbišče, 
saj direkcija za infrastruktu-
ro izvaja obnovo prvega in 
tretjega dela omenjene regi-
onalne ceste. "Večji del trase 
je že utrjen, začeli so graditi 
tudi pločnike," je pojasnil 
župan Milan Čadež in do-
dal, da naj bi po načrtih dela 
končali v začetku avgusta in 

po zagotovilih pristojnih z 
direkcije naj bi jim to tudi 
uspelo. V sklopu obnove so 
sicer predvideli rekonstruk-
cijo ceste in gradnjo pločni-
kov od Gorenje vasi do Dole-
nje Dobrave v dolžini štiri-
sto metrov in od križišča za 
Dobravšce do vrtca na Do-
bravi v dolžini dobrih 250 
metrov. Ocenjujejo, da bodo 
dela še po zaključku druge 
faze skupaj vredna okrog 1,4 
milijona evrov.

Dela potekajo po načrtih
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Mateja Rant

Visoko – Na Festivalu dru-
žin bodo tudi letos poskuša-
li pričarati nepozabno do-
godivščino za vso družino. 
"Naš namen ni, da starši 
otroke predajo animator-
jem, sami pa medtem pijejo 
kavo, čeprav bo tudi za to 
čas, ampak je to dogodek, ki 
ga morajo družine doživeti 
skupaj," je poudarila pred-
stavnica organizatorja Po-
lonca Sokol. Festival se bo 
letos drugič odvijal na Go-
renjskem, pri Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem, kjer 
bodo imele družine mo-
žnost tudi taboriti. Za do-
bro počutje vseh obiskoval-
cev bo skrbelo okrog sto 
prostovoljcev.
Program vsako leto obliku-
jejo tako, da se lahko vključi 
vsa družina, ne le otroci. Do-
gajanje poteka v naravi, vsak 
pa lahko najde kaj zase. 
Tudi letos bo tako mogoče 
izbirati med športnimi in 
ustvarjalnimi dejavnostmi, 
se udeležiti predavanj, učiti 
novih spretnosti in podob-
no, skupni čas pa bo mogo-
če izkoristiti tudi zgolj za 
prijetno druženje. Polonca 
Sokol obljublja pester pro-
gram s številnimi zanimivi-
mi gosti. Med drugim bodo 
že prvi dan festivala medse 
povabili Gregorja Čušina, ki 
pripravlja nagovor za zakon-

ce z naslovom Še vedno sva! 
Očetje bodo lahko uživali 
tudi v samo moškem veče-
ru, mame pa si privoščile 
žensko popoldne v družbi z 
Alenko Rebula. In to brez 
slabe vesti, saj bodo sočasno 
potekale delavnice za očete 
in otroke. Pri večini dejav-
nosti bodo sicer lahko sode-
lovali prav vsi družinski čla-
ni. Med drugim se bodo 
družine lahko udeležile ko-
lesarskega izleta v prazgodo-
vino, na katerem bodo mo-
goče srečali celo dinozavra. 
Svoje znanje bodo lahko 

preverili na kvizu Družinske 
sive celice s Pavletom Rav-
nohribom, s strokovnjakom 
za rodoslovje Tinom Ma-
mićem pa izdelali družinsko 
drevo. Na delavnicah bodo 
izdelovali nakit, poslikavali 
kamne, klekljali, risali kari-
kature, jahali konje, se nau-
čili baletnih korakov ali sko-
zi plesno "poboljševalnico" 
pod vodstvom Darje Ovse-
nik skozi ples nadgrajevali 
svoj odnos. Kot posebno za-
nimivost je Polonca Sokol 
izpostavila čisto pravi bager, 
ki ga bodo otroci lahko po-

skušali celo upravljati. Za 
glasbeno spremljavo bo ves 
konec tedna skrbel Grega 
Strajnar s skupino LooBE-
zND, kratek koncert bo pri-
pravila tudi Nina Pušlar, po 
koncertu pa bo sledil pogo-
vor z njo. Vse dni pripravlja-
jo tudi večerni program za 
starše, na otroke bodo med-
tem popazile varuške. Ves 
program je po besedah Po-
lonce Sokol zastavljen tako, 
da se bodo družine lahko 
resnično povezale med sabo 
in se napolnile z dodatno 
energijo.

Čas za družino
Na Visokem bodo med 15. in 17. junijem drugo leto zapored gostili Festival družin, ki ga že dvanajsto 
leto organizira Zavod Iskreni.

Festival družin je lani na Visoko privabil okrog tri tisoč obiskovalcev. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Visoko – Pri organizaciji 
Dneva prijateljstva sta tudi 
letos združila moči zavod 
Enostavno prijatelji in Turi-
zem Škofja Loka ter otrokom 
pričarala nadvse čaroben 
dan, ki je bil tokrat tudi v 
znamenju čebel, saj je pote-
kal na svetovni dan čebel. 
Otroci so med drugim lahko 
obiskali deželo Čebelice 

Maje in ustvarjali na temo 
čebel. Razveseljevali pa so jih 
še številni drugi pravljični 
liki, pridružili so se lahko 
tudi ustvarjalnim delavni-
cam ter uživali ob glasbenih 
in plesnih nastopih in razno-
likih športnih aktivnostih.
Travnik ob dvorcu Visoko se 
je spremenil v pravljične de-
žele, v katerih so otroci 
ustvarjali in se zabavali. V 
Pikini deželi so uganjali cir-

kuške norčije in druge vrago-
lije, v šotoru sredi Indijanske 
vasi pa jih je čakal indijanski 
poglavar in sladko presene-
čenje. V deželi Čebelice Maje 
so lahko poslikali panjske 
končnice ali svoj obraz, v Gu-
sarskem zalivu pa izdelali 
lastno piratsko ladjo in jo 
tudi spustili na prvo plovbo. 
V različnih spretnostih so se 
pomerili v športnem kotič-
ku, v Rokodelski vasi pa pri-

dobivali nova znanja v delav-
nicah pod vodstvom moj-
strov rokodelcev. Ustavili so 
se lahko še v Škratkovi doli-
ni, kjer jih je čakal knjižni in 
slikarski kotiček pod dreve-
snimi krošnjami, na špor-
tnem igrišču pa svoje spre-
tnosti preskusili na 'planiški 
velikanki' in plezalni steni. 
Ob tem so ves čas lahko 
spremljali tudi pestro doga-
janje na pravljičnem odru.

Zabaven dan na Visokem
V zavetju Tavčarjevega dvorca na Visokem se je tretjo nedeljo v maju, prav na svetovni dan čebel, 
znova odvijal otroški festival Dan prijateljstva.

Na travniku pri dvorcu Visoko so vzniknile številne 
pravljične dežele.

V deželi Čebelice Maje si je bilo mogoče omisliti poslikavo 
obraza.

Mateja Rant

Leskovica – Zavetišče gor-
ske straže na Jelencih na ju-
gozahodnem pobočju Ble-
goša je leta 1985 zgradilo 
Planinsko društvo (PD) Go-
renja vas na mestu, kjer je 
prej stala razpadajoča goz-
darska koča. Zavetišče je od-
prto in oskrbovano ob sobo-
tah, nedeljah in praznikih 
od začetka novembra do 2. 
maja. Za dežurstvo v koči 
skrbijo člani društva, teh je 
bilo lani 260, od tega osem-
deset mladih planincev iz 
poljanske in gorenjevaške 
osnovne šole. Med oskrbni-
ki pa je bilo letos mogoče 
srečati tudi župana Milana 
Čadeža. 
"Zanimanje za dežurstvo v 
koči na Jelencih je bilo letos 
izjemno, tako da je samo pet 
parov prišlo na vrsto dva-
krat, vsi ostali pa samo en-
krat," je z letošnjo sezono, 
ki se je končala po prvomaj-
skih praznikih, zadovoljen 
predsednik PD Gorenja vas 
Rafko Krvina. Tako razveja-
na mreža dežurnih oskrbni-
kov je po njegovem prepri-
čanju prispevala tudi k re-
kordnemu obisku, saj se je v 
knjigi vpisov nabralo kar 
3572 vpisov, kar je skoraj 

dvakrat toliko kot lani. Vpise 
pohodniki zbirajo tudi v 
okviru akcije Prijatelji Je-
lenc, ki je sedmo leto pote-
kala pod okriljem PD Gore-
nja vas. Koča je bila v leto-
šnji sezoni odprta 61 dni in 
prav toliko vpisov sta zbrala 
Viktor Kržišnik in Marjan 
Madjar, po enega manj 
Srečko in Marija Prosen, z 
59 vpisi pa jim sledi Pavle 
Razložnik. Vsem, ki so zbra-
li več kot trideset vpisov, 
bodo letos podarili pohodni-
ško jakno, pohodniki z dvaj-
set in več vpisi pa prejmejo 
kakovostno športno majico. 
Skupaj je letos kar 89 preje-
mnikov nagrad, je razložil 
Krvina. Zaključno srečanje s 
podelitvijo nagrad bodo 
predvidoma pripravili 3. ju-
nija, v začetku julija pa bo še 
srečanje vseh oskrbnikov. 
Rafaela Krvino veseli, da se 
je letos v koči povečalo tudi 
število obiskovalcev od dru-
god, ne samo iz domače in 
okoliških občin. "Mimo na-
mreč vodi občinski pohodni 
krog, pri nas se ustavljajo 
tudi pohodniki, ki zbirajo 
žige s slovenskih planinskih 
poti." Kot je še dodal Krvina, 
pa je za oskrbovanje koče še 
vedno vse treba prinesti peš 
na hrbtu. 

Rekordno število 
vpisov pohodnikov
V knjigi vpisov v zavetišču na Jelencih so letos 
zbrali kar 3572 vpisov pohodnikov.

V koči na Jelencih se letos lahko pohvalijo z rekordnim 
obiskom.

Gorenja vas – Občina je v letošnjem proračunu Gasilskemu 
poveljstvu občine (GPO) dodelila 46 tisoč evrov, ki so jih 
namenili sofinanciranju nakupa osebne in skupne zaščitne 
opreme za vseh sedem gasilskih društev v občini. "V načrtu 
je bila predvidena nabava le tiste opreme, pri kateri je ži-
vljenjska doba že oziroma še bo potekla letos, ter opreme, 
za katero se je pri dosedanjem delu izkazalo, da jo operativ-
ne enote nujno potrebujejo za lastno varnost in varnost 
udeležencev pri nesrečah," je pojasnila Barbara Bogataj z 
občine. Po besedah poveljnika GPO Gorenja vas - Poljane 
Romana Kokalja so že nakupili zaščitno gasilsko opremo, ki 
jo potrebujejo posamezna društva, predvsem gasilske oble-
ke, zaščitne čelade, termokamere in podobno. Za opremo 
gasilskega društva v Poljanah so namenili 10500 evrov, za 
gorenjevaško društvo osem tisoč evrov, ostala društva v ob-
čini pa so prejela opremo v vrednosti po pet tisoč evrov. Če 
so zdaj dve leti vlagali predvsem v opremo, je ob tem še 
dodal Roman Kokalj, pa bodo prihodnje leto omenjena 
sredstva namenili za prvi del nakupa novega gasilskega vo-
zila na Hotavljah.

Nova oprema za gasilce
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Zali Log – "Skrb za sočlove-
ka in nesebična pripravlje-
nost za pomoč sta vrednoti, 
ki sta dajali vodilo našim 
prednikom, da so pred 80 
leti ustanovili prostovoljno 
gasilsko društvo. Vse do da-
nes je doživljalo vzpone in 
tudi padce, vseskozi pa je 
delovanje društva služilo 
osnovnemu namenu, to je 
pomoč bližnjemu v kakršni-
koli nesreči. Naj bo tako tudi 
naprej," je na slovesnosti ob 
80-letnici Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) 
Zali Log poudaril njegov 
predsednik Simon Čema-
žar. Okrogli jubilej so zalo-
ški gasilci praznovali sredi 
maja v sklopu tradicionalne-
ga Zelefesta. Praznovanje v 
družbi gasilcev iz bližnjih in 
daljnih društev ter občanov 
so začeli s parado po vasi in 
ga sklenili z veselico. 
Župan Anton Luznar je v 
nagovoru dejal, da si zaloški 
gasilci že vseskozi prizade-
vajo za sodobno opremlje-
nost in ustrezno število 
usposobljenih članov. Zado-
voljen je, da imajo v gasil-
skih vrstah tudi veliko mla-
dih, ki bodo nadaljevali 
uspešno delo. Poudaril je še, 
da PGD Zali Log pokriva po-
memben teritorij občine. To 
je poudaril tudi Matjaž Po-
drekar, podpredsednik Ga-
silske zveze (GZ) Škofja 

Loka: "V neposredni bližini 
so Železniki, kjer lahko pri-
de do večjih nesreč. Društvo 
pokriva tudi vasi pod obron-
ki Ratitovca, kjer je gašenje 
res naporno, zato vse pohva-
le gasilcem, ki se redno izo-
bražujejo in hodijo na vaje." 
Zahvalil se je tudi Občini 
Železniki za veliko podporo 
pri opremljanju gasilskih 
društev v zadnjih letih. Tako 
so tudi na Zalem Logu pred 
dvema letoma zamenjali ga-
silsko vozilo s cisterno. "V 
okoliških vaseh je problem 
slab dostop do vode. Prav za-
radi tega smo tudi šli v na-
kup malo večje cisterne," je 
dejal predsednik Čemažar.

Na slovesnosti so podelili pri-
znanja PGD Zali Log, GZ 
Škofja Loka in Gasilske zve-
ze Slovenije (GZS) zaslu-
žnim članom. Priznanja 
GZS so prejeli štirje člani in 
PGD Zali Log, ki so ga odli-
kovali z gasilskim odlikova-
njem I. stopnje. Slednjega so 
podelili tudi poveljniku Fran-
ciju Mihelčiču, Uroš Habjan 
in Gašper Reya sta prejela 
odlikovanje II. stopnje, An-
drej Habjan pa gasilsko pla-
menico II. stopnje. Društvo 
ima sicer okoli 200 članov, 
od tega je 20 operativnih ga-
silcev. Imajo tudi aktivno eki-
po članic ter okoli 20 pionir-
jev in mladincev. "Cilj vsake-

ga društva je, da se vključi 
čim več mladih, kar zagota-
vlja prihodnost društva," je 
še dejal Čemažar.
Ustanovni sestanek Prosto-
voljne gasilske čete Zali Log 
je bil 15. maja 1938 v prosto-
rih ljudske šole. Prvi predse-
dnik je bil Matevž Florjan-
čič. Leto kasneje so kupili 
prvo motorno brizgalno, ki 
je ognjeni krst prestala pri 
gašenju vojaške barake pod 
Osojnikom oktobra 1939. V 
dolgoletni zgodovini so se 
zaloški gasilci srečali tudi z 
nekaj večjimi požari, v za-
dnjem obdobju pa so bile 
največji izziv katastrofalne 
poplave leta 2007.

Veseli mladih gasilcev
S parado, slovesnostjo in veselico je Prostovoljno gasilsko društvo Zali Log praznovalo 80-letnico.

Predsednik PGD Zali Log Simon Čemažar (drugi z leve) in prejemniki priznanj Gasilske 
zveze Slovenije Franci Mihelčič, Andrej Habjan, Gašper Reya in Uroš Habjan. / Foto: Andrej Tarfila

Naj se v uvodu navežem kar 
na svoje razmišljanje v za-
dnjem Loškem glasu, ko sem 
te vrstice namenil uspehu 
podjetij iz naše doline, še zla-
sti podjetja Niko in njegove-
ga direktorja Rada Čulibrka, 
ki je prejel t. i. gospodarske-
ga oskarja. Ta mesec so imeli 
velik razlog za zadovoljstvo v 
Domelu: uradno so odprli 
nove prostore v Škofji Loki in 
praznovali okroglo obletnico 
družbe Domel Holding. Pred 
20 leti so jo ustanovili zapo-
sleni, da bi preprečili sovra-
žni prevzem s strani najve-
čjega konkurenčnega podje-
tja. Podjetje tako še danes 
odlično posluje, še posebej 
zadnja leta. Uspešno uresni-
čujejo poslanstvo podjetja, 
saj zagotavljajo kakovostna 
delovna mesta in izkazujejo 
družbeno odgovornost. Od 
Domela so odvisne številne 
družine iz naše doline, veseli 
smo vpetosti podjetja v lokal-
no okolje in posluha za po-
trebe naših društev. Naj bo 
poslovanje še naprej tako 
uspešno.  
Mesec maj je bil sicer v zna-
menju več okroglih jubile-
jev. Čipkarska šola Železni-
ki je praznovala 110-letnico 
ustanovitve, Vrtec Železniki 
50-letnico in PGD Zali Log 
80-letnico. Na tem mestu 
vsem izrekam iskrene čestit-
ke in jim prav tako želim 
uspešno delovanje tudi v 
prihodnje.
Pred vrati je že junij, mesec, 
ki je v naši občini najbolj ži-

vahen, kar se prireditev tiče. 
Dogajanje bo res raznovr-
stno, koledar prihajajočih 
prireditev pa si lahko ogle-
date tudi na spletni strani 
Občine Železniki. Vabljeni, 
zagotovo se najde tudi kaj 
po vašem okusu. Najbolj od-
mevna prireditev konec tega 
tedna bo 18. svetovno prven-
stvo za veterane v gorskih 
tekih, ki je hkrati tudi 23. 
mednarodni gorski tek na 
Ratitovec. Za organizacijo 
bo poskrbelo Atletsko dru-
štvo Železniki. Nedvomno 
bo zanimiva tudi prireditev 
24 ur klekljanja, ki jo pripra-
vlja Turistično društvo Žele-
zniki. Vrhunec bo vsekakor 
konec junija, ko bo občinski 
praznik, v tem času pa bodo 
v sklopu evropskega projek-
ta potekali tudi Čipkarski 
dnevi, kar je dva tedna prej 
kot običajno.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Mesec jubilejev

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Tudi v Železni-
kih so se že lotili nekaterih 
večjih občinskih investicij. 
Dotaknimo se najprej 190 
tisoč evrov vredne rekon-
strukcije lokalne ceste Pod-
lonk–Prtovč, ki jo poleg do-
mačinov uporabljajo tudi 
obiskovalci Ratitovca. "Zara-
di rekonstrukcije bo do 14. 
julija veljala popolna zapora 
od ponedeljka do vključno 
sobote v času med 8. in 12. 
uro ter od 13. do 17. ure," je 
razložil občinski referent za 
komunalo Darko Gortnar. 
Dela naj bi trajala približno 
dva meseca, nato pa se bo 
izvajalec posvetil dotrajani 
cesti Tajnetova žaga–Potok, 
njena rekonstrukcija bo sta-
la 156 tisoč evrov.
V kratkem se bo nadaljevala 
gradnja pločnika ob regio-
nalni cesti v Dolenji vasi od 
vogala Španove domačije v 
smeri proti Škofji Loki. Kot 
je pojasnil Gortnar, naj bi 
izvajalec z deli začel v pone-

deljek, 4. junija. Pretežen 
del gradnje bo potekal ob 
polovični zapori, petdeset ti-
soč evrov vredno investicijo 
pa naj bi končali poleti.
Gortnar je še povedal, da 
bodo te dni v sklopu progra-
ma asfaltiranja občinskih 
cest asfaltirali cesto do Za-
globa v Ojstrem Vrhu in po-
ložili fini asfalt na javni poti 

do šole v Dražgošah, preo-
stali del programa pa bodo 
izvedli konec poletja.
V polnem teku je tudi 230 
tisoč evrov vredna gradnja 
komunalne infrastrukture v 
naselju Dašnica, zaradi če-
sar bo od danes do petka, 1. 
junija, med 8. in 17. uro ve-
ljala popolna zapora občin-
ske ceste. V času zapore bo 

promet potekal po obvozu 
preko vasi Podlonk. "Fekal-
ni kanal je že vgrajen in tudi 
meteorni kanal je že skoraj 
končan. Sledila bo obnova 
javne razsvetljave in vodovo-
dnega omrežja, na koncu pa 
še izgradnja pločnika v dol-
žini 160 metrov in obnova 
lokalne ceste na tem odse-
ku," je razložil občinski sve-
tovalec za investicije Peter 
Košir. Gradnja kanalizacij-
skega voda na Studenem pa 
je že pri koncu. Ta čas pote-
kajo le še dela na črpališču, 
slabih sto tisoč evrov vredna 
investicija pa bo predvido-
ma končana do konca maja. 
Priklopi na kanalizacijo 
bodo tako možni že junija.
Te dni se začenja tudi uredi-
tev Poslovne cone Alples. Za 
477 tisoč evrov jo bo izpelja-
lo podjetje Lavaco, ki je bilo 
najugodnejše med tremi po-
nudniki na javnem razpisu. 
Najprej se bo začela obnova 
vodovoda znotraj cone, in 
sicer med podjetjema Me-
bor in Gatej do Toplarne. 
Križišče ob uvozu v cono naj 
bi začeli urejati v začetku ju-
nija, je napovedal Košir. 
Začela se je tudi že dobrih 
trideset tisoč evrov vredna 
sanacija fasade plavža, ki bo 
končana sredi junija. Uredi-
tev Racovnika, kjer bodo po-
ložili fini asfalt, načrtujejo v 
poletnih mesecih.

Proti Prtovču zapore
Na cesti Podlonk–Prtovč, ki jo uporabljajo tudi obiskovalci Ratitovca, bodo 
zaradi rekonstrukcije do sredine julija občasne popolne zapore. Kmalu tudi 
nadaljevanje gradnje pločnika ob regionalni cesti v Dolenji vasi.

Na cesti Podlonk–Prtovč bo zaradi rekonstrukcije do 14. 
julija popolna zapora od ponedeljka do vključno sobote 
med 8. in 12. ter 13. in 17. uro. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – V začetku maja sta Policijsko veteransko društvo 
Sever za Gorenjsko, odbor Škofja Loka, in Občina Železniki 
odkrila spominsko ploščo na stanovanjski hiši Jožeta Štur-
ma v Logu v Železnikih, kjer je bilo v obdobju osamosvoji-
tvene vojne v letih 1990 in 1991 tajno skladišče orožja in 
streliva takratnega oddelka milice v Železnikih. Jože Šturm 
je bil tako eden od šestih hraniteljev orožja na škofjeloškem 
območju. S tem je po besedah župana Antona Luznarja po-
kazal veliko domoljubje in prispeval pomemben kamenček 
v mozaiku osamosvajanja Slovenije: "Jože Šturm je nase 
prevzel veliko odgovornost ter izkazal izjemno hrabrost in 
pripadnost slovenskemu narodu."

Odkrili ploščo hranitelju orožja v Logu

Železniki – Sektor za odpravljanje posledic naravnih nesreč 
na ministrstvu za okolje in Občina Železniki se bosta lotila 
sanacije plazu v zahodnem delu Dražgoš, ki ogroža šest 
hiš. Sprva so sanacijo ocenjevali na milijon evrov (brez 
DDV), a je nedavni popis del pokazal približno tristo tisoč 
evrov višjo vrednost. Župan Anton Luznar je tako na za-
dnjem sestanku na ministrstvu predlagal, da bi investicijo 
razdelili na dve leti, saj bi občina tako lažje zagotovila svoj 
del finančnih sredstev in izpeljala vse potrebne postopke. 
"Žal smo izvedeli, da imajo letos zagotovljen denar, za pri-
hodnje leto pa ga ne morejo obljubiti. Nenazadnje bomo 
dobili novo vlado in običajno vsaka nekaj časa varčuje, tako 
da prihodnje leto ne pričakujejo prav veliko denarja za sa-
nacijo plazov. Opozorili so nas tudi, da bi ob delni sanaciji 
morebitna višja sila lahko uničila že izvedene ukrepe. Tako 
smo se dogovorili, da bomo plaz v celoti poskušali sanirati 
še letos," je pojasnil župan. Glede na zadnje ocene vložek 
občine v višini 250 tisoč evrov, ki so jih zagotovili z april-
skim rebalansom proračuna, ne bo zadoščal, zato naj bi 
občinskim svetnikom na junijski seji predlagali še en reba-
lans. Z odločitvijo za celovito sanacijo plazu so se okolišči-
ne spremenile tudi za reševanje prostorske stiske v Vrtcu 
Železniki, saj bi ob razdelitvi sanacije na dve leti občina del 
denarja usmerila v zagotovitev dodatnih vrtčevskih prosto-
rov. Ustrezno rešitev še iščejo, pravi župan.

Plaz v Dražgošah naj bi sanirali še letos
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Železniki – Ob mednaro-
dnem dnevu muzejev (18. 
maj) so v Muzeju Železniki 
odprli zbirko o dražgoškem 
kruhku, ki so jo pripravili v 
sodelovanju z muzejskim 
društvom. Dražgoški kru-
hek je ročno oblikovano in 
krašeno pecivo iz medenega 
testa v različnih podobah, 
danes značilno predvsem za 
Železnike in Dražgoše. 
"Vendar po podatkih za prva 
desetletja 20. stoletja vemo, 
da so kruhke v Selški dolini 
pekli vsaj še na Češnjici, v 
Selcih, Dolenji vasi, Zalem 
Logu in Spodnji Sorici," je 
ob odprtju povedala Katja 
Mohorič Bonča iz Muzeja 
Železniki, ki je pripravila 
vsebino kotička o dražgo-
škem kruhku. Po načinu iz-
delave se ločijo od loških – 
druge oblike malih kruhkov, 
značilne za Škofjeloško –, ki 
jih odtiskujejo v izrezljane 
lesene modele. Različna na-
čina izdelave v preteklosti 
nista bila tako strogo geo-
grafsko določena, pač pa so 
nekoč tudi v Selški dolini 
ponekod uporabljali mode-
le, je razložila Katja Mohorič 
Bonča. Izdelavo obeh vrst 

kruhkov in ročno rezbarje-
nje lesenih modelov za lo-
ške je ministrstvo za kulturo 
aprila letos pod skupnim 
imenom Izdelovanje malih 
kruhkov in lesenih modelov 
vpisalo v register nesnovne 
kulturne dediščine. O tem je 
na odprtju spregovorila Kati 
Sekirnik iz Rokodelskega 
centra Duo iz Škofje Loke, 
ki je bil skupaj z Loškim 
muzejem in Muzejem Žele-
zniki pobudnik vpisa.
Kotiček o dražgoškem kruh-
ku so v Muzeju Železniki 
umestili ob čipkarsko zbirko 

v drugem nadstropju. Obe 
rokodelski spretnosti imata 
marsikaj skupnega (kruhki 
so bili tudi navdih za kle-
kljarske vzorce) in pomemb-
no označujeta identiteto kra-
ja, je poudarila Katja Moho-
rič Bonča. Predstavljene so 
oblike kruhkov, ki so bile 
pogosto odvisne od prilo-
žnosti, okrasje, omenjeni so 
tudi trije možni izvori peke 
kruhkov, ki jih je avtorica 
zasledila v literaturi in fol-
klornem izročilu. Glavni po-
udarek je na razstavljenih 
kruhkih, ki so jih prispevale 

Alenka Lotrič, Breda Tolar, 
Cirila Šmid in Darinka Me-
gušar. Temno barvo dražgo-
škega kruhka poudarjajo iz-
delovalke, ki delajo po stari 
tradiciji, mlajše različice pa 
imajo okrasje iz svetlejšega 
testa. Del predstavitve je 
tudi film Mali kruhek, ki 
prikazuje izdelovanje lese-
nih modelov ter loških in 
dražgoških kruhkov, posneli 
pa so ga v organizaciji Roko-
delskega centra Duo ob ne-
davnem vpisu v register ne-
snovne dediščine.
Ob odprtju nove zbirke so v 
muzeju gostili tudi izdelo-
valke kruhkov. Dražgoške 
so izdelovali že omenjeni 
Lotričeva in Tolarjeva ter 
Klemen Šmid, ki je zastopal 
mater Cirilo Šmid, Petra 
Plestenjak Poldlogar pa je 
rezbarila lesene modele. 
Omenjene mojstrice so tudi 
vpisane v register kot nosil-
ke nesnovne kulturne dedi-
ščine. Katja Mohorič Bonča 
je bila vesela tudi navzočno-
sti drugih, ki občasno speče-
jo kruhke: "Ne nazadnje 
smo varuhi dediščine vsi, ki 
to prepoznamo kot del iden-
titete in na različne načine 
skrbimo, da to živi in bo ži-
velo med nami." 

Zbirka o malem kruhku
Muzej Železniki je bogatejši za kotiček o dražgoškem kruhku, ki je skupaj z loškim od nedavnega v 
registru nesnovne kulturne dediščine.  

Muzejski tehnik Jure Rejec, predsednik Muzejskega društva 
Železniki Rudi Rejc in Katja Mohorič Bonča, ki je pripravila 
vsebino kotička o dražgoškem kruhku. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Škofjeloško območno združenje slovenskih ča-
stnikov, ki deluje pod okriljem Zveze slovenskih častnikov, 
vabi na predstavitev svojega delovanja in aktivnosti, ki bo v 
petek, 1. junija, ob 20. uri v sejni sobi Občine Železniki. 
Predstavitve se lahko udeležijo vsi, ki so jim vojaško stro-
kovne in domoljubne teme zanimive.

Predstavitev združenja slovenskih častnikov

Železniki – V torek, 5. junija, ob 18. uri bo v šolski telovadni-
ci v Železnikih že šesti dobrodelni koncert zborov in instru-
mentalistov Osnovne šole Železniki z naslovom Kadar srce 
najde srce. Gostje koncerta bodo učitelji Glasbene šole Ško-
fja Loka. Med koncertom bodo učenci razmišljali, kaj pome-
ni biti dober. Izkupiček bo namenjen šolskemu skladu. S 
sredstvi bodo tako pomagali otrokom v vrtcu, učencem in 
njihovim staršem pri plačilu malice, naravoslovnega tedna, 
zimske in letne šole v naravi, ekskurzij …

Že šesti dobrodelni koncert Kadar srce najde srce

Ana Šubic

Železniki – Dvorišče Muzeja 
Železniki je minuli četrtek 
gostilo sklepno slovesnost ob 
110. obletnici ustanovitve 
Čipkarske šole Železniki, s 
katero so obenem odprli še 
razstavo v muzejski galeriji. 
Do sredine julija jo bodo kra-
sile čipke učencev zadnjih 
generacij (od leta 2008). "Iz-
delovanje čipk ni le spre-
tnost, temveč znanje in ume-
tnost. V vsakem izdelku je 
skrit delček človekove oseb-
nosti. Vsaka čipka je zgodba 
zase, vse, ki jih boste videli 
na tej razstavi, pa pripovedu-
jejo zgodbo o naši čipkarski 
šoli," je ob odprtju razstave 
dejal Franc Rant, ravnatelj 
Osnovne šole Železniki, pod 
okriljem katere deluje čip-
karska šola. Razstavo dopol-
njujejo še nagrajena dela 
osnovnošolcev z literarnega, 
likovnega in fotografskega 
natečaja, ki so ga pripravili 
ob okroglem jubileju. Avtor-
je najboljših del so na prire-
ditvi tudi nagradili.
Ustanovitev čipkarske šole v 
Železnikih je predlagal uči-
telj v ljudski šoli Anton 
Sonc, tedanji župan in kra-

jevni veljaki pa so idejo pod-
prli. Leta 1907 so vpisali 
prve učenke, ki jih je pouče-
vala Marija Reven iz Idrije. 
Do ustanovitve so v resnici 
privedli težki časi, saj je ne-
kaj let pred tem v Železni-
kih ugasnil zadnji plavž in 
domačini niso imeli dovolj 
sredstev za preživljanje, je 
spomnil ravnatelj Rant in 
pristavil, da je nastanek čip-
karske šole lep dokaz, da se 
iz vsakega slabega rodi tudi 

nekaj dobrega. "Čipkarska 
šola se je od takrat z nekaj 
vmesnimi prekinitvami ne-
nehno razvijala. Dosedanji 
višek je prav gotovo dosegla 
v zadnjih letih pod vod-
stvom učiteljice Irene Bene-
dičič," je dejal ravnatelj. O 
tem po njegovem zgovorno 
pričajo dejstva, da je bila 
Čipkarska šola Železniki 
pred leti vpisana v register 
nosilcev nesnovne kulturne 
dediščine in da jo vsako leto 

obiskuje okoli 120 učencev, 
ki tudi na državnih tekmo-
vanjih redno posegajo po 
prvih mestih. Klekljati se si-
cer učijo tudi na podružnič-
nih šolah v Selcih in Davči.
Delovanje čipkarske šole fi-
nančno podpira Občina Že-
lezniki. Ob visokem jubileju 
jim je čestital tudi župan 
Anton Luznar, ki si želi, da 
bi bogato klekljarsko tradici-
jo še naprej tako uspešno 
prenašali na mlade.

Zgodba čipkarske šole
V muzejski galeriji je na ogled razstava Čipkarska šola Železniki – že 110 let. Odprtje so pospremili s 
kulturnim programom in na ta način sklenili praznovanje visokega jubileja.

Razstava, ki bo na ogled do 14. julija, prikazuje ustvarjalnost učencev čipkarske šole 
zadnjih desetih let. 

Železniki – Turistično društvo Železniki bo že tretje leto za-
pored organiziralo prireditev 24 ur klekljanja in domačih 
obrti v Železnikih, ki se bo v kulturnem domu začela v petek, 
1. junija, ob 19. uri. Znova bodo 24 ur neprekinjeno klekljali 
na istem punklju, za katerim se bodo zvrstili številne moj-
strice in mojstri. Za kulturni program ob odprtju bodo po-
skrbeli člani Harmonikarskega orkestra Železniki. Na raz-
stavi bosta tudi čipki s preteklih dveh prireditev, letošnji iz-
delek pa bo na ogled na bližajočih se Čipkarskih dnevih. 
"Zanimiva in poučna vsebina bo sledila tudi v soboto. Od 
10. do 12. ure bodo klekljale učenke in učenci Čipkarske šole 
Železniki, preko celega dne pa bo potekal prikaz starih do-
mačih obrti," napovedujejo organizatorji, ki bodo poskrbeli 
tudi za 24-urni brezplačni prevoz na in s prireditve na ob-
močju Selške doline.

Štiriindvajset ur klekljanja in domačih obrti

Tudi lani so v Domelu zelo 
dobro poslovali. Prihodki od 
prodaje so zrasli za 14 od-
stotkov: v Sloveniji so znaša-
li 134,4 milijona in na Kitaj-
skem 8,1 milijona evrov. 
"Takšno rast poslovanja 
smo kar težko obvladovali, 
saj zahteva veliko resursov, 
predvsem ljudi in tudi stro-
jev," je pojasnil Torkar in 
dodal, da so lani tudi veliko 
investirali – 16 milijonov 
evrov, predvsem v opremo 
za nove projekte. Prihodnost 
po besedah Čemažarja vidi-
jo v dveh stebrih: v sesalnih 
enotah, kjer ohranjajo vodil-
no pozicijo na trgu, čeprav 
so odvisnost od njega 
zmanjšali na 40 odstotkov, 
in elektronsko komutiranih 
motorjih. Njihovi izdelki so 
vgrajeni v izdelke prepo-
znavnih blagovnih znamk iz 
različnih branž (gospodinj-
ski aparati, avtomobilska in-
dustrija, vrtna oprema, pro-

fesionalna čistilna oprema 
…). Njihov glavni trg je nem-
ški; tja neposredno izvozijo 
petino izdelkov, posredno 
pa več kot polovico. Med ve-
čjimi izzivi je Čemažar izpo-
stavil zagotavljanje materia-
lov za proizvodnjo in prido-
bivanje ustreznega kadra. 
Lani so imeli 194 novih za-
poslitev. 
Ta mesec je sicer minilo 20 
let od ustanovitve Domel 
Holdinga, ki je bil 15. maja 
1998 vpisan v sodni regi-
ster, s čimer je bil končan 
proces lastninskega preobli-
kovanja Domela. Družba 
pooblaščenka ima danes 
630 lastnikov. Struktura se 
spreminja zaradi upokojeva-
nja, tako da je okoli 30 od-
stotkov zaposlenih tudi la-
stnikov Domela. Čemažar 
pravi, da je lastniška struk-
tura stabilna in da je doje-
manje lastništva dozorelo 
do te mere, da lastniki ne 
mešajo lastništva s poslova-
njem.

Na Trati že polno
31. stran

Nove prostore na Trati so z rezanjem traku simbolično 
odprli Matjaž Čemažar, direktor Poslovne enote 
Komponente Gregor Jelenc in Zvone Torkar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Loški glas, torek, 29. maja 2018
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Po prvem maju so na direk-
ciji za infrastrukturo začeli 
uresničevati obljubo glede 
projekta gradnje pločnikov 
na Selu in mostu čez Zabre-
žnik, kar smo že nestrpno 
pričakovali. Vesel sem tudi, 
da nam je na atletskem igri-
šču končno uspelo položiti 
tartan, tako da se na njem že 
odvijajo razne dejavnosti, 
danes pa ga bomo tudi ura-
dno odprli. Posebno vesela 
novica je to za vse otroke, ki 
dolgo niso mogli uporabljati 
atletske steze, ampak so jo 
lahko gledali le od daleč.
Smo v času velikih obljub, 
ko nas s panojev gledajo pri-
jazni obrazi, in kot vedno 
doslej tudi zdaj pozivam 
vse, da se tako kot sami naj-
bolje vedo, ko spremljajo 
delo politikov, odločijo za ti-
ste, ki ne samo govorijo, am-
pak tudi kaj naredijo. Treba 
je namreč biti zelo pazljiv, 
saj znajo nekateri zelo lepo 
govoriti, naredili pa niso 
nič, medtem ko drugi delajo 
in niti nimajo časa leporeči-
ti. Seveda so ti problemi de-
mokracije stari toliko, kot je 
staro človeštvo samo. Zato 
verjamem, da bomo tudi to-
krat dobili ravno take po-
slance, kot si jih zaslužimo. 
Ob tem bi rad poudaril, da 
so volitve vedno praznik de-
mokracije in iti na volišče je 
zame dolžnost in pravica; 
tisti, ki se ne izrečejo za no-
benega kandidata oziroma 
ne izkažejo zaupanja niko-
mur, pa potem po mojem 
mnenju nimajo pravice kri-
tizirati.
Pred vrati je tudi praznova-
nje dneva državnosti in ob-
činskega praznika. Lahko se 
veselimo, ker nam je lepo in 
živimo dobro. Vsi tujci ob-

čudujejo našo naravo, ureje-
nost in standard, v katerem 
živimo, zato mislim, da ni 
pošteno, da se primerjamo z 
ljudmi, ki nimajo niti hrane, 
mi pa se ne moremo odloči-
ti med množico blagovnih 
znamk. Zato bi bilo prav, da 
se zavemo, da se je kdaj tre-
ba tudi ustaviti in zavestno 
storiti še kaj več, da bi bili 
zadovoljni. Tudi letošnji ob-
činski praznik bomo zazna-
movali s številnimi priredi-
tvami. Med drugim se bomo 
spomnili zaslužnih občanov 
in jim podelili občinske na-
grade. Občinski svetniki 
bodo odločali o podelitvi na-
ziva častnega občana ter o 
podelitvi treh občinskih pri-
znanj.
Bliža se tudi konec šolskega 
leta, in ne samo otroci, am-
pak tudi starši občutimo pri-
tisk. Otroci ta čas vlagajo vso 
energijo v učenje, da bi si 
zagotovili lepe počitnice. In 
tudi starši se že veselimo 
časa, ko nam ob vsakodnev-
nih obveznostih ne bo več 
treba skrbeti še za to, ali so 
naloge opravljene ali ne.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

V času velikih 
obljub

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Sokol je bilo nacionali-
stično gibanje slovanskih 
narodov in prva sokolska 
društva v deželah habsbur-
ške monarhije so ustanovili 
kot reakcijo na delovanje 
nemške nacionalistične te-
lovadne organizacije Turn-
verein. Prvo sokolsko dru-
štvo so ustanovili leta 1862 v 
Pragi, že leto kasneje pa pod 
imenom Južni Sokol tudi v 
Ljubljani. V Žiri so idejo o 
sokolstvu prinesli iz sose-
dnje rudarske Idrije, kjer so 
telovadno društvo Sokol 
ustanovili leta 1897. Sokoli v 
Žireh so sprva delovali kot 
odsek sokolskega društva iz 
Idrije, avgusta 1907 pa so v 
Žireh ustanovili samostojno 
društvo Sokol, je bilo mogo-
če izvedeti na prireditvi ob 
stodesetletnici sokolskega 
doma v Žireh.
Prvi predsednik žirovskega 
odseka Sokolov je bil Ivan 
Kavčič. Že prvo leto se jim je 
pridružilo okrog štirideset 
članov, še istega leta so kupi-
li tudi prvo telovadno orodje, 
to je bradljo, drog in kozo, 
železne ročke pa so si izpo-
sodili. Žirovski Sokoli so na 
začetku vadili v zgornji sobi 
žirovske gostilne Pri Katri, 

nato pa pri Kamšku v Novi 
vasi. Ustanovni zbor samo-
stojnega telovadnega društva 
Sokol v Žireh so pripravili 15. 
avgusta 1907 in že čez deset 
dni je društvo Sokol nastopi-
lo s prvo javno telovadbo kot 
društvo in nič več kot odsek. 
Sokolski dom so odprli 30. 
avgusta 1908, torej skoraj 
natanko leto dni po ustanovi-
tvi samostojnega društva. 
Poleg rednih telovadnih vaj 
so Sokoli uprizarjali tudi gle-

dališke predstave, ustana-
vljali pevske zbore, tambura-
ške skupine, pihalne godbe 
in salonske orkestre. Prireja-
li so tudi izlete, družabne 
plese, pustna rajanja in vese-
lice ter tako širili svoj idejni 
vpliv. Po ločitvi slovenskega 
političnega duha na liberalni 
in katoliški tabor je namreč 
Sokol pridobival vse bolj li-
beralen značaj in bil vse bolj 
pod vplivom Narodno napre-
dne stranke.

Sokolski dom v Žireh je bil 
med drugo svetovno vojno 
poškodovan, saj je zgorelo 
ostrešje, zato so ga po vojni 
obnovili, so leta 1993 zapisa-
li učenci zgodovinskega 
krožka OŠ Žiri v svoji razi-
skovalni nalogi, ki so jo pri-
pravili pod mentorstvom 
Marije Kokalj. Po obnovi 
doma se je lahko nadaljevalo 
kulturno življenje v Žireh, 
saj so bile ostale stavbe, ki 
so jih uporabljali za ta na-
men, porušene. Z udarni-
škim delom nekdanjih telo-
vadcev ter ob finančni po-
moči občine in Čevljarne 
Žiri (današnje Alpine) so 
obenem povečali oder, dom 
pa preimenovali v Partizan, 
kot se imenuje še danes. V 
njem se je odvijala tudi pri-
reditev ob jubileju, ki so jo s 
svojim nastopom popestrili 
člani kulturno-umetniškega 
društva Božo Račič iz Adle-
šičev v Beli krajini in gimna-
stični veterani iz Športnega 
društva Sokol Bežigrad, ki 
so dokazali, da je mogoče 
tudi v poznejših starostnih 
obdobjih ohranjati fizične 
zmogljivosti in s tem krepiti 
zdravega duha. Gostili pa so 
tudi najstarejšega še živeče-
ga slovenskega olimpijca 
Marka Račiča.

Idejo sokolstva v Žiri 
prinesli iz Idrije
V dvorani Partizan so konec aprila zaznamovali stodesetletnico nekdanjega sokolskega doma, ki velja 
za najstarejši sokolski dom, ki so ga zgradili na slovenskem podeželju.

Na prireditvi ob jubileju sokolskega doma so gostili tudi 
najstarejšega še živečega slovenskega olimpijca Marka 
Račiča. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Žiri – Projekt Pešbus so v 
Osnovni šoli Žiri tudi letos 
na pobudo občinskega sveta 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu pripravili v 
sodelovanju z Združenjem 
šoferjev in avtomehanikov 
Žiri ter Avto moto društvom 
Žiri. Po besedah koordina-
torke omenjenega projekta v 
šoli in predsednice občin-
skega sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
Mateje Velkavrh se je v šolo 
v organiziranih skupinah, 
po premišljenih poteh in po 
stalnem urniku vsak dan 
peš odpravilo okrog trideset 
otrok, za spremstvo pa je 
skrbelo devet prostovoljcev.
Organizirana spremljana pot 
v šolo je prvi korak k spodbu-
janju samostojne aktivne 
poti v šolo. Učenci so imeli 
na voljo dva pešbusa oziro-
ma dve progi, na katerih je 
bilo več označenih postaja-
lišč, na katerih je bil naveden 

tudi čas prihoda pešbusa. 
"Ena proga je potekala po 
Čevljarski ulici in nato ob 
glavni cesti do šole, druga pa 
po Jezerski cesti," je razložila 
Mateja Velkavrh. S pešbu-
som sicer želijo ozavestiti lo-
kalne skupnosti o pomenu 
hoje in o njenih učinkih na 
kakovost življenja, da bi sa-
mostojna aktivna pot v šolo 

tako postala običajna in splo-
šno sprejeta praksa. Kot pou-
darjajo v šoli, samostojna in 
nemotorizirana pot v šolo 
namreč spodbuja tudi oseb-
nostni in socialni razvoj 
otrok, saj tako razvijajo neod-
visnost, krepita se tudi nji-
hov občutek odgovornosti in 
zavest o lastnih zmožnostih. 
"Za otroke je bila to zelo lepa 

izkušnja, saj so se po poti 
družili z vrstniki in uživali v 
naravi, obenem pa so imeli 
priložnost doživeti promet 
ne samo pasivno skozi avto-
mobilsko steklo," je poudari-
la Mateja Velkavrh. Aktivna 
pot v šolo je namreč po-
membna tudi z vidika vzgoje 
za prometno varnost. Otroci 
s premagovanjem krajših 
razdalj v okolju, ki ga pozna-
jo, postopoma usvajajo pro-
metne predpise in pravila ter 
postajajo suvereni udeležen-
ci v prometu. Obenem pa 
tako spodbujajo zdrav način 
življenja. Kot so opazili tudi 
učitelji, je še dodala Mateja 
Velkavrh, so se učenci po pe-
šačenju v šolo veliko mirnej-
ši usedli v šolske klopi, manj 
je bilo potrebe po klepetanju, 
pa tudi manj zaspani so bili. 
Zato so minula dva tedna 
starše pozivali, naj spodbuja-
jo svoje otroke, da se pešbusa 
udeležujejo z veseljem in jim 
bo takšna pot v šolo prešla v 
navado.

V šolo s pešbusom
Žirovski osnovnošolci so se v minulih dveh tednih lahko drugo leto zapored udeležili akcije Pešbus, v 
okviru katere učenci drugih in tretjih razredov v spremstvu odraslih organizirano hodijo v šolo peš.

Žirovski osnovnošolci so v minulih dveh tednih lahko 
drugo leto zapored v šolo hodili s pešbusom. / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – Uporabniki iz škofjeloške enote Varstveno delovnega 
centra (VDC) Kranj, v katero so vključeni tudi nekateri obča-
ni Žirov, se s svojimi izdelki iz gline predstavljajo v prostorih 
občine Žiri. V razstavo so vključili izdelke, ki jih povezuje 
uporabnost in estetika. S svojimi izdelki, poudarjajo v VDC 
Kranj, so prisotni tudi na trgu, na katerega vstopajo enako-
vredno z ostalimi ponudniki. "Le da naši izdelki niso le lepi, 
uporabni in kakovostni, ampak jih odlikuje še dodana vre-
dnost, to je delovni prispevek osebe s posebnimi potreba-
mi." Izdelke si je skupaj s fotografijami, ki prikazujejo po-
stopke njihove izdelave, mogoče ogledati do 10. junija, in 
sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, v sredo 
od 7. do 17. ure in v petek od 7. do 13. ure.

Razstavljajo glinene izdelke
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Mateja Rant

Žiri – Pri pripravi končnega 
poročila so po besedah Maje 
Brezovar iz žirovske šole so-
delovali koordinatorji vseh 
petih sodelujočih šol, torej 
poleg iz Slovenije in Poljske 
še iz Italije, Nemčije in Bol-
garije. "Treba je bilo pregle-
dati in ovrednotiti delo vsa-
ke partnerske šole posebej v 
skladu s celotnim projektom 
– v kakšni meri so bili dose-
ženi cilji ter katere kompe-
tence smo pridobili sodelu-
joči učitelji in učenci." Tako 
so lahko ugotovili tudi razli-
ke med posamezniki šolski-
mi sistemi in načini pouče-
vanja. "Precej je bilo namreč 
tudi hospitacij, tako da smo 
v tujini lahko dobili tudi ka-
kšno idejo za izvajanje pou-
ka v naši šoli," je poudarila 
Maja Brezovar.
Tudi na Poljskem je skupi-
na učiteljev, ki ni bila vklju-
čena v pripravo končnega 
poročila, spremljala pouk v 
tamkajšnji šoli in aktivno 
sodelovala pri pouku. Na 
Poljskem po besedah Maje 
Brezovar ravno ta čas spre-
minjajo šolski sistem. 
"Osnovnošolsko izobraževa-
nje, ki je doslej potekalo de-

set let, bodo ločili od sre-
dnješolskega in bo tako bolj 
podoben našemu." Pred-
vsem se jim je zdelo zanimi-
vo, da v poljskih šolah zdru-
žujejo nekatere predmete v 
okviru medpredmetnega 
povezovanja. Poljski in an-
gleški oziroma poljski in 
nemški jezik recimo pouču-
jeta določeno uro na teden 
dve učiteljici hkrati. Dobre 
prakse iz šol v tujini so 
vzbudile zanimanje pri vseh 
sodelujočih šolah, zato si že-
lijo dosedanje sodelovanje 

nadaljevati oziroma še nad-
graditi. Sedanji projekt bodo 
namreč jeseni končali, kaže 
pa se že priložnost, da bi so-
delovali pri novem projektu, 
pri katerem kot koordinato-
rica nastopa poljska šola. 
"Vključenih naj bi bilo šest 
partnerskih šol, tudi naša, 
tema projekta pa prinaša 
razvijanje večsenzornih in-
teligenc s pomočjo različnih 
aktivnosti." Za tovrstne pro-
jekte, opaža Maja Brezovar, 
namreč tudi pri učencih vla-
da veliko zanimanje. "Tako 

pri učencih kot učiteljih je 
bilo skozi projekt opaziti ve-
lik napredek. Učenci so po-
stali samozavestnejši pri ko-
munikaciji z vrstniki iz tuji-
ne, imeli so tudi priložnost 
spoznati razlike med našimi 
in njihovimi šolami." Po-
dobno so učitelji skozi pro-
jekt dobili potrditev za svoje 
delo, ki ga opravljajo v šoli, 
obenem pa so vsi skupaj pri-
šli do zaključka, da so naše 
šole tako po organizaciji po-
uka kot opremljenosti na 
precej visoki ravni.

Sodelovanje bi nadaljevali
Koordinatorji Erasmus+ projekta Čutim les, za vedno, pri katerem je sodelovala tudi Osnovna šola 
Žiri, so se v začetku maja zbrali na Poljskem, da bi pripravili osnutek končnega poročila projekta.

Koordinatorji projekta Erasmus+ pri pripravi osnutka končnega poročila na Poljskem 
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Mateja Rant

Žiri – Pri pripravi izdelkov 
za letošnje razstave so po 
besedah podpredsednice 
društva Cvetke Mojce Al-
breht klekljale čipke, za ka-
tere je vzorce risal Janez 
Oblak. V njegovi zapuščini 
so med drugim našli tudi 
katalog Jugoslovanske čipke 
iz leta 1938, ki ga je izdal Dr-
žavni osrednji zavod za žen-
sko domačo obrt, tako da so 
na posebni razstavi predsta-
vile tudi te čipke. 
V klekljarskem društvu Cvet-
ke tako vsako leto spomnijo 
na del žirovske tradicije, ki je 
bila po besedah župana Jane-
za Žaklja še pred desetletji za 
njihove prednike obvezen 
del vsakdana. »Klekljali so 
tudi po dvanajst ur na dan, 
da so zaslužili za preživetje.« 
Danes je pri klekljanju pou-
darek na druženju in medge-
neracijskem sodelovanju. 
Župana ob tem veseli, da v 
Žireh znajo biti ponosni na 
tradicijo, saj meni, da je na-
rod brez tradicije narod brez 
prihodnosti. Zato se je za-
hvalil vsem, ki znanje kle-
kljanja prenašajo iz roda v 
rod in tako ne le ohranjajo 

tradicijo, ampak obenem 
otroke učijo pomembnih ve-
ščin, kot so potrpljenje, 
vztrajnost, spretnost in 
ustvarjalnost. Klekljanja se ta 
čas v Žireh uči več kot sto 
osnovnošolcev. »Tudi zato, 
ker ste jim člani društva 
Cvetke zgled kreativnosti in 
veselja,« je prepričan župan. 
Še posebno prisrčne zahvale 
je bila od svojih kolegic v 

društvu deležna legendarna 
žirovska klekljarska učiteljica 
Marica Albreht, ki so ji za 
njene posebne zasluge pri 
razvoju klekljarstva v Žireh 
podelili naziv častne predse-
dnice društva. Priznala je, da 
še vedno rada kleklja in zna-
nje prenaša tudi na mlajše 
generacije. 
V okviru klekljarskih dnevov 
pa so kot vsako leto pripravi-

li tudi tekmovanje v kleklja-
nju za odrasle in otroke. Na 
šaljivem tekmovanju za 
otroke se je pomerilo šest 
ekip, na tekmovanju za od-
rasle pa je svoje klekljarske 
spretnosti prikazalo 17 posa-
meznikov. Prvo mesto je 
pripadlo Miri Guzelj iz 
Smrečja, druga je bila Anica 
Uršič iz Idrije in tretja Mar-
jeta Adam iz Logatca.

Ponosni na tradicijo
V klekljarskem društvu Cvetke so konec aprila in v začetku maja izpeljali že dvanajste Slovenske 
klekljarske dneve v Žireh. Navdih za čipke so znova našli v preteklosti.

Prva tri mesta so na tekmovanju v klekljanju zasedle (z desne proti levi): Mira Guzelj, 
Anica Uršič in Marjeta Adam. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Teden Rdečega križa v 
Žireh že nekaj let zaznamu-
jejo tudi z brezplačnimi me-
ritvami krvnega sladkorja, ki 
jih omogočijo občanom. Za 
to se po besedah predsedni-
ce krajevne organizacije 
Rdečega križa v Žireh Mari-
je Kokalj vsako leto odloči 
več posameznikov, letos so 
jih našteli že 194.
"Zelo smo zadovoljni z od-
zivom, saj večinoma pride-
jo tisti, ki si sicer krvnega 
sladkorja ne merijo redno," 
je poudarila Marija Kokalj 
in dodala, da so imeli kljub 
temu zelo malo primerov, 
ko so morali osebe zaradi 
povišanih vrednosti slad-

korja v krvi napotiti k nji-
hovemu osebnemu zdrav-
niku. Merjenj se je sicer 
udeležilo več žensk kot mo-
ških. 
Minuli teden pa je potekala 
tudi njihova tradicionalna 
krvodajalska akcija, v okviru 
katere je v dveh dneh kri da-
rovalo 323 posameznikov – 
ne samo iz Žirov, ampak 
tudi okoliških krajev. "Med 
njimi je bilo kar nekaj tudi 
takih, ki so se krvodajalske 
akcije udeležili prvič oziro-
ma so po daljšem obdobju 
odsotnosti znova prišli," je 
bila zadovoljna Marija Ko-
kalj, ki ugotavlja, da je oza-
veščenost glede pomena da-
rovanja krvi v njihovem kra-
ju na zelo visoki ravni.

Zadovoljni  
z odzivom
V sklopu tedna Rdečega križa so v Žireh 
omogočili brezplačno merjenje krvnega sladkorja.

V sklopu tedna Rdečega križa so v Žireh omogočili 
brezplačno merjenje krvnega sladkorja. / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – V podjetju Alpina so v sodelovanju s priznanim slo
venskim oblikovalskim tandemom Draž ustvarili novo ko
lekcijo modne obutve Alpina Draž. Med drugim so oblikova
li ekskluzivni model športnega obuvala, ki z rožnatimi sate
nastimi vezalkami simbolizira podporo vsem ženskam v 
boju proti raku na dojkah. Od vsakega prodanega para ro
žnatih čevljev Alpina Draž bodo pet evrov namenili za zdru
ženje Europa Donna Slovenije. Akcija poteka v izbranih pro
dajalnah Alpine in na www.alpinashop.si od sredine maja 
do razprodaje zalog. 

Zaveži pentljo upanja

Žiri – V okviru dogodkov ob občinskem prazniku bodo v 
Turističnem društvu Žiri za vse ljubitelje gorskega kolesarje
nja v soboto, 23. junija, pripravili 17. Žirovski kolesarski 
krog. Udeleženci bodo imeli tudi letos na razpolago več 
tras, ki se med seboj razlikujejo po dolžini in zahtevnosti, 
najmlajši kolesarji pa se bodo lahko skupaj s starši podali na 
zanimiv kolesarski potep. Družbo jim bodo tudi tokrat dela
li tekači, ki se bodo imeli možnost udeležiti družabnega 
teka. V sklopu omenjene prireditve bodo pripravili še sejem 
rabljenih koles in kolesarske opreme ter predstavitev in te
stiranje električnega kolesa. 

Za ljubitelje gorskega kolesarjenja

Žiri – V galeriji v zvoniku cerkve sv. Martina v Žireh bodo 17. 
junija ob 10. uri odprli razstavo fotografij iz serije Botra šola 
avtorice Polone Mlakar Baldasin. Fotografije prikazujejo 
propadajoče stanje starega dela delujoče Osnovne šole Žiri, 
ki kljubuje času, kolikor se da. "Fotografije so odraz trenu
tnega stanja šole, ki čaka na prenovo oziroma dograditev, v 
njih pa je tudi nekaj nostalgije, saj odkrivajo neraziskane 
prostore starega dela, kjer se nahaja zakladnica predmetov 
iz preteklih let …" so ob napovedani razstavi zapisali v druš
tvu ŠmaR.

Botra šola
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VESELICA V BESNICI
MODRIJANI

SOBOTA, 2.6.2018
Pod šotorom, ob 19. uri

VSTOP PROST!
Turistično društvo Besnica

Sobota
2.6.2018

VELIKA OTROŠKA ZABAVA
     z delavnicami
 in čarovnikom Gregom

    ob
15. uri

Nedelja
3.6.2018

  27. GORENJSKO
     PRVENSTVO
HARMONIKARJEV

    ob
12. uri

Medijski pokrovitelj:
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Mladinski me-
šani pevski zbor Gimnazije 
Škofja Loka ima v letošnjem 
letu za seboj »zlato pevsko 
sezono«, saj je na državnem 
tekmovanju mladinskih 
pevskih zborov v Zagorju 
osvojil zlato priznanje. Dru-
gi petek v maju so s Pomla-
dnim koncertom v Sokol-
skem domu pripravili še vr-
hunec uspešne glasbene 
zgodbe, ki so jo pevci skupaj 
z zborovodjem Žigom Ker-
tom pisali skozi celo šolsko 
leto. Večer so začeli s teh-
tnejšim tekmovalnim pro-
gramom, v katerem je imela 
posebno mesto skladba ško-
fjeloškega skladatelja An-
dreja Missona Pomladna, in 
zaključili z navdušujočimi 
skladbami iz zakladnice 
pop, džez in gospel glasbe, 
ko smo lahko uživali tudi ob 
odličnem solo glasu Neje 
Bohinc. Pevci so poslušalce 
osupnili predvsem z zadnjo, 
v španskih ritmih napisano 
skladbo Ritmo, ki so ji svoj 

pečat z instrumentalno igro 
dodali še pianistki Ana Ma-
ria Beguš in Katarina Tomi-
nec ter Lenart Kolja Kokalj 
na tolkalih. Na koncertu se 
je pod vodstvom Matevža 
Močnika odlično predstavila 
tudi v letošnjem šolskem 
letu ustanovljena Gimnazij-
ska dekliška vokalna skupi-
na.
Pomladni koncert Gimnazi-
je Škofja Loka je bil tudi 
mednarodno obarvan, saj je 

kot gostujoči zbor nastopil 
šestindvajsetčlanski Mladin-
ski mešani pevski zbor 
Himmelev Gymnasium Ro-
skilde iz Danske ter se ob-
činstvu prikupil s svojim 
sproščenim repertoarjem 
ter prisrčno in toplo inter-
pretacijo, za katero sta po-
skrbela dirigenta Charlotte 
Øland in Jeppe Nilaus Lar-
sen. 
Ob navdušujočem zaključ-
nem aplavzu poslušalcev v 

polni dvorani Sokolskega 
doma in nasmejanih ter za-
dovoljni obrazih več kot de-
vetdesetih mladih pevcev na 
odru je ob pomočnica ravna-
telja Ana Prevc Megušar po-
vedala: „Vse besede so pre-
majhne, da bi lahko zaobjele 
vsa čustva, vtise in lepoto, ki 
se je nabrala v dušah ob ču-
dovitem petju mladih. Le 
ena beseda ostaja dovolj ve-
lika – hvala in srečno v pri-
hodnjo pevsko pomlad.«

Polepšali pomladne dni
Mladinski mešani pevski zbor Gimnazije Škofja Loka je piko na i uspešni sezoni dodal s Pomladnim 
koncertom v Sokolskem domu. Na oder so povabili tudi gimnazijske vrstnike iz Danske.

S Pomladnim koncertom so pevke in pevci Gimnazije Škofja Loka zaključili uspešno 
pevsko sezono. / Foto: arhiv Gimnazije Škofja Loka

Igor Kavčič

Škofja Loka – Ni jih malo, ki 
z gotovostjo potrdijo, da je to 
v Škofji Loki najlepša sobota 
v letu. Prireditev, ki jo Glas-
bena šola Škofja Loka pripra-
vlja že trinajsto leto zapored, 
se je med Ločani dodobra 
usidrala kot sinonim za mla-
dostno muziciranje na uli-
cah in trgih, v atrijih in cer-
kvah tisočletne lepotice. 
Tudi letos bo osrednji del 
O'glasbene Loke potekal v 
dopoldanskem času med 9. 
in 12. uro. Na novo ureje-
nem Trgu pod gradom, kjer 
bo prireditev odprl župan 
Miha Ješe, bodo igrali kar 
trije pihalni orkestri: poleg 
Pihalnega orkestra Glasbene 
šole Škofja Loka in Mestne-
ga pihalnega orkestra Škofja 
Loka prihaja v goste še Pihal-
ni orkester Glasbene šole 
Marjana Kozine Novo me-
sto. Živo bo tudi na Me-
stnem trgu: v senci med Pla-
ninškovo in Martinčkovo 
hišo bodo igrali harmonikar-
ji, kitaristi bodo že tradicio-
nalno “oglasbili” atrij Stare-
ga župnišča, z balkona Ho-
manove hiše pa bodo zado-
nele fanfare. Na odru na 
Cankarjevem trgu bodo na-
stopili flavtisti, saksofonisti, 
klarinetisti in trobilci, v cer-
kvi sv. Jakoba bodo iz kralji-
ce instrumentov izvabljali 
zvoke mladi orglavci, kdo bo 

igral pred Staro šolo, pa naj 
ostane še skrivnost. Pod vod-
stvom Danijela Muska se bo 
moč sprehoditi tudi po nje-
govem goslarskem ateljeju v 
neposredni bližini.
V nunski cerkvi v Blaževi 
ulici bodo odmevali zvoki či-
sto pravega koncertnega kla-
virja, v čudovitem ambientu 
špitalske cerkve na Lontrgu 
pa bodo zazvenela godala v 
različnih zasedbah, od soli-
stov in komornih skupin pa 
do godalnega orkestra. Glas-
ba bo tako med sabo poveza-
la najlepše ambiente starega 
mesta in obiskovalcem na 
novo odkrila njegove skrite 
kotičke, to je bil tudi izvorni 
namen O’glasbene Loke.

V večernem delu se prav 
tako obeta zanimiv glasbeni 
program na obeh koncih 
zgornje mestne terase. Že 
ob 18. uri bo v nunski cerkvi 
zaključni recital odlične 
mlade pianistke Loti Feltrin, 
ob 19. uri pa bo sledil še pev-
ski večer v izvedbi pevskega 
oddelka Glasbene šole Ško-
fja Loka z gosti. Druga stran 
mesta, na Trgu pod gradom, 
pa bo od 19. ure dalje utripa-
la bolj džezovsko: na za-
k l j u č n e m  k o n c e r t u 
O’glasbene Loke bo, poleg 
učencev tolkal in kitarskega 
tria Allcupown, za dobro 
vzdušje poskrbel Jazz je kul 
bend pod vodstvom Jake 
Strajnarja.

Ko je Loka glasba
V soboto, 9. junija, bo staro mestno jedro Škofje Loke spet v znamenju 
O’glasbene Loke, ki so jo Ločani vzeli za svojo.

Mladi glasbeniki Glasbene šole Škofja Loka že več let ob 
zaključku šolskega leta povabijo na O'glasbeno Loko, ki je 
vedno znova pravi praznik mladosti in glasbe. 
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12. Teden obrti in podjetništva na Loškem
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja 
Loka je v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, 
d. o. o., in ob finančni podpori občin Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki, v času od 
19. do 25.  maja 2018 ponovno pripravila bogat 
program dogodkov, ki so se zvrstili v okviru že 
12. Tedna obrti in podjetništva na Loškem pod 
imenom TOP 2018. 
Program se je začel s tradicionalnim pohodom 
obrtnikov in podjetnikov. Udeleženci so se 
zbrali na parkirišču podjetja Marmor Hotavlje, 
kjer so si najprej ogledali podzemno pridobiva-
nje znamenitega »hotaveljskega marmorja«, sle-
dila pa je še predstavitev podjetja samega, njiho-
ve tehnologije ter nekaj tehnološko najzahtev-
nejših projektov, ki so jih izvedli po celem svetu. 
Od leta 1721, skozi generacije in generacije, v 
podjetju iščejo skrito lepoto v kamnu. Njihovo 
obsežno znanje se razteza od najbolj tradicional-
nih tehnik rezanja kamna do najsodobnejših, 
zgodovina, znanje in izkušnje pa podjetje 
postav ljajo med vodilna kamnoseška podjetja 
na svetu. Sledil je pohod čez majhno vas Srednje 
Brdo, ki leži na nadmorski višini 500 metrov in 
ponuja prelep razgled na Blegoš, nato pa še dru-
ženje v prostorih Gasilskega doma na Hotavljah. 

Sprejem pohodnikov v podjetju Marmor Hotavlje

Program TOP se je nato nadaljeval v ponedeljek 
s TOP pogovornim večerom z naslovom “Pod-
jetniška miselnost malo drugače”. Voditeljica 
pogovora Monika Tavčar je v svojo družbo po-
vabila mlade goste, ki so dokazali, da si upajo 
stopiti iz cone ugodja in iti s svojimi idejami in 

projekti dlje. V prijetnem pogovornem vzdušju 
so v polni galeriji Franceta Miheliča v Kašči svoje 
življenjske in poslovne zgodbe predstavili Sara 
Oblak Speicher, ki jo je življenje iz domače Ško-
fje Loke odpeljalo v New York, kjer danes živi in 
uspešno vodi svoje podjetje, Miha Podgornik, 
biatlonski trener in ekstremni športnik, ki vedno 
znova prestavlja meje človeških zmogljivosti, ter 
Mateja in Domen Košir, mati in sin, urednica in 
režiser zelo gledane televizijske oddaje Ambien-
ti, ki nam skozi objektiv kamere odpirata vrata v 
zanimive domove.
Eden od vrhuncev letošnjega TOP-a pa je bila 
vsekakor Razstava dijakov Šolskega centra 
Škofja Loka ter podelitev nagrad najbolj kre-
ativnim dijakom s strani OOZ Škofja Loka. Raz-
stavo pravih mojstrskih izdelkov dijakov je lepo 
dopolnjevala tudi Fotografska razstava obr-
tnikov in podjetnikov (FROP 2018). 
Informacije o vstopu na samostojno podjetni-
ško pot so bile udeležencem na voljo na skupin-
skem svetovanju Gremo mi na svoje!, aktivno-
sti, ki jih izvajajo v svojih prostorih, pa so pred-
stavili tudi v Coworking centru Lokomotiva in 
Kreativnem centru Mizarnica v Žireh. 
TOP 2018 je 25. maja z ogledom podjetja 
Polycom za leto dni zaprl svoja vrata. V indus-
trijski coni Dobje je namreč podjetje v letoš-
njem letu odprlo novo tovarno, opremljeno z 
najsodobnejšimi stroji in opremo, 12 milijonov 
evrov vredna investicija pa bo podjetju omo-
gočila nadaljnjo rast. 
Namen organiziranja tovrstnega dogodka, kot je 
TOP, je, da se preko sklopa različnih promocijskih 
in vsebinskih dogodkov približa obrt in podje-
tništvo čim širšemu krogu ljudi, se spodbudi 
podjetniška miselnost ter posredno tudi razvoj 
obrti in podjetništva na loškem območju.
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Škofja Loka – V Galeriji Franceta Miheliča v Kašči se bo v 
sredo, 30. maja, ob 19. uri kustos Loškega muzeja Boštjan 
Soklič pogovarjal s Petrom Gabrom, predstavnikom mlajše 
generacije slikarjev, ki je v preteklem letu v okviru mednaro-
dne rezidenčne izmenjave, ki sta jo organizirala Loški muzej 
in galerija Guler Sanat iz Ankare, dva meseca bival in ustvar-
jal v Ankari. Gabrova dela, nastala na izmenjavi, so na ogled 
v Galeriji na Gradu od 16. maja do 26. avgusta 2018. 

Pogovori z umetniki: Peter Gaber



Šport, oglasi

13Loški glas, torek, 29. maja 2018

Slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve.

TVOJ glas odloča!

ZAKAJ KANDIDIRAM?

MOJE SPOROČILO VAM

Spremljajte me na

mag. MARKO POGAČNIK

Spremljajte me na

mag. MARKO POGAČNIK

19

Pod vlado Mira Cerarja in koalicije 
strank SMC, Socialnih demokratov 
in Desusa je Slovenija izgubila  
štiri leta priložnosti. Slovenija  
potrebuje spremembe. Prepričan 
sem, da je program stranke SDS 
tisti, ki lahko zagotovi razvoj  
Slovenije in boljše življenje  
Slovenk in Slovencev.

SDS je v mandatu 2004–2008 dokazala, da zna uspešno 
in kakovostno voditi državo. Prepričan sem, da  
je Sloveniji treba vrniti vrednote slovenske pomladi,  
upravljati državo v skupno dobro ter ustvariti novo  
kakovost življenja. Kot poslanec se bom v prvi vrsti  
zavzemal za višji neto razpoložljivi dohodek državljank in 
državljanov, vendar ne z dodatnim obremenjevanjem 
gospodarstva, temveč z znižanjem davčnih obremenitev 
in trošarin. Samo močno in konkurenčno gospodarstvo 
lahko zagotovi stabilno in učinkovito socialno politiko.
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Maja Bertoncelj

Železniki – V Železnikih bo 
2. junija velik športni dogo-
dek, 23. Tek na Ratitovec, ki 
bo letos organiziran kot 18. 
svetovno prvenstvo v gor-
skih tekih za veterane. 
Svetovna organizacija za gor-
ske teke je organizacijo zau-
pala Atletskemu društvu Že-
lezniki, ki se je že doslej izka-
zalo kot dober organizator. 
Tek na Ratitovec je leta 2015 
štel za svetovni pokal, večkrat 
pa za prvenstvo Slovenije v 
tem športu. Uvodno dogaja-

nje bo v petek, 1. junija, s pa-
rado udeležencev (ob 16.45) 
in slovesnim odprtjem pr-
venstva (ob 17. uri) na prire-
ditvenem prostoru pri špor-
tni dvorani v Železnikih. 
Tekmovalni dan bo sobota, 
2. junija. Poleg tekmovalcev, 
ki se bodo pomerili na sve-
tovnem prvenstvu za vetera-
ne (starti različnih kategorij 
od 10. ure do 11.30), se bodo 
teka lahko udeležili tudi vsi 
drugi, saj bo potekal tudi Ra-
titovec open race. Razglasitev 
rezultatov bo ob 15.45 pri 
športni dvorani.

Ratitovec bo dal nove 
svetovne prvake

Tek na Ratitovec bo letos štel za svetovno 
prvenstvo v gorskih tekih za veterane.

Škofja Loka – Škofja Loka se pripravlja na velik tekaški dogo-
dek, na Tek štirih mostov. Začel se bo v petek, 15. junija, s 
tekaškim druženjem in testeninko na Cankarjevem trgu 
(ob 20. uri) ter glasbenim programom, vrhunec pa bo v 
soboto, 16. junija. Škofjo Loko bodo preplavili tekači vseh 
starosti. Ob 10. uri bo start vrtčevskih tekov, istočasno se 
bo začela tudi športna tržnica, ob 16.30 bo Run4Unity, ob 
18. uri začetek šolskih tekov za Pokal štirih županov, ob 21. 
uri pa osrednji nočni tek na 10 km in tek štafet. Razglasitev 
rezultatov bo ob 23. uri, ko bo tudi druženje s koncertom.

Deset kilometrov dolga zabava v Škofji Loki
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Izzivi za mandat:
	Podpora	gospodarstvu	pri	prehodu	na	bolj	zahtevne	in		

okolju	bolj	prijazne	tehnologije.

	Dvig	konkurenčnosti,	dodane	vrednosti	in	plač	zaposlenih.

	Ustanovitev	Gorenjske	univerze	za	boljše	povezovanje	znanja	in	gospodarstva.

	Boljše	prometne	povezave	z	Ljubljano,	Severno	primorsko	in	Idrijo.	

	Izgradnja	novih	in	bolj	varnih	kolesarskih	poti.	

	Podpora	prehranski	in	energetski	samooskrbi.

	Spodbude	pri	razvoju	in	povezovanju	v	turizmu.

	Spodbude	podjetjem	za	sodelovanje	z	lokalnim	okoljem	pri	športu,		
kulturi,	turizmu	ali	drugih	družbeno	koristnih	dejavnostih.

	Podpora	vseživljenjskemu	učenju	ter	čim	večji	delovni	in		
socialni	vključenosti	starejših.

	Ureditev	problematike	odsotnosti	z	dela		
prostovoljnih	gasilcev	in	drugih	reševalcev.

Janez 
Demšar
Ponosen na to,  
od kod prihajam.
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V Kranju je potekala zaključna slovesnost minule sezone v 
smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Pokal za naj-
boljši klub je dobil SK Triglav Kranj, za katerega tekmuje tudi 
Nika Prevc iz Dolenje vasi (na sliki), ki je bila najboljša v 
kategoriji do 13. Pokala za najboljšega med člani v Pokalu 
Cockta je dobil njen brat Cene Prevc, med članicami pa je 
bila najboljša Nika Križnar iz Delnic, sicer članica SSK Žiri. 

Priznanja smučarskim skakalcem in skakalkam

Vilma Stanovnik

Železniki – Od ustanovitve 
Kegljaškega kluba Železniki 
bo letos minilo 18 let. Polno-
letnost kluba je očitno pri-
nesla tudi velik športni 
uspeh. Prejšnji teden sta na-
mreč v Postojni in Pivki po-
tekali kvalifikacijski tekmi 
za uvrstitev v 3. slovensko 
ligo. Kegljači iz Železnikov 
so premagali ekipo Krke iz 
Novega mesta. Tekmovalci, 
ki so tekmovali za drugo eki-
po Železnikov, so bili: Igor 
Bevk, Marjan Fuis, Jure 
Markelj, Davor Demšar, 
Jure Šmid, Edo Gajgar, Mi-
lan Prezelj in Tone Moho-
rič.
Kot pravi predsednik kluba 
Anže Pegam, se število čla-
nov v klubu vsako leto po-
večuje. Največji problem je, 
da v Železnikih nimajo šti-
risteznega kegljišča, na ka-
terem se lahko igrajo tek-
me slovenskih lig. Na tre-
ninge in tekme se tako vo-
zijo v Škofjo Loko, nekaj 
treningov imajo tudi na 

dvosteznem kegljišču Pri 
Meru. Sedaj, ko so se z dve-
ma ekipama uvrstili v slo-
vensko ligo, bo postal naj-
večji izziv vse te rezultate 
obdržati. Ker pa imajo čla-
nov v klubu dovolj, že raz-
mišljajo, da bi napravili še 

tretjo ekipo, s katero bi tek-
movali v medregijski ke-
gljaški ligi. 
Ciljev v klubu imajo še kar 
nekaj. Najprej bi radi dobili 
novo štiristezno kegljišče v 
Železnikih, o katerem so se 
že začeli pogovarjati tudi z 

odgovornimi na občini. 
Tako bi v svoje vrste lahko 
pridobili tudi mlajše tekmo-
valce, med katerimi se neka-
teri tudi že udeležujejo šol-
skih gorenjskih in državnih 
prvenstev. Želijo tudi, da bi 
imeli žensko ekipo. 

Uspeh kegljačev 
Kljub temu da v Železnikih ni štiristeznega kegljišča, so rezultati kegljačev vsako leto boljši.

Kegljači iz Železnikov so zadovoljni z uspešno sezono. / Foto: arhiv KK Železniki

TEK ŠTIRIH MOSTOV

ZABAVA IN DRUŽENJE - NAVIJAŠKA SPODBUDA
TESTENINKA - ŠPORTNA TRŽNICA - ŠOLSKI TEK ZA POKAL ŠTIRIH ŽUPANOV

uživajte

z nami!

16. 6. 2018, ŠKOFJA LOKA
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Slovenija mora postati država 
priložnosti in zadovoljnih ljudi

MISLI
RESNO

MIHAEL
PREVC

ALOJZ
BOGATAJ

Železniki, Žiri,
Gorenja vas - Poljane

Škofja Loka
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Sem Viktor Zadnik, profesor glasbe,  

predsednik OO DeSUS v Škofji Loki.  

Bil sem 30 let ravnatelj Glasbene šole na 

Vrhniki, 11 let član predsedstva EMU  

(evropske zveze glasbenih šol),  

član različnih komisij pri Ministrstvu za 

šolstvo in šport Republike Slovenije. 

 

V svojem programu bom zagovarjal 

medgeneracijsko sodelovanje,  

ureditev razmer v kulturi in šolstvu,  

varstvo voda in okolja in ureditev statusa 

bodočih upokojencev, saj so zaradi  

trenutne zakonodaje prikrajšani  

pri upokojitvi.

22
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Maja Bertoncelj

Včeraj se je začela tradicio-
nalna mednarodna akcija 
Teden gibanja – Move 
Week, ki letos poteka od 28. 
maja do 3. junija. Številnim 
rekreativcem ponuja pester 
nabor brezplačnih športnih 
aktivnosti v različnih krajih 
v Sloveniji in po svetu.
Cilj akcije je širša evropska 
promocija koristi in pozitiv-
nih učinkov gibanja in re-
dne udeležbe na športnih 
aktivnostih. V teh dneh 
bodo lokalne športne orga-
nizacije občanom ponudile 
raznovrstne brezplačne 
športne aktivnosti in vadbe. 
V Sloveniji osrednji dogo-
dek akcije Teden gibanja 

predstavlja eden največjih 
športno-humanitarnih pro-
jektov na slovenskih tleh, 
humanitarni projekt 10 kro-
gov za 10 nasmehov, kjer 
člani športno-humanitarne-
ga društva Vztrajaj – Never 
Give Up v desetih različnih 
mestih tečejo za deset dru-
žin, ki so se znašle v nezavi-
dljivem položaju in potrebu-
jejo našo pomoč. Pri tem se 
jim lahko pridružite. 
Dogodek poteka od 25. maja 
do 3. junija, vsak dan od 16. 
do 20. ure v enem izmed kra-
jev, med katerimi sta tudi dva 
na Gorenjskem. Jutri, 30. 
maja, boste lahko za dober 
namen tekli na stadionu v 
Škofji Loki, v soboto, 2. junija, 
pa na stadionu v Radovljici.

Tek za dober namen
Deset krogov za deset nasmehov v Škofji Loki

Ste pripravljeni na novo poglavje? Na Godešiču bo v soboto, 
9. junija, v organizaciji ŠD Kondor potekal drugi Kondorjev 
let, kot pravijo teku čez prepreke na okrog pet kilometrov 
dolgi progi. "Na Kondorjevem letu je prav tako treba prema-
gati kar nekaj ovir, preprek, kakor jim mi raje rečemo. Ven-
dar ne preprek, ki bi jih postavili umetno. Pri nas ne boste 
srečali jeklenih konstrukcij, avtomobilskih pnevmatik, 'elek-
tošok' ovir ... Mi ovir več ali manj ne postavljamo – nam jih 
postavila narava," poudarjajo organizatorji. Potekal bo tudi 
mini Kondorjev let za otroke in večerno glasbeno dogajanje.  

Bliža se Kondorjev let
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www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00 
Kulinarična ponudba / Mestni trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00 
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg, Mestni trg /
zbor na Spodnjem trgu ob 10.00 
Osrednji dogodek – dramska igra »Zamorc s krono« / Mestni trg  /
11.00, 18.00 
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Taboršti Kupci
iz češkega Tabora, razstava v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka /
Mestni trg, Trg pod gradom / 10.00 – 18.00 
Rokodelnice za otroke, muzejska delavnica, stare igre, nastopi učencev
škofjeloških osnovnih šol, dramske igre, jahanje ponija, pravljice o
živalih / Trg pod gradom, otroško igrišče Zamorc / 10.00 – 18.00 
Pri mojstrih rokodelcih – prikazi tradicionalnih rokodelskih veščin /
Cankarjev trg - pred ateljejem Amuse / 10.00 – 18.00
Odprta vrata kreativnega centra Kreativnice in predstavitev
izdelkov oblikovalk tekstila / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.00 – 11.00, 11.30 – 12.30 
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu / zbor pred Kaščo ob 12.00 
Brezplačno vodenje po Romualdovi poti / zbor pred TD Škofja Loka
ob 16.00 
Večerni koncert učiteljev Glasbene šole Škofja Loka ter plesni nastop
članov Kulturnega društvo Lonca  / Trg pod gradom / 21.00
Spremljevalni dogodki festivala: 
Prost vstop v Groharjevo galerijo / Mestni trg / 9.00 – 18.00
Knjižnica na prostem / Cankarjev trg / 10.00 – 14.00
Prost vstop v Špitalsko cerkev / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Ugodnejši obisk Loškega muzeja / Loški grad / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Galerijo Franceta Miheliča / Spodnji trg / 11.00 – 14.00
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol  / Mala galerija
Občine Škofja Loka, Okno loške hiše / 20. 6. – 31. 7. 2018

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Festival zgodovine: sobota, 23. junij 2018

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

Prost vstop.
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www.visitkranj.com

BIG FOOT MAMA

RIGOLETTO
GIUSEPPE VERDI

OPERA V DVEH DEJANIH

1. 6.

10. 6.

28. 6.

PETEK 
ob 21.00h

NEDELJA 
ob 21.00h

20. 6.
SREDA 

ob 20.30h

ČETRTEK 
ob 21.00h

GLASBENI SVET 
SHERLOCKA HOLMESA

POKLON DNEVU DRŽAVNOSTI

Žiga Brank, Petar Milić Nuška Drašček

INNER CIRCLE 
(Jamajka)
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loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kako učinko-
vito predstaviti svoje podje-
tje na priljubljenih družbe-
nih omrežjih Facebook in 
Instagram? Pod tem naslo-
vom bo junija potekala de-
lavnica podjetniškega pove-
zovanja. V okviru projekta 
Coworking izven okvirjev jo 
prireja Razvojna agencija 
Sora. Udeleženci bodo spo-

znali delovanje oglaševanja 
na spletu, dobili bodo infor-
macije, na katerih spletnih 
straneh in družbenih 
omrežjih je bolje oglaševati 
in si tako povečati prepo-
znavnost podjetja, storitev 
ali izdelkov. Delavnica bo 
potekala v dveh delih, v sre-
do, 13. junija, bo od 9. ure 
do 11.30 predstavitev metod 
inovativnega oglaševanja na 
družbenih omrežjih Facebo-

ok in Instagram s spoznava-
njem lastnosti delovanja teh 
omrežij in možnosti za ogla-
ševanje; v petek, 15. junija, 
pa praktično usposabljanje 
za samostojno oglaševanje 
na družbenih omrežjih. Šte-
vilo prostih mest za udelež-
bo je omejeno, prijave zbira-
jo na e-naslovu: info@izve-
nokvirjev.si. Delavnica bo v 
veliki sejni sobi na UE Ško-
fja Loka, Poljanska cesta 2.  

Oglaševanje na 
družbenih omrežjih

Krško, Škofja Loka – Sredi 
maja 2018 je Slovenska filan-
tropija v Krškem ob dnevu 
prostovoljstva podelila nazi-
ve Prostovoljstvu prijazno 
mesto. Doslej je ta naslov 
prejelo 24 slovenskih občin, 
17 občin ga je potrdilo, se-
dem pa ga je prejelo prvič. 
Laskavi naslov je že petič po 
vrsti potrdila tudi Občina 
Škofja Loka, in sicer z ute-
meljitvijo komisije ''za stal-
no sofinanciranje različnih 
izobraževalnih oblik za pro-
stovoljce, podpiranje prosto-
voljstva mladih, za angažira-
nje pri ohranjanju Škofjelo-
škega pasijona kot nesnovne 
kulturne dediščine, ki v veli-
kem obsegu vključuje pro-
stovoljce, za aktivno vlogo 
pri povezovanju javnih zavo-
dov in prostovoljskih organi-
zacij na področju preventi-
ve''. Naziv je v Kulturnem 
domu Krško prevzel podžu-
pan Tine Radinja.

Škofji Loki potrdili 
laskavi naslov


