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Železniki – Gospodarska 
zbornica Slovenije je letos 
že petdesetič podelila nagra
de za izjemne gospodarske 
in podjetniške dosežke, med 
devetimi prejemniki pa je 
bil tudi Rado Čulibrk, ki je 
direktor Nika Železniki od 
leta 2008, pred tem je bil od 
leta 1994 direktor prodaje. 
Pod njegovim vodstvom se 
je Niko razvil v največjega 
proizvajalca mehanizmov z 
ročico na svetu in pokriva 
trideset odstotkov evropske
ga oziroma 22 odstotkov 
svetovnega trga, so poudarili 
v GZS.

Na GZS so poudarili, da je 
podjetje Niko, ki poleg me
hanizmov za pisarniške re
gistratorje med drugim iz
deluje tudi kovinske izdelke 
za gradbeništvo ter pohiš
tveno in avtomobilsko 
indus trijo, v letu 2016 ustva
rilo 30,6 milijona evrov pri
hodkov, veliko večino na tu
jih trgih. Dodana vrednost 
se je v zadnjih treh letih v 
povprečju povečala za 7,2 
odstotka letno, na zaposle
nega pa je znašala 48 tisoč 
evrov in je bila tako za peti
no višja od dejavnosti. Po 
dobičkonosnosti kapitala se 
je Niko umestil v prvo četrti
no v dejavnosti. Čisti dobi

ček, ki je znašal 5,3 milijona 
evrov, je imel 35odstotno 
povprečno letno rast.
GZS nagrado za večletno 
uspešno vodenje podjetja 
gospodarstvenikom podelju
je že petdeset let. Doslej jo 
je prejelo 336 gospodarstve
nikov in 26 gospodarstve
nic. Letošnji nagrajenec 
Rado Čulibrk je sicer že pet
najsti direktor podjetij iz 
Škofje Loke ter Poljanske in 
Selške doline, ki so prejeli t. 
i. "gospodarskega oskarja". 
Pred njim so ga prejeli že 
Franc Braniselj (LTH Škofja 
Loka) leta 1977, Tomaž Ko
šir (Alpina Žiri) leta 1988, 
Anton Rakovec (Domel Že

lezniki) in Peter Ažman 
(Difa Škofja Loka) leta 1994, 
Boštjan Šifrar (Šibo Škofja 
Loka) leta 1998, Janez Deže
lak (Termo Škofja Loka) leta 
1998, Branko Selak (Mar
mor Hotavlje) leta 1999, Va
lentina Nastran (Niko Žele
zniki) leta 2003, Milan Ko
pač (Kladivar Žiri) leta 
2006, Anton Papež (TCG 
Unitech Lthol Škofja Loka) 
in Aleksander Zalaznik 
(Danfoss Trata) v letu 2008, 
Marko Lotrič (Lotrič Mero
slovje iz Selc) leta 2012, Iz
tok Stanonik (Polycom iz 
Poljan) leta 2014 in Jožica 
Rejec (Domel Železniki) leta 
2016.

"Gospodarski oskar" 
letos tudi Čulibrku
Direktor Nika Železniki Rado Čulibrk je že štirinajsti direktor podjetij z Loškega, ki je prejel nagrado 
Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke.

Rado Čulibrk (četrti z desne) v druščini letošnjih prejemnikov "gospodarskega oskarja" / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Dobje – Z novo "pametno" 
tovarno v Dobju, ki je izdela
na po standardih industrije 
4.0, so po besedah direktorja 
in solastnika podjetja Iztoka 
Stanonika uresničili največji 
projekt v 33letni zgodovini 
Polycoma. Moderno, ener
getsko učinkovito in okolju 
prijazno stavbo so zgradili v 
desetih mesecih, naložba pa 
je bila vredna 12 milijonov 
evrov. "Na novi lokaciji bomo 
lahko zadihali s polnimi plju
či. Zdaj imamo vse možno
sti, da uresničimo potenciale, 
ki jih imamo zaposleni, in 
ujamemo vse priložnosti, ki 
se nam ponujajo,« je ob dne
vu odprtih vrat v začetku 
aprila poudaril Stanonik.

V podjetju, ki je lani ustvarilo 
za 1,9 milijona evrov dobička, 
kar je za pol milijona evrov 
več, kot so prvotno načrtovali, 
napovedujejo povečanje ob
sega proizvodnje za štirideset 
odstotkov in izdelavo še kom
pleksnejših izdelkov. Poleg 
strojev, ki so jih prenesli iz 
starega objekta, so namreč v 
tovarno namestili še šestnajst 
najsodobnejših robotiziranih 
strojev. Z investicijo v nove 

poslovne prostore so v podje
tju pridobili 10 tisoč kvadra
tnih metrov proizvodnih po
vršin, objekt pa je zgrajen 
tako, da jim omogoča tudi 
nadaljnjo širitev. Veliko po
zornosti so namenili varova
nju okolja, zato so po bese
dah vodje projekta Polycom 
Dobje Adama Berčiča vgradi
li tudi lovilce olja, ki prepre
čujejo izlitje v vodotok. Po
stregel je še z nekaterimi 
tehničnimi podatki. V objekt 
je po njegovih besedah vgra
jenih 4500 kubičnih metrov 
betona in več kot dvesto kilo
metrov različnih kablov. V 
stavbi je osemsto elek tričnih 
vtičnic in več kot tisoč svetilk. 
"Lastnik ves čas stremi k iz
boljševanju delovnega okolja 
in s tem objektom se je to 

uresničilo," je ob tem še pou
daril Adam Berčič.
"Polycom je najlepši primer, 
kaj vse je mogoče v manj kot 
letu dni doseči v gospodar
stvu," je ob uradnem odpr
tju tovarne z zadovoljstvom 
ugotavljal župan občine Go
renja vas  Poljane Milan Ča
dež. Verjame, da bo Poly
com tudi v prihodnje sredi
šče zaposlovanja in razvoja v 
Poljanski dolini.

Polycom odprl 
vrata obiskovalcem
V sklopu uradnega odprtja novih poslovnih 
prostorov v industrijski coni Dobje so v podjetju 
Polycom pripravili dan odprtih vrat.

Dan odprtih vrat v podjetju Polycom / Foto: Gorazd Kavčič

Iztekli so se 
pasijonski 
dnevi
Z Romualdovim dnem v 
Kapucinskem samostanu in 
vodenim obiskom digitalizirane 
Romualdove poti so se iztekli 
Dnevi Škofjeloškega pasijona.
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Tabornikom 
ni dolgčas
Taborništvo mlade nauči 
marsikaj koristnega, 
pravijo v Rodu zelene 
sreče Železniki.
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ŠKOFJA LOKA

Maja na urbani 
sprehod
Urbani sprehod Jane's Walk 
je tudi v Škofji Loki že postal 
tradicionalen. Nanj letos va-
bijo v soboto, 12. maja.
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GORENJA VAS - POLJANE

Ohranjajo spomin na 
rapalsko mejo
Delo in poslanstvo lani usta-
novljenega zgodovinskega 
društva Rapalska meja so 
konec marca predstavili tudi 
v Gorenji vasi, župan Milan 
Čadež je med ustanovnimi 
člani društva.
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ŽELEZNIKI

Odpadkov precej manj
V nedavni čistilni akciji so 
občani zbrali 1200 kilogra-
mov odpadkov oz. polovico 
manj kot lani. Kljub temu 
pa ponekod zaznavajo pro-
bleme.
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ŽIRI

Novost ekipa prve 
pomoči
V žirovski krajevni organiza-
ciji Rdečega križa so lani pri 
plačilu položnic ali nakupu 
hrane in higienskih pripo-
močkov pomagali skoraj tri-
desetim osebam.
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Loški glas, torek, 24. aprila 2018

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Tanja Mlinar, Primož Pičulin, Andrej Tarfila,  
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. 4/let nik VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 33, ki je iz šel 24. aprila 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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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Poleg krajev-
nih skupnosti so se akcije 
udeležili tudi prostovoljci 
posameznih društev. Sode-
lovali so: jamarji, gasilci, 
lovci, taborniki, gobarji, ri-
biči, športna društva. Del 
obrežja Selške Sore, kjer je 
bilo pravo odlagališče sme-
ti, je na prošnjo organiza-
torja čistilo tudi podjetje 
VGP skupaj z ribiči, je po-
vedala Danica Langerholc z 
občinske uprave. Ob obho-

dih na terenu po celotnem 
območju Škofje Loke so 
udeleženci dobili informa-
cije o odlaganju na zbirnih 
mestih in dodatne pripo-
močke, sicer pa so vse po-
trebno dobili že zjutraj na 
zbirnih mestih. 
Zbrane odpadke je ob koncu 
akcije odpeljala Loška ko-
munala in poleg že prej do-
ločenih zbirnih mest odpad-
kov naročila še odvoz z do-
datnih zbirnih mest, da ne 
bi bilo treba predaleč nositi 
polnih vreč. Čistilna akcija 

je sicer končana, le s skavti 
je dogovorjeno, da jo opravi-
jo v maju. Kot poroča Lan-
gerholčeva, je sodelovalo 
okoli 150 udeležencev in po 
poročilu Loške komunale je 
pobrano skoraj 6000 kg 
mešanih odpadkov.
"Po mojih opažanjih se sta-
nje slabša, v zadnjih dveh le-
tih je več smetenja in tudi 
kako divje odlagališče se po-
javi. Udeleženci prostovoljci 
so spraševali, ali se res ne da 
kršiteljev najti in sankcioni-
rati," pravi Danica Langer-

holc. Kot zanimivost ome-
nja, da so gobarji, ki so po-
spravljali na območju Gorajt, 
pripeljali smeti na igrišče, jih 
stresli na kup in vsak odpa-
dek ločili po vrsti odlaganja. 
In so doživeli, da se je našel 
neki občan, ki je na odlagali-
šče prinesel svoje odpadke, 
češ da bo tako in tako komu-
nala odpeljala vse, pa naj tudi 
njegove odpadke.  
"Fizično delo je opravljeno, 
sedaj pa je treba še kaj po-
storiti na področju ozavešča-
nja!" sklene Langerholčeva.

Pobrali za šest ton odpadkov
Prvo aprilsko soboto so tudi v občini Škofja Loka organizirali akcijo čiščenja okolja. 

Na območju občine Škofja Loka je še veliko smetenja. Prostovoljci z vrečami smeti / Foto: Danica Langerholc
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Iz Škofje Loke 
so se v posvet vključile insti-
tucionalne in neinstitucio-
nalne izobraževalne organi-
zacije ter civilna družba. 
Tako so pogled na e-opisme-
njevanje starejših pokazali 
Ljudska univerza Škofja 
Loka, Gimnazija Škofja Loka, 
Medpodjetniški izobraževal-
ni center, Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, Večge-
neracijski center Gorenjske z 
Zavodom O, PUM (projek-
tno učenje za mlade), društvo 

Narava Zdravje in izvajalci, ki 
se profesionalno ukvarjajo z 
e-opismenjevanjem.
E-opismenjevanje v Sloveni-
ji in čez mejo so predstavili 
Slovenski e-seniorji. Njihov 
vodja in pobudnik posveta v 
Škofji Loki prof. dr. Jože 
Gričar pravi, da gre za sku-
pino starejših, ki želijo v 
svojem tretjem življenj-
skem obdobju narediti še 
kaj zase in za druge, zlasti 
na področju uporabe sodob-
nih elektronskih medijev. 
"Internet je na razpolago 
vsem po svetu skoraj za-

stonj, mi pa želimo, da bi ga 
ljudje znali uporabljati in bi 
spoznali njegove predno-
sti," je povedal zaslužni pro-
fesor Univerze v Mariboru, 
sedaj upokojenec in sluša-
telj Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje v Ljublja-
ni. Vesel je, da je župan 
Škofje Loke Miha Ješe, sicer 
tudi član vladnega sveta za 
aktivno staranje in medge-
neracijsko sodelovanje, po-
kazal pripravljenost, da se 
posvet o tej, za starejšo ge-
neracijo pomembni temati-
ki zgodi prav v Škofji Loki.

Posebnost škofjeloškega po-
sveta pa so bile tudi delavni-
ce, ki so popoldne potekale 
na devetih lokacijah in so 
udeležencem na praktičen 
način pokazale, kako upora-
bljati e-storitve v vsakda-
njem življenju. Kako iskati 
vsebine na internetu, kako 
uporabljati telefon in tabli-
co, kako se sporazumevati 
prek Skypa, kako energetsko 
upravljati svoj dom in še vr-
sto drugih vsebin so spozna-
li udeleženci posveta. Orga-
nizatorjem je bilo žal le, da 
ni bila udeležba večja.

E-vključevanje  
v aktivno staranje
V Škofji Loki je 11. aprila potekal vseslovenski posvet z naslovom E-vključevanje v aktivno staranje.

Udeleženci delavnic z dr. Jožetom Gričarjem (skrajno desno) Delavnice so v Škofji Loki potekale na devetih lokacijah. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župan Miha 
Ješe, eden od podpredsedni-
kov združenja evropskih 
mest Douzelage, je pred ča-
som skupaj s predsednico 
Annigje Luns-Kruytbosch 
obiskal Litvo. Litovsko me-
sto, ki je bilo doslej član tega 
združenja, je namreč izsto-
pilo, zato sta si ogledala ne-
kaj mest, ki bi lahko nado-
mestila prejšnje. 
Kot zelo primerno se je izka-
zalo mesto Rokiškis, ki leži 
kakih 140 km severno od 
Vilniusa.
"To mesto bi bilo lahko zelo 
kompatibilno Škofji Loki," 
razmišlja Miha Ješe. "Iz nje-
ga veje velika aktivnost in že-
lja po mednarodnem sodelo-
vanju, ima tudi veliko kultu-
re in športa. Prve stike smo z 
njimi že navezali. Vsako leto 
pripravijo glasbeni in gledali-
ški festival in so loške gleda-
liščnike že povabili na leto-
šnji oktobrski gledališki fe-
stival. To je dobra popotnica 
prihodnjemu sodelovanju." 

Miha Ješe pričakuje, da 
bodo to mesto na bližnji le-
tni skupščini na Švedskem 
potrdili kot novega člana in 
da bodo Ločani z njimi lah-
ko vzpostavili dobre odno-
se. Na obisku sta se srečala 
z županom in drugimi 
predstavniki občine, šol, 
zavodov in društev, prika-
zali so jima tudi folklorni 
nastop. "Vidi se, da so zelo 
aktivni in da si zelo odda-
ljeni od dogajanja želijo 
sodelovanja. V državi je 
opazen upad prebivalstva, 
zato si še bolj želijo, da bi z 
aktivnostmi v skupnosti 
mladim pokazali, da obsta-
jajo možnosti za življenje. 
Prepričan sem, da bomo 
zanje še slišali in da bo ka-
kšna od njihovih skupin 
kmalu gostovala pri nas," 
sklene Miha Ješe, ki maja 
skupaj z loško delegacijo 
potuje na letno konferenco 
Douzelage na Švedsko, 
kjer bo tema podobna kot 
lani: migracije in vključitev 
migrantov v vsakodnevno 
življenje.  

Novo mesto  
v združenju Douzelage

Fo
to

: A
n

d
re

j 
Ta

rf
il

a

Fo
to

: A
n

d
re

j 
Ta

rf
il

a

Škofja Loka – Sredi aprila je potekal arhitekturno nepremič-
ninski festival Odprte hiše, ki je za nekaj dni odprl arhitektur-
no zanimive objekte širši javnosti. V sklopu festivala so pred-
stavili tudi novi Trg pod gradom in otroško igrišče Zamorc v 
Škofji Loki, kjer je obiskovalce vodil arhitekt Robert Potokar 
iz arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar, sicer tudi avtor te 
arhitekturne rešitve. Trg je zasnovan tako, da na njem ni par-
kiranja, pač pa prostor za prireditve, ob trgu pa v zelenem 
ambinetu pod gradom igrišče Zamorc, ki obuja stare loške 
legende o škofu, medvedu in pogumnem zamorcu.

Trg pod gradom na festivalu Odprte hiše

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru SPOT sveto-
vanje Gorenjska vabi na usposabljanje Podjetniško načrto-
vanje vstopa na tuje trge. Potekalo bo 8. in 9. maja (od 17. 
ure do 19.15 ) v Coworking centru Lokomotiva na Mestnem 
trgu 38 in 10. maja (od 17. do 20. ure) v mali sejni sobi 
Upravne enote Škofja Loka. Predaval bo Franc Vidic, kot pri-
mer dobre prakse podjetniškega načrtovanja vstopa na tuje 
trge pa bodo predstavili delo unikatnega oblikovalca Danie-
la Muska, svetovno priznanega izdelovalca violin. Obvezne 
prijave pričakujejo do četrtka, 3. maja, na tel. št. 04 50 60 
220 (Jana Šifrar) ali e-poštni naslov jana.sifrar@ra-sora.si. 

Podjetniško načrtovanje vstopa na tuje trge
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Danica Zavrl Žlebir

Marija Bistrica – Letošnji 
Dnevi Škofjeloškega pasijona 
se niso odvijali le na Škofjelo-
škem, pač pa so pogledali 
tudi v soseščino. Na veliko-
nočni ponedeljek so obiskali 
Marijo Bistrico na Hrva-
škem, kjer ob veliki noči 
uprizarjajo "žudije", varova-
nje božjega groba. Srečanja 
se je udeležilo 28 pasijoncev, 

med njimi člani Škofjeloške-
ga okteta, ki v Škofjeloškem 
pasijonu igrajo prizor hudi-
čev z grešno dušo, njihove 
maskerke in nekateri drugi 
udeleženci, povezani s Ško-
fjeloškim pasijonom. Poleg 
župana so bili prisotni tudi 
Jernej Tavčar, Aleksander 
Igličar in Jože Štukl, ki so de-
cembra 2016 sodelovali na 
zasedanju odbora Unesca v 
Adis Abebi, kjer je bil Škofje-

loški pasijon razglašen za 
Unescovo nesnovno dedišči-
no človeštva. 
Ločani so na Hrvaškem pred-
stavili svojo dediščino, tri pri-
zore iz Škofjeloškega pasijo-
na, med katerimi je najbolj 
markanten prav prizor s hu-
diči in grešno dušo. "Naši 
igralci so izjemno odigrali 
svoj prizor, ki je bil za gledal-
ce zelo šokanten. Spoznali so 
lahko, da pasijon ne obravna-

va le Jezusovega trpljenja, 
pač pa se obrača tudi na so-
dobnega človeka in kaže, da 
smo ljudje sami sebi pogosto 
najhujši pekel," je o vtisih, ki 
so jih Ločani pustili v Mariji 
Bistrici, povedal župan Miha 
Ješe. Gostovanje na Hrva-
škem so Ločani izkoristili za 
promocijo Škofjeloškega pa-
sijona in svoje gostitelje po-
vabili na prihodnjo uprizori-
tev leta 2021.    

Ločani v Mariji Bistrici
Na velikonočni ponedeljek je skupina škofjeloških pasijoncev v družbi župana Mihe Ješeta in 
nekaterih sodelavcev gostovala na Hrvaškem, kjer so predstavili prizor iz Škofjeloškega pasijona.

Župan Miha Ješe v družbi Jerneja Tavčarja v vlogi patra 
Romualda / Foto: Jože Štukl

Varuhi božjega groba v Mariji Bistrici / Foto: Jože Štukl

Šokanten prizor s hudiči in grešno dušo iz Škofjeloškega 
pasijona / Foto: Jože Štukl

V Škofji Loki je bil pred krat-
kim vseslovenski posvet E-
-vključevanje v aktivno stara-
nje. V zvezi s tem imamo v 
občini Škofja Loka zelo sme-
le načrte, saj smo si zadali 
cilj, da v treh letih usposobi-
mo vsaj 80 odstotkov občank 
in občanov nad 55 let za rav-
nanje z elektronsko pošto. V 
drugi polovici leta bomo v 
občini pripravili program 
kvalitetnega staranja. Ob 
tem nas zanima predvsem, 
kaj v Sloveniji na tem podro-
čju že obstaja in kako te pra-
kse uspešno prenesti tudi v 
naše razmere. Zelo lepo ima 
to področje razvito občina 
Kamnik, s katero namerava-
mo sodelovati, kakor tudi 
tudi z ostalimi deležniki, ki 
se s tem ukvarjajo, pa še ve-
dno niso dobro prepoznani. 
Zelo pomemben del tega 
srečanja je bilo spoznanje, 
da je e-pošta za razliko od 
računalniškega delovanja 
mladih lahko zelo velik po-
vezovalni element. Povezala 
bi zlasti tiste starejše, ki se 
bodisi zaradi lastne želje bo-
disi zaradi različnih omeji-
tev držijo bolj zase. Tem lju-
dem je treba omogočiti ak-
tivno socializacijo. Elektron-
ska pošta je lahko vir njihove 
vključitve v družbo. Glavni 
cilj občine Škofja Loka je 
dvig kvalitete življenja vseh 
generacij, starejše zlasti v 
smislu, da ji omogočimo do-
stopnost do storitev, ki jih 
nudi informatizacija. Obču-
tek, da nečesa primanjkuje, 
je namreč relativen: pomanj-
kanje ni takrat, ko česa ne 
uporabljamo, pač pa, ko česa 
ni na razpolago. Zadovoljni 
smo že ob vedenju, da ima-
mo možnost uporabe, tudi 
če se ne odločimo zanjo. 
Zato bi radi občanom omo-
gočili cel nabor različnega 
delovanja in aktivnosti, da si 
potem po svoji volji odločajo, 
kaj od tega bodo uporabili in 
kaj ne. Istočasno pa jih za 
zanimive stvari še posebej 
navdušimo.
V Sloveniji se je letos formi-
ral svet vlade RS za aktivno 
staranje in medgeneracijsko 
sodelovanje, v katerem so 
poleg članov vlade zastopani 
predstavniki z različnih po-
dročij javnega življenja. 
Tudi jaz sem član tega sveta, 

imenovan s strani Združe-
nja občin Slovenije, in v tem 
organu nameravam aktivno 
delati zlasti na področju oza-
veščanja in implementacije 
aktivnosti za kvalitetno pre-
življanje starosti. Radi govo-
rimo, da je pokojnina po-
membna predvsem po tem, 
kolikokrat jo dobiš. Dodati 
pa še velja, da mora biti po-
kojnina kvalitetno upora-
bljena, tako da je ne bi upo-
rabljali zgolj za krpanje svo-
jega zdravja, temveč za iz-
polnjevanje svojega kvalite-
tnega življenja. Misliti mo-
ramo tudi na to, da bomo 
čim več v dobri družbi in da 
se bomo dobro počutili. Po-
membno je, da imamo ob 
tem na voljo mehanizem, s 
pomočjo katerega smo del 
družbe, pa naj gre za nepo-
sredno medsebojno druže-
nje ali pa prek e-pošte, da 
smo oskrbljeni s sprotnimi 
in dobrimi informacijami.
Pripravljamo tudi mednaro-
dno srečanje o omenjenih 
programih, za organizacijo 
katerega bomo skušali dobi-
ti tudi nepovratna sredstva. 
Predvidoma bomo že čez 
eno leto poleg programa e-
-opismenjevanja predstavili 
tudi program kvalitetnega 
staranja.
Prav za konec pa še tole: 
Kvalitetne starosti ne more 
biti brez zadovoljivega 
zdrav stvenega stanja. V Ško-
fji Loki smo v sklepni fazi 
izbire lokacije novega zdrav-
stvenega centra, ki bo znana 
do konca meseca in jo bo 
letos potrdil tudi občinski 
svet. V nekaj letih pa predvi-
devamo zidavo.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Kvaliteta življenja 
starejših

Miha Ješe

Škofja Loka – Glasbena šola Škofja Loka vabi k vpisu novih 
učencev za šolsko leto 2018/19. Sprejemni preizkusi za indi-
vidualni pouk inštrumentov (otroci od sedmega leta dalje) 
in petja bodo potekali v sredo, 23. maja, od 16. ure dalje v 
Puštalskem gradu (tudi za otroke iz Gorenje vasi in Poljan) 
in od 17. ure dalje v Osnovni šoli Železniki ter v četrtek, 24. 
maja, od 17.30 dalje v Osnovni šoli Žiri. Predhodno je treba 
izpolniti prijavnico za vpis, ki bo od 4. maja dalje dostopna 
na spletni strani www.gsskofjaloka.si, starši pa jo lahko do-
bijo tudi v tajništvu glasbene šole. Prijave k sprejemnemu 
preizkusu zbirajo do ponedeljka, 21. maja. Za skupinski 
pouk predšolske glasbene vzgoje (otroci, stari pet let), glas-
bene pripravnice (šest let) in plesne pripravnice (od šest do 
osem let) ni sprejemnega preizkusa. Starši naj se v mesecu 
maju oglasijo v tajništvu šole, kjer bodo izpolnili vpisni list.

Vpis v Glasbeno šolo Škofja LokaŠkofja Loka – Dnevi Škofjeloškega pasijona, ki so se s pasi-
jonskim dnem začeli 9. marca, so se končali minuli konec 
tedna z Romualdovim dnem v kapucinskem samostanu in 
vodenim ogledom po digitalizirani Romualdovi poti. Pred 
tem sta bila v aprilu še dva dogodka: pasijonski koncert v 
špitalski cerkvi na Lontrgu, kjer je Godalni kvartet Belebend 
izvedel  delo Josepha Haydna Sedem poslednjih besed Kri-
stusa na križu; in Ribniški pasijon v športni dvorani na Trati. 
To je  edinstvena gledališko-glasbena uprizoritev Kristuso-
vega trpljenja, ki so ga že dvanajstič po vrsti priredili ustvar-
jalci iz Ribnice, kakih dvesto jih sodeluje pri tej predstavi. Je 
eden redkih pasijonov v Evropi, kjer se živo izvaja rokovska 
in pop glasba, večinoma avtorska. Ustvarjalci so ga izvedli 
doma in še na treh gostovanjih, zadnje je bilo prav v Škofji 
Loki. Pasijonski koncert so organizirali Glasbena šola, Obči-
na in Župnija Škofja Loka, Ribniški pasijon pa v sodelovanju 
z občino Pasijonski veter.

Iztekli so se pasijonski dnevi

Prizor z Ribniškega pasijona / Foto: Andrej Tarfila
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V SPOMIN

Radivoju 
Nikoliću
dr. med., spec. MDPŠ
(1943–2018)

Pridejo trenutki, ko se moramo za vedno posloviti od ljudi, 
ki smo jih imeli radi. Polni bolečine in žalosti smo se tudi 
mi morali posloviti od našega dragega doktorja Radivoja 
Nikolića, ki je v 74. letu sklenil svojo življenjsko pot.
Doktor Nikolić je bil človek neštetih besed, vicev, anekdot, 
pripovedovanj, spominov in vedno je vedel povedati vsaj 
nekaj, glede česarkoli. Zadovoljstvo ga je bilo poslušati o 
kakršnikoli temi. Rad je imel ljudi in med njimi ni delal 
razlik. Bil je na neki način poseben in edinstven.
Zaposleni smo uživali njegovo popolno zaupanje in svobo-
do, ki iz tega izhaja. Nikoli nas ni sekiral, spraševal, zakaj 
in čemu, nikoli rekel ne ali ne dovolim, nikoli povzdignil 
glasu, nikoli rekel žal besede nobenemu izmed nas.  
Dnevno nas je razveseljeval z drobnimi pozornostmi, pa 
najsi bodo to jutranje čokoladice ob kavi, šala za dobro 
jutro, velikodušna darila ob zaključku leta, izleti, dobre 
plače, darila za otroke zaposlenih in še in še. Praznovali 
smo sleherni uspeh, rojstva otrok, rojstne dneve, nova 
leta, diplome ...
Najbolj smo cenili njegovo poštenje, skromnost, dobrodu-
šnost, velik smisel za humor, marljivost in nenazadnje 
tudi njegovo vsesplošno razgledanost. Vse te vrednote je 
živel. Že od malih nog pa ga je najbolj spremljala skro-
mnost. Bili so časi, ko ni imel veliko, in prišli so časi, ko 
bi lahko žel uspehe svojega trdega dela. Pa jih ni, vse je 
pustil podjetju, ki ga je imel tako neskončno rad in na 
katerega je bil resnično ponosen.
V službi je imel še eno družino, nas. Mogoče mu nismo 
nikoli dobesedno rekli, da ga imamo radi, upamo pa, da 
je to začutil z našim odnosom do dela, dejanji in našo 
medsebojno povezanostjo.  
Brez njega ostaja praznina v naših srcih, ki se nikoli ne 
bo mogla zapolniti. Odšel je tiho, tako zelo v njegovem 
stilu, ko je zadnji dan v službi rekel le: »No, jaz zdaj 
grem…« Kdo bi si mogel misliti, da ga ne bo nazaj? Upa-
li smo in upali, kajti on je bil srce in duša Holmeda.
Dragi doktor Nikolić, počivajte v miru! Tja, kamor ste 
odšli, ni več bolečine, le mir in neskončna tišina ...
Hvala vam za vse, kar ste nam dali in naredili za nas. 
Obljubimo, da bomo nadaljevali vašo pot in se trudili, da 
vas nikoli ne razočaramo ali umažemo vašega imena. 
Živeli in delali bomo za vrednote, ki ste jih živeli vi.
Počivajte v miru ...

Kolektiv ordinacije Holmed

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO

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

Javni razpis za sofinanciranje projektov varovanja 
kulturne dediščine v občini Škofja Loka 

za leto 2018

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod zavihkom Novice 

in objave > Razpisi, javna naročila, natečaji …

Datum: 23. 4. 2018
Številka: 622-0005/2018 
 Mag. Miha Ješe l.r.
 ŽUPAN 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Vsako leto v 
začetku maja po vsem svetu 
potekajo urbani sprehodi 
Jane's Walk. Izpostavljajo 
pomen pešcem prijaznih 
mest in povezanih skupno-
sti. Pri nas, kjer sprehode 
podpira Inštitut za politike 
prostora, bodo letos že 
osmič, napovedani pa so v 
19 mestih. 
Lani je bilo sprehodov in so-
delujočih mest največ do-
slej, saj je potekalo kar 26 
sprehodov v 20 mestih in 
mestecih. V nekaterih me-
stih so sprehodi postali že 
del tradicije, med njimi je 
tudi Škofja Loka. Globalna 
akcija Jane's Walk letos po-
teka od 4. do 6. maja. Pobu-
da Jane's Walk je zrasla v 
Torontu v Kanadi, po svetu 
pa se širi od leta 2009. Po-
svečena je Jane Jacobs, urba-
ni teoretičarki in aktivistki, 
ki je pred skoraj 60 leti s 
knjigo Umiranje in življenje 
velikih ameriških mest po-
stavila temelje sodobnemu 
razumevanju mest. V Slove-
niji urbani sprehodi poteka-
jo od leta 2011, doslej jih je 
bilo že 122, udeležilo se jih 
je 2500 sprehajalcev. Ključ-
no vlogo pri izvedbi spreho-
dov imajo lokalne nevladne 

organizacije in povezani po-
samezniki. Trajajo približno 
uro in pol in potekajo po 
mestnih četrtih z namenom, 
da ozaveščajo o pomenu 
hoje po vsakdanjih opravkih 
in o vplivu pešcev na ureja-
nje mestnega prostora.
V Škofji Loki bo letos urbani 
sprehod Jane's Walk v sobo-
to, 12. maja, tokrat pa bo po-
tekal pod naslovom Reka v 
mestu. Sprehajalci se bodo 
dobili ob 10. uri na Trgu pod 

gradom in si na sprehodu 
pogledali, kje so kakovostni 
nastavki prostora ob reki še 
ohranjeni, kakšne potencia-
le skriva reka Sora in kako z 
njo živeti še naprej. Reke so 
namreč marsikje postale 
osrednji element prenove 
mest in oživljanja mestnih 
središč. Ponovno vključeva-
nje obrečnega prostora v 
mestno krajino, odkrivanje 
njihovega potenciala in za-
vedanje o povezovalni funk-

ciji rek predstavljajo prilo-
žnost za dvig kakovosti bi-
vanja Ločanov in neodkrito 
priložnost, da se obiskoval-
ci zadržijo v mestu dlje. 
Sprehod bodo končali s 
skupnostnim piknikom v 
žepnem parku na Podnu. 
Organizatorji sprehoda so 
civilna iniciativa Loka, me-
sto vseh, KS Loka – Mesto 
in Gimnazija Škofja Loka, 
vodita pa ga Darja Matjašec 
in Tanja Krek. 

Maja na urbani sprehod
Urbani sprehod Jane's Walk je tudi v Škofji Loki že postal tradicionalen.

Lani je urbani sprehod potekal po loških parkih in drevoredih. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Z mobilnim 
zbiranjem odpadne električ-
ne in elektronske opreme so 
se začele letošnje trajnostne 
aktivnosti pod geslom Loško 
je ekološko. Akcijo mobilne-
ga zbiranja in odvoza so so-
organizirali Občina Škofja 
Loka, Loška komunala in 
podjetje ZEOS, ravnanje z 
električno in elektronsko 
opremo. Akcije se je udeleži-
lo blizu dvesto obiskovalcev. 

Nekateri občani so vozili tudi 
»na veliko«, s kombiji, s pri-
kolicami, nekateri celo dva- 
ali trikrat po malo, medtem 
ko so se nekateri prišli samo 
informirat. Kot poročajo or-
ganizatorji, je bila akcija do-
bro sprejeta, pa tudi zbrana 
količina odpadkov je bila nad 
pričakovanji. Skupno so 
zbrali okoli 1900 kilogramov 
tovrstnih odpadkov. Po koli-
čini je bilo največ televizorjev 
in monitorjev (kar 650 kilo-
gramov). Glede na izreden 

uspeh tokratne akcije razmi-
šljajo, da bi spomladanska 
akcija zbiranja postala tradi-
cionalna. 
Trajnostne aktivnosti, ki 
bodo v okviru krovnega 
okoljskega gibanja Loško je 
ekološko potekale skozi vse 
leto, se bodo v Škofji Loki 
nadaljevale v maju s tradici-
onalnim urbanim spreho-
dom Jane's Walk. Maja bo 
tudi izobraževanje zaposle-
nih v občinski upravi o učin-
koviti rabi energije v javnih 

zavodih. Junija bo mesec 
zbiranja odpadnega jedilne-
ga olja iz gospodinjstev, spet 
v skupni organizaciji občine 
in Loške komunale. Sep-
tembra bodo prireditve ob 
evropskem tednu mobilno-
sti pod naslovom Združuj in 
učinkovito potuj. Oktobra 
bodo ozaveščali o zmanjše-
vanju nastajanja odpadnih 
nagrobnih sveč, novembra 
pa bodo ponovili izobraževa-
nje o učinkoviti rabi energi-
je v javnih zavodih. 

Lepo sprejeta okoljska akcija
Okoli dvesto ljudi se je udeležilo akcije mobilnega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. 

Škofja Loka – Od aprila do julija v Škofji Loki poteka medna-
rodni cikel koncertov, letos je jubilejni, deseti. Dva koncerta 
sta že mimo, sledita še dva: v  soboto, 12. maja, bo nastopil 
Opus cuatro, moški pevski kvartet iz Argentine, 6. julija pa 
orkester Amadeo z dirigentom Tilnom Drakslerjem. 

Jubilejni mednarodni cikel koncertov

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Društvo prija-
teljev mladine Škofja Loka 
tudi letos organizira zdra-
vstvena letovanja za otroke 
za vse Območne enote 
ZZZS na Gorenjskem (Ra-
dovljica, Tržič, Jesenice, 
Kranj in Škofja Loka). Za 
zdravstvena letovanja imajo 
na voljo 567 mest. 
Letovanj se lahko udeležijo 
otroci in mladostniki med 
petim in devetnajstim letom 

starosti, taki z zdravstveno 
indikacijo in brez nje. Vsi 
termini bodo imeli pro-
gram, prilagojen vsem sta-
rostnim skupinam udele-
žencev. Vse sodelujoče obči-
ne, razen kranjske, sofinan-
cirajo letovanja, kar bo še 
znižalo ceno. Kako pridobiti 
subvencijo, se lahko poučite 
na spletni strani www.dpm.
skofjaloka.si. Do zdravstve-
nega letovanja je sicer upra-
vičen otrok ali mladostnik, 
če je bil v času od preteklega 

razpisa (od 25. 2. 2017 do 
16. 2. 2018) večkrat bolan 
(ima vsaj dva zapisa v zdra-
vstveni karton) ali če je bil 
zaradi bolezni hospitalizi-
ran in je to zabeleženo v me-
dicinski dokumentaciji. Za 
pridobitev subvencije in s 
tem občutno nižje cene leto-
vanja je treba pridobiti zdra-
vstveni predlog otrokovega 
zdravnika oziroma pediatra.  
Otrokom nudijo sedem in 
desetdnevna letovanja v 
Umagu, Savudriji, Poreču 

ali Piranu. "Zelo se trudi-
mo, da bi se letovanja lahko 
udeležilo čim več otrok, ne 
glede na socialno stanje nji-
hovih družin. Večina občin 
finančno podpira zdravstve-
no letovanje otrok. Najvišja 
cena za desetdnevno letova-
nje otroka, ki ima zdravniški 
predlog, je manj kot 70 
evrov," sporoča Jelka Jelov-
šek Srebot iz DPM Škofja 
Loka. Brez zdravstvenega 
predloga cena desetdnevne-
ga letovanja znaša 330 evrov. 

Zdravstvena letovanja za otroke 
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APRIL:   

14.4., Kapucinsko predmestje, od  9.00 – 13.00          
Mobilno zbiranje odpadne 
električne in elektronske opreme
Izvajalec: Loška komunala d.d. in ZEOS d.o.o.

MAJ:   

12. 5., ob 10.00        
Jane’s walk urbani sprehod:  
Reka v mestu
Izvajalec: CI Loka - Mesto vseh v sodelovanju s KS mesto 
in Gimnazijo Škofja Loka 

24. 5.        
Učinkovita rabe energije v javnih 
zavodih
Izobraževanje zaposlenih v občinski upravi 
Izvajalec: Enekom d.o.o.

JUNIJ:   

Mesec zbiranja odpadnega   
jedilnega olja iz gospodinjstev
Izvajalca: Občina Škofja Loka in Loška Komunala d.d.

SEPTEMBER:  

16. – 22.9.  
» Združuj in učinkovito potuj«,  
prireditve ob evropskem tednu 
mobilnosti

OKTOBER:  

Mesec zmanjševanja nastajanja 
odpadnih nagrobnih sveč
Izvajalec: Občina Škofja Loka in Loška komunala d.d.

NOVEMBER:    

Učinkovita raba energije v javnih 
zavodih
Izobraževanje zaposlenih v javnih zavodih 
Izvajalec: Enekom d.o.o.

www.loskoekolosko.si

Trajn(ostn)e 
aktivnosti za našo 
skupnost!

2018

Trajn(ostn)e 
aktivnosti za našo 
skupnost!

Občina
Škofja Loka

Helena Platiša 

Gosteče – Prostovoljno ga-
silsko društvo Gosteče je 
bilo nosilec in izvajalec pro-
grama za mlade z naslovom 
Aktivno preživljanje proste-
ga časa mladine v naravi, v 
športnih aktivnostih in na 
ustvarjalnih delavnicah v 
domačem bivalnem okolju, 
ki smo ga v letu 2017 izvaja-
li na območju vasi Hosta, 
Pungert, Gosteče in Draga. 
S tem projektom smo sode-
lovali na javnem razpisu. 
Občina Škofja Loka je naš 
program sofinancirala iz 

programa za mlade/mladin-
ske dejavnosti v občini. 
S spomladansko čistilno ak-
cijo v vaseh Hosta, Pungert, 
Gosteče in Draga ter pore-
čja reke Sore smo mladino 
ozaveščali o pomenu loče-
nega zbiranja odpadkov ter 
jih učili pravilnega ravna-
nja z odpadki. Akcije se je 
udeležilo veliko mladine. S 
tem nismo le spodbujali k 
čistejši naravi okoli nas, 
otrokom in mladini smo 
pokazali, da z zglednim de-
lovanjem lahko sami veliko 
pripomoremo k čistejšemu 
in kvalitetnejšemu življenju 

v okolju. Vključeni so bili 
otroci in mladina v sodelo-
vanju z odraslimi gasilci, 
tako da smo ob tem utrjeva-
li tudi sobivanje različnih 
generacij in poglabljali od-
nose med njimi.
Oktobra smo prvič pripravi-
li športno-družabno sreča-
nje na domačem teritoriju, 
v športnem parku Draga. V 
ospredju so bili nogomet in 
družabne igre, kot so cilja-
nje v gol, vlečenje vrvi in 
podobno. Pri teh dejavno-
stih so bili pomembni med-
sebojno prilagajanje, eki-
pno sodelovanje in pogovor, 

s čimer so udeleženci spo-
znavali pomen sodelovanja 
s skupino in pozitivne po-
sledice pravilnega športne-
ga obnašanja. Preko bivanja 
v naravi smo otroke in mla-
dino usmerjali v kvalitetno 
in zdravo preživljanje pro-
stega časa, omogočili smo 
jim medsebojno druženje. 
Dali smo jim možnost po-
glabljanja prijateljskih vezi 
v bivalnem okolju. Omogo-
čili smo jim, da so vsaj eno 
popoldne pozabili na telefo-
ne, tablične računalnike, 
gledanje televizije, igranje 
video iger, kajti te naprave 

vse bolj prežemajo naše 
družbeno, socialno in dru-
žinsko življenje in se od 
njih, na žalost, ne moremo 
povsem izolirati. Iz leta v 
leto postajajo generacije 
otrok vse bolj zasvojene z 
novodobnimi napravami.
Decembra smo v gasilskem 
domu v Gostečah izvedena 
božično-novoletno delavni-
co z izdelovanjem voščilnic, 
obeskov za ključe, štampiljk 
in praznično smrečico. 
Otrokom in mladini smo 
omogočili, da so lahko izra-
zili svojo neposrednost, 
drugačnost in izvirnost. 

Glede na kvalitetno pripra-
vljen program in strokovno 
kadrovsko zasedbo izvajal-
cev programa smo z realiza-
cijo programa zelo zadovolj-
ni. To potrjuje tudi visoka 
udeležba mladih na posa-
meznih aktivnostih. Poseb-
na zahvala za pomoč pri iz-
vedbi programa velja tudi 
staršem, saj so se nekateri 
skupaj z otroki udeleževali 
aktivnosti. Preživljanje pro-
stega časa otrok in mladine 
v PGD Gosteče tako res po-
meni aktivnost, v katerih 
radi sodelujejo vsi – otroci, 
mladina, mentorji in starši. 

Mlade odtegnili od telefonov
PGD Gosteče je lani izvajalo program aktivnega preživljanja prostega časa mladine v naravi, pri športnih aktivnostih in na ustvarjalnih delavnicah.

Otroci pri športu ... ... in na ustvarjalnih delavnicah
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Nina Fehter

Škofja Loka – Še globoko v 
lanski jeseni so organizator-
ji prepoznavnega festivala 
začeli s praznovanjem dese-
te obletnice. Vrhunec pra-
znovanja predstavlja njego-
va deseta izvedba. O prilju-
bljenem memorialu sem se 
pogovarjala s Tinetom Haf-
nerjem, idejnim vodjo festi-
vala in predstavnikom – de-
legatom široke organizacij-
ske ekipe.

Na zanimiv način obeležuje-
te deseto obletnico festivala.
"V tesnem sodelovanju s 
škofjeloškimi koproducen-
ti že vse od jeseni pripra-
vljamo dogodke, ki obele-
žujejo našo obletnico. Če 
se spomnite, festival je vča-
sih potekal v jesenskem 
terminu, pred leti pa smo 
ga premaknili na spomla-
danski termin. Ob okro-
glem jubileju smo se tako 
odločili, da preko različnih 
dogodkov praznujemo vse 
od jeseni pa do pozne po-
mladi, osrednji del prazno-
vanja pa je in ostaja deseta 
izvedba t. i. Hafnerjevega 
memoriala."

Začenjate v domači Škofji 
Loki.
"Vsekakor drži, treba pa je 
poudariti, da je uvodni del 
festivala letos posvečen do-
mačim, škofjeloškim ustvar-
jalcem. Prvi dan bo tako na 
sporedu odprtje festivala in 
multimedijske razstave Me-
morialna retrospektiva, ki jo 
pripravlja kolektiv MAT, že 
dan kasneje pa bosta na dvo-
rišču Bara Freising (Pr' Či-
rotu) nastopila Drajnarjuva 
vampa, ki bosta ob tej prilo-
žnosti predstavila sveže iz-
dani drugi album."

Nadaljevanje bo zelo pestro.
"Že dan kasneje sledi veliki 
koncertni večer na letnem 
vrtu Ostrige. Predvsem želim 
v ospredje postaviti eno naj-
bolj legendarnih in vplivnih 
rokovskih zasedb na obmo-
čju bivše države, prihaja na-
mreč Disciplin A Kitschme. 
Na ta večer bodo nastopili še 
prepoznavni veseljaki Ana 
Pupedan, zasanjane rokerice 
Žen in hrupni preroki Nikki 
Louder. V Cerknem bomo 
gostili glasni slovensko-hrva-
ški memorialni paket z Jegu-
ljo, Disdrug in Nemeček, v 

Kranju pa bomo priča enemu 
najbolj samosvojih koncer-
tnih doživetij pri nas, nasto-
pila bo zasedba Container 
Doxa. Vsekakor bi omenil še 
brezplačno projekcijo filma 
LP Film Buldožer – Pljuni 
istini u oči, večer animiranih 
filmov ter javni posvet 'Mu-
sic Export Office skozi oči 
domačih koncertnih prizo-
rišč', ki ga pripravljamo s SI-
GIC-om. Ob tem ne zane-
marjam ostalega festivalske-
ga programa, a žal nimava 
dovolj prostora, da ga pred-
staviva v celoti. V celoti je ob-
javljen na naši spletni strani 
(www.inmemoriam.si)."

Ob koncu sledi udaren za-
ključek.
"Ob zaključku festivala 
bomo gostili zagrebške (t)
rap lorde HIGH5, prihaja 
štajerski hiphoper MITO, 
podgurska Dubzilla, izpo-
stavil pa bi tudi nastop pre-
poznavne mladenke Zale 
Kralj, ki bo nastopila skupaj 
z Gašperjem Šantlom. Ne 
smemo pozabiti tudi na ju-
nijski finale, ki se bo zgodil 
24. junija, ko bo na škofjelo-
škem gradu nastopila zased-
ba Laibach."

Deseti Hafnerjev memorial 
V Škofji Loki poteka jubilejni deseti festival v spomin pokojnemu glasbenemu entuziastu in 
matematiku.

Tine Hafner, programski in idejni vodja festivala 

Škofja Loka – Zdravstveni dom Škofja Loka in Občina Škofja 
Loka organizirata spomladansko akcijo cepljenja proti klo-
pnemu meningoencefalitisu (KME). Prvo cepljenje je bilo 
21. aprila, drugo bo v soboto, 12. maja, od 8. do 13. ure v 
prostorih ZD Škofja Loka. Za zagotovitev celovite zaščite je 
treba prejeti tri odmerke. Prva dva lahko prejmete v navede-
nih datumih, zadnjega (tretjega) pa je treba prejeti devet do 
12 mesecev po prvem odmerku. Za obnovitveno cepljenje, 
ki je vsake tri do pet let, po kompletnem cepljenju zadošča 
en odmerek. Akcijska cena je 25 za odrasle in 20 evrov za 
otroke. Stroške izvedbe akcije krije Občina Škofja Loka. 

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu 
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Mateja Rant

Gorenja vas – V društvu si 
bodo prizadevali za enotno 
obravnavo rapalske meje, 
Rupnikove linije in Alpske-
ga zidu, je poudaril predse-
dnik društva Grega Žorž. S 
tem želijo preprečiti, da bi v 
pozabo utonili vsi spomini 
na rapalsko mejo in s tem 
obdobje, ki je predstavljalo 
težko preizkušnjo tako za 
Slovenijo kot slovenski na-
rod in je bilo zelo pomemb-
no za utrjevanje domoljub-
ne zavesti. Ob tem se bodo 
posvetili še raziskovanju ar-
hivskega gradiva iz obdo-
bja rapalske meje od leta 
1918 do 1947 ter na podlagi 
tega razvili enoten in prepo-
znaven turistični produkt o 
zgodovini slovenskega pro-
stora in naroda. Zato bo po 
Žorževih besedah potrebno 
sodelovanje med občina-
mi, v katerih so zgodovin-
ski objekti, povezani z ra-
palsko mejo.
»Dolga, z mejniki zaznamo-
vana kača, ki je po letu 1920 
tekla od Peči nad Ratečami 
do Kvarnerskega zaliva, seka 
Slovenijo od severa proti 
jugu. Njena grožnja delitve 
se je izpela in ob njej zdaj 
živimo svobodni in v miru,« 
poudarjajo v zgodovinskem 
društvu Rapalska meja in 
dodajajo, da občine ob njej 
ta meja danes na prav pose-
ben način le povezuje. Ra-

palska meja je tekla po oze-
mlju šestnajstih današnjih 
slovenskih občin, med njimi 
je pet gorenjskih občin: 
Kranjska Gora, Bohinj, Že-
lezniki, Gorenja vas - Polja-
ne in Žiri. Med občinami, v 
katerih so bila poveljstva in 
zaledja mejnih služb ter 
tudi obrambno območje Ru-
pnikove linije, pa so Jeseni-
ce, Gorje, Žirovnica, Bled, 
Radovljica, Naklo, Kranj, 
Škofja Loka, Medvode, Do-
brova - Polhov Gradec, Hor-
jul, Vrhnika, Borovnica, Blo-
ke in Loški Potok. »Skupno 
se je rapalsko obdobje dota-
knilo 47 slovenskih občin, ki 

obsegajo 7226 kvadratnih 
kilometrov oziroma 36 od-
stotkov slovenskega držav-
nega ozemlja.« S to mejo so 
povezane številne bolj ali 
manj trpke zgodbe, med ka-
terimi so nekatere dobile 
humoren pridih, kot recimo 
zgodbe o kontrabantu oziro-
ma tihotapstvu. »Neizpodbi-
tno pa sta se ob njej v najtr-
dnejšo vez kovala domolju-
bje in zavedanje, kakšna 
vrednota je govoriti materni, 
slovenski jezik,« poudarjajo 
v društvu.
Člani društva so raztreseni 
po vsej Sloveniji in tudi zu-
naj naših meja, zato težišče 

njihovega delovanja predsta-
vlja spletna stran društva, 
kjer tudi zbirajo arhivsko 
gradivo, fotografije in ze-
mljevide. Spodbujajo pa 
tudi povezovanje članov na 
lokalnem nivoju, zato orga-
nizirajo spomladansko in 
jesensko srečanje v obliki 
vodenega ogleda različnih 
lokacij na terenu. Spomla-
dansko srečanje je bilo na 
planini Polog, jesensko pa 
bo na Sovodnju. Za glavni 
kratkoročni cilj so si sicer v 
društvu zastavili primerno 
zaznamovati stoletnico pod-
pisa Rapalske pogodbe no-
vembra 2020.

Ohranjajo spomin  
na rapalsko mejo
Delo in poslanstvo lani ustanovljenega zgodovinskega društva Rapalska meja so konec marca 
predstavili tudi v Gorenji vasi, saj je kar nekaj članov iz Poljanske doline, župan Milan Čadež pa je 
celo med ustanovnimi člani društva.

Člani društva iz Poljanske doline na spomladanskem srečanju na planini Polog

Mateja Rant

Dobje – Lanski proračun je 
po besedah višje svetovalke 
za računovodstvo Nade Doli-
nar zaznamovalo predvsem 
to, da znova ni bilo razpisov 
za nepovratna sredstva za 
nove investicije. "Smo pa do-
končali oziroma nadgradili 
nekaj investicij iz predho-
dnih let," je poudarila.
Tako so v okviru večletnega 
projekta energetske in statič-
ne sanacije Sokolskega 
doma dokončali tudi zgornjo 
etažo, v katero so preselili 
knjižnico. Za to so namenili 
65 tisoč evrov. Izvedli so tudi 
večjo obnovo vodovoda v Se-
stranski vasi, pri pokopali-

šču Gorenja vas so izvedli 
odklop vodovodnega podsis-
tema iz loškega dela vodovo-
da, izvedli so še večje število 
novih priključkov na novo-
zgrajenih vodovodih. Na po-
dročju cestne infrastrukture 
so po besedah Nade Dolinar 
lani končali dveletni pro-
gram sanacije najbolj poško-
dovanih cest v občini, kar je 
bilo vredno 254 tisoč evrov. 
Dokončali so prometno ure-
ditev z novim krožnim obra-
čališčem pri Osnovni šoli 
Poljane in sanacijo lokalne 
ceste Zapreval–Poljane na 
lokaciji med Dolenčicami in 
Volčo. Za to so namenili 355 
tisoč evrov. V okviru uredi-
tve vaškega jedra Poljane so 

zagotovili 36 tisoč evrov za 
odkup prvega dela zemljišč 
za poslovni center na zaho-
dnem delu Poljan. "Lahko 
rečemo, da smo tudi lani ce-
stam namenili precej pozor-
nosti, saj je bilo za njihovo 
vzdrževanje vključno z inter-
vencijskimi programi, kot so 
sanacije raznih usadov in 
podpornih zidov ob cestah, 
porabljenih dobrih 2,5 mili-
jona evrov oziroma 30 od-
stotkov proračuna." Obenem 
so nadaljevali s pripravami 
na nove večletne investicije, 
kamor sodi tudi izvedba pro-
tipoplavnih ukrepov na ob-
močju Poljan, kjer so doda-
tno predvideli še gradnjo 
novega mostu čez Soro.

Zastavljene cilje so po bese-
dah Nade Dolinar v glav-
nem dosegli. "Na nekaterih 
postavkah je bila sicer reali-
zacija nekoliko nižja od na-
črtovane iz različnih razlo-
gov, tudi takih, na katere 
občina nima vpliva," je po-
jasnila in dodala, da se je to 
zgodilo pri telovadnici v 
Gorenji vas, kjer so se dela 
začela z zamikom, pri po-
plavni varnosti Poljan, ker 
se še ni začela fizična izved-
ba del, ter pri gospodarskih 
javnih službah, ker jih ni 
mogoče natančno načrtova-
ti vnaprej, je pa za njihovo 
nemoteno izvajanje in delo-
vanje treba zagotoviti dovolj 
sredstev. 

Brez novih večjih naložb
Na zadnji seji občinskega sveta, ki je tokrat potekala v novih poslovnih prostorih podjetja Polycom, 
so se svetniki seznanili tudi z zaključnim računom za preteklo leto.

V naši občini v zadnjih letih 
namenjamo veliko sredstev v 
vseh oblikah za razvoj, pro-
mocijo in prepoznavnost 
naše lepe Poljanske doline. 
Da na tem področju delamo 
resno, nam priznavajo tudi 
poznavalci tega področja in 
lanska ustanovitev javnega 
zavoda je pravi korak v tej 
smeri. Za minulo zimsko se-
zono smo se javili v sklopu 
akcije časopisa Novice 
Svet24, da nas obišče turi-
stična patrulja, ki jo po nava-
di sestavljajo tuji državljani. 
Prvi konec tedna v marcu sta 
nas obiskala študenta, eden 
iz Čila, drugi iz Španije. Za 
nočitev sta se odločila pri Bo-
štjanovcu na Hotavljah; prvi 
dan sta si ogledala Šubičevo 
hišo, nato Sirnico Pustotnik, 
potem pa odšla še na nočno 
sankanje na Stari vrh. Drugi 
dan sta si ogledala utrdbo 
Rupnikove linije na Golem 
vrhu, kjer smo se pomerili v 
balinanju pod zemljo, in se 
nato podprla z dobrotami iz 
Budlovga malna v Žiro-
vskem Vrhu. Zaključila sta 
pri medvedki Štefki v čudovi-
tem okolju Zale. Ocene sta 
nam namenila res odlične, 
kar nas je poneslo na prvo 
mesto med šestnajstimi ob-
činami. Posebej me veseli, 
da jih je prepričala prijaznost 
in dostopnost domačinov 
oziroma vseh, s katerimi sta 
bila v stiku.
Prejšnjo soboto smo prejeli 
dve priznanji, prva je laskavi 
naziv najprijaznejše občine v 
Sloveniji po ocenjevanju tu-

jih državljanov. Očitno pa je 
Čilenca in Španca prepričalo 
tudi sankanje na smučišču 
Stari vrh, za kar smo prejeli 
še priznanje za najboljšo 
avanturo na saneh. Čestitke 
smo izrekli tudi bližnji Obči-
ni Medvode, ki je dobila naj-
več glasov v spletnem glaso-
vanju po mnenju slovenskih 
državljanov.
Veseli me, da smo bili na 
podelitvi prisotni akterji tu-
rističnega dogajanja pri nas 
in tudi naši občani, kar so 
nekateri izkoristili še za ko-
panje v bližnjem bazenu. 
Obe priznanji sta odraz do-
brega dela na področju tu-
rizma iz preteklosti in odraz 
povezanosti vseh turističnih 
ponudnikov v sedanjosti. Na 
nas pa je, da iz tega potegne-
mo čim več in na področju 
promocije in prepoznavno-
sti sežemo tudi zunaj meja 
Slovenije.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Veseli lepega 
priznanja

Milan Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas – Pred dnevi so 
se v občini Gorenja vas - Po-
ljane razveselili pravnomoč-
nega gradbenega dovoljenja 
za ureditev nove lekarne v 
Zdravstvenem domu Gore-
nja vas. Urejati jo bodo zače-
li v drugi polovici leta, so 
pojasnili na občini.
Sodobno opremljeno lekar-
no bodo uredili v pritličju 
gorenjevaškega zdravstvene-
ga doma s samostojnim no-

vim vhodom s parkirišča 
pred zdravstvenim domom. 
Kot navajajo na občini, bo 
naložba vredna slabih petsto 
tisoč evrov, potrebna sred-
stva pa bo v celoti zagotovil 
javni zavod Gorenjske lekar-
ne, katerega soustanovitelji-
ca je tudi Občina Gorenja vas 
- Poljane. "Lokalna skupnost 
bo tako pridobila najsodob-
neje opremljeno lekarno, v 
kateri bodo zagotovljeni opti-
malni pogoji za lekarniško 
delo," so še dodali na občini.

Uredili bodo novo, 
sodobno lekarno

Mateja Rant

Javorje – Vode iz vodovoda 
Podvrh - Zapreval od febru-
arja ne klorirajo več, so spo-
ročili z občine. Namesto 
kloriranja, ki so ga začasno 
uvedli kot preventivni 
ukrep septembra lani zara-
di občasne prisotnosti koli-
formnih bakterij, vodo po 
novem dezinficirajo z ultra-

vijolično svetlobo, kar doda-
tno prispeva k mikrobiolo-
ški varnosti vodooskrbe. 
Učinkovitost ultravijolične 
dezinfekcije so potrdile tudi 
vse dosedanje analize pitne 
vode, so še pojasnili na ob-
čini in dodali, da je bila na-
ložba v opremo za ultravijo-
lično razkuževanje vredna 
nekaj nad dvanajst tisoč 
evrov.

Voda ni več klorirana
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Gorenja vas – Moška vokalna skupina Pozdrav, ki deluje kot 
sekcija v okviru Kulturno umetniškega društva Ivan Regen iz 
Gorenje vasi, je drugo soboto v aprilu s svečanim koncertom 
v avli Osnovne šole Ivana Tavčarja zaznamovala petletnico 
delovanja. Pevci so pod vodstvom Janeza Čadeža predstavili 
dvanajst skladb domačih in tujih avtorjev, s svojim nasto-
pom pa je koncert popestrila še klapa Gallus. Dve skladbi so 
izvedli tudi skupaj. "Po koncertu je imela publika priložnost 
zapeti skupaj z nastopajočimi in jim ob kozarčku vina naz-
draviti ob tem malem jubileju," je še dejal Janez Čadež.

Koncert ob petletnici
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Mateja Rant

Gorenja vas – Plesno delav-
nico je tudi letos organizira-
la Petra Slabe, ki poučuje 

ples otroke tako na OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas kot OŠ 
Poljane in njunih podružni-
cah. Plesno znanje v treh 
različnih stilih je usvajalo 

več kot šestdeset otrok, pri 
čemer so bile delavnice pri-
lagojene tako začetnikom 
kot tistim, ki so želeli še nad-
graditi svoje znanje. Ob za-

ključku delavnic je sledil na-
stop, na katerem so prikaza-
li, kaj so se naučili.
Udeležencem so po besedah 
Petre Slabe ponudili tri raz-
lične plesne stile s tremi raz-
ličnimi trenerji. Otroke so 
za jazz, hip hop in balet nav-
duševali Katja Pislak, Miha 
Jelovčan in Nadja Černe. 
Mlade plesalce so razdelili v 
tri starostne skupine, pri-
merno njihovi starosti pa so 
potem oblikovali koreografi-
je. Petri Slabe se zdi po-
membno mlade navduševati 
za ples, saj je to po njenih 
besedah eden najbolj zdra-
vih športov, obenem se učijo 
odrskega nastopanja in pri-
dobijo samozavest. Najpo-
membnejše pa je, da se ob 
tem veliko družijo in se sku-
paj smejijo, je še dodala.

Nadgradili svoje plesno znanje
V prostorih Osnovne šole (OŠ) Ivana Tavčarja v Gorenji vasi so sredi aprila drugo leto zapored 
pripravili delavnico Plesni boom.

V prostorih OŠ Ivana Tavčarja se je odvijala delavnica Plesni boom. / Foto: Petra Slabe

Mateja Rant

Dobje – Sprejeta strategija 
po besedah direktorice ob-
činske uprave Elizabete Ra-
kovec ponuja kakovosten 
prikaz stanja zdravstva v 
vseh štirih občinah tako z 
vidika preskrbljenosti s pro-
grami primarne zdravstvene 
ravni kot tudi z vidika pre-
skrbljenosti s prostorom. 
"Glede slednjega se kot še 
kako pravilna čedalje bolj iz-
kazuje tudi odločitev o gra-
dnji prizidka k zdravstvene-
mu domu v letu 2016," je 
poudarila Elizabeta Rakovec 
in dodala, da imajo tako še 
kar nekaj prostih zmogljivo-
sti za programe, ki bi jih ob-
čina po standardih še potre-
bovala, in sicer na področju 
pediatrije, družinske medi-
cine, zobozdravstva in fizio-
terapije, manjka tudi dis-
panzer za ženske.
Na občini tako že vodijo po-
gajanja za povečanje pro-
grama pediatrije in otroške-
ga zobozdravstva, saj število 
otrok in mladih v občini 
narašča, zdravstveni pro-
grami pa temu ne sledijo. 
Kot navajajo na občini, se je 
število prebivalcev v njihovi 
občini s 6769 v letu 2000 

povzpelo na 7687 v letu 
2017. "Pri tem se je število 
otrok do štirih let v obdobju 
od leta 2008 do 2017 pove-
čalo kar za 20,6 odstotka, 
kar lokalno skupnost uvr-
šča v sam vrh po deležu šte-
vila mladih." Iz strategije je 
pri tem tudi razvidno, da se 
bo število prebivalcev v ob-
čini povečevalo še najmanj 
do leta 2027. "V primerjavi 
z letom 2000 se je število 
prebivalcev na celotnem 
škofjeloškem območju po-
večalo za 3,4 odstotka, naj-
bolj prav v občini Gorenja 
vas - Poljane, in sicer za 9,9 
odstotka."
Ob tem je Elizabeta Rako-
vec poudarila, da so imeli 
ob ustanovitvi samostojne 
občine Gorenja vas - Polja-
ne izjemno slabo preskr-
bljenost z zdravstvenimi 
programi, a so v tem času 
že dosegli odprtje tretje am-
bulante družinske medici-
ne, pediatrične ambulante, 
fizioterapije, katere pro-
gram je bil nato tudi razšir-
jen, in druge zobozdra-
vstvene ambulante. "Obeta-
mo si, da bomo v svojih 
prizadevanjih uspešni tudi 
v prihodnje," je optimistič-
na Elizabeta Rakovec.

Potreba še po 
novih programih
Občina Gorenja vas - Poljane je kot že prej ostale 
tri občine na Škofjeloškem sprejela Strategijo 
razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.

Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – V 
okviru projekta časnika 
Svet24 Turistična patrulja 
sta v začetku marca občino 
Gorenja vas - Poljane obi-
skala in ocenila tamkajšnjo 
turistično ponudbo študenta 
iz Čila in Španije. S svojo 
ponudbo so ju tako navduši-
li, da so si v konkurenci še 
šestnajstih slovenskih občin 
prislužili kar dve priznanji, 
in sicer za najprijaznejšo 
občino v Sloveniji, očitno pa 
je Čilenca in Španca prepri-
čalo tudi sankanje na smuči-
šču Stari vrh, za kar so pre-
jeli še priznanje za najboljšo 
avanturo na saneh, je poja-
snila vršilka dolžnosti direk-
torja Zavoda Poljanska doli-
na Lucija Kavčič.
Akcija Turistična patrulja je 
namenjena odkrivanju slo-
venskih krajev ter ocenjeva-
nju njihovih pomanjkljivo-
sti in pestrosti skozi oči tuj-
cev kot najbolj objektivnih 
opazovalcev. Občino Gore-

nja vas - Poljane sta obiskala 
Juan Carlos iz Čila in njegov 
prijatelj Andres iz Španije. 
Mlada turista sta ocenjevala 
urejenost in videz kraja, nje-
govo čistočo ter promet, jav-
ne prevoze in kažipote ter 

nastanitev. Točke sta dodeli-
la še za kulinarično ponud-
bo, ponudbo kulturnih in 
športnih dejavnosti ter re-
kreacije in zabave. Pozor-
nost sta posvetila tudi po-
nudbi spominkov ter oceni-

la spletno stran kraja, tam-
kajšnje znamenitosti in od-
piralni čas turistično infor-
macijskega centra. Velik 
vpliv na oceno je imela še 
profesionalnost, prijaznost 
in gostoljubnost ponudni-
kov, na koncu sta podala še 
splošni vtis z obiska. Skupaj 
sta jim dodelila kar 94 točk, 
kar je bilo po besedah Lucije 
Kavčič najvišje število točk v 
tej akciji nasploh.
Priznanji je na zaključni pri-
reditvi v Termah Dobrna 
prevzel župan Milan Čadež. 
Podelitve so se udeležili še 
poslanec državnega zbora 
Žan Mahnič, v. d. direktorja 
STC Stari Vrh Tomaž Tro-
biš, predsednica sveta Zavo-
da Poljanska dolina Milena 
Pelipenko in v. d. direktori-
ce Zavoda Poljanska dolina 
Lucija Kavčič ter nekaj obča-
nov. Lucija Kavčič je prepri-
čana, da sta obe priznanji 
odraz dobrega dela na po-
dročju turizma v preteklosti 
in povezanosti vseh turistič-
nih ponudnikov v občini.

Dve priznanji v akciji 
Turistična patrulja
V Termah Dobrna so sredi aprila podelili priznanja občinam, ki so se najbolj izkazale v akciji, v kateri 
so tuji turisti ocenjevali razvitost turizma po občinah v Sloveniji.

Podelitve priznanj v Termah Dobrna so se udeležili (od 
leve proti desni): Žan Mahnič, Milan Čadež, Milena 
Pelipenko, Lucija Kavčič in Tomaž Trobiš. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Visoko – Vrata Tavčarjeve 
domačije na Visokem so od 
preteklega petka znova od-
prta. V prenovljenih prosto-
rih si obiskovalci lahko ogle-
dajo razstavo o Kalanovi 
rodbini, originalno ohranje-
no visoško črno kuhinjo, 
zbirko Ivana in Franje Tav-
čar ter predstavitev stavbne 

dediščine domačije na Viso-
kem. Razstave so na ogled 
ob petkih od 16. do 19. ure 
ter ob sobotah in nedeljah 
od 10. do 18. ure, po predho-
dnem dogovoru pa so mo-
žni ogledi tudi zunaj odpi-
ralnega časa. Po ogledu raz-
stav se obiskovalci lahko v 
objemu zelenja in miru 
okrepčajo na tamkajšnjem 
letnem vrtu.

Spet odprli vrata dvorca

V prenovljenih prostorih Tavčarjevega dvorca na Visokem 
si obiskovalci lahko ogledajo štiri stalne razstave.
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Občina Železniki

Loški glas, torek, 24. aprila 2018
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Ana Šubic

Železniki – Drugo soboto v 
aprilu je v Železnikih in 
okoliških krajih potekala tra-
dicionalna čistilna akcija. 
"Nabranih je bilo 1200 kilo-
gramov odpadkov. Količina 
je v primerjavi z lansko po-
lovico manjša, kar je zelo 
spodbudno," je povedala 
Saša Lazar z Občine Žele-
zniki in dodala, da se število 
udeležencev predvsem po 
vaseh iz leta v leto povečuje.
V Sorici so imeli letos rekor-
dno udeležbo, saj se je akciji 
pridružilo že več kot 80 kra-
janov. "Smeti kot običajno 
nismo nabrali veliko, nekaj 
jih je pa vendarle bilo. Smo 
pa toliko več naredili na lo-
kalnih cestah in drugih jav-
nih površinah. Urejali smo 
bankine, odstranjevali gr-
movje, ki se je že razraščalo 
na cesto, pometali ceste in 
igrišče ter postavili novo 
svetilko za javno razsvetlja-
vo," je pojasnil predsednik 
Krajevne skupnosti (KS) So-
rica Matej Pintar. 
Na območju Železnikov je 
čistilo blizu štirideset ude-
ležencev. Predsednik KS 
Železniki Janez Rakovec je 
opažal, da je bilo odpadkov 
precej manj. V zgornjem 
delu Železnikov, kjer so či-
stili skavti in ribiči, je bilo 
še največ vrečk in drugih 
odpadkov, ki so se ob viso-
kih vodah nabrali v grmi-
čevju ob Selški Sori. Tabor-
niki so se osredotočili na 
Dašnico in okolico igrišč. 
Čeprav je bila onesnaženost 
manjša, so ugotavljali, da se 
kljub velikemu številu ko-

šev še vedno najdejo v nara-
vi odvržene smeti.
Na Zalem Logu zadnja leta 
zaznavajo problem ob cesto 
odvrženih lončkov od kave. 
Ugotavljajo, da uporabniki 
kupijo kavo na bencinskem 
servisu v Železnikih, jo do 
Zalega Loga spijejo in nato 
lonček odvržejo skozi okno. 
"V obratni smeri pa ob cesti 
opazimo velike količine plo-
čevink od piva. Predvideva-
mo, da se možje bojijo po 
smučanju prinesti prazno 
pločevinko domov in jo raje 
zavržejo med potjo," je v mal-
ce šaljivem duhu razmišljal 
Janez Habjan, koordinator 
akcije, v kateri običajno sode-
luje 40–50 krajanov. Zado-
voljni so, da je ostalih odpad-
kov iz leta v leto manj, se pa 
že nekaj časa soočajo s pro-
blematiko neustreznega odla-

ganja smeti v in ob zbirni 
kontejner za vasi Ravne in 
Torka. "Po večini gre za neti-
pizirane vrečke, ki jih nekate-
ri odvržejo ob vračanju s pi-
knikov, se pa občasno pojavi 
tam že pravi zbirni center. 
Res ne razumemo ljudi, da 
smeti odlagajo tako neodgo-
vorno, čeprav imamo v Žele-
znikih zbirni center. Smeti z 
delavci z Loške komunale po-
skušamo pospravljati, a žal 
neuspešno, ker se čez nekaj 
časa spet pojavijo večji kosi," 
je pojasnil Habjan in dodal, 
da so že obvestili občinsko re-
darstvo. Omeniti velja še, da 
se je po čistilni akciji na Za-
lem Logu skupina domačinov 
lotila še kompletov miz in 
klopi na igrišču, ki jih je oči-
stila, obrusila in prebarvala.
V Dolenji vasi je po podat-
kih predsednika KS Jerneja 

Beštra čistilo okoli 35 udele-
žencev: predstavniki KS, 
domačega športnega dru-
štva, Ribiške družine Žele-
zniki in Lovske družine Sel-
ca. Čistilna akcija je zaje-
mala predvsem levi in desni 
breg Selške Sore od čistilne 
naprave do skakalnice pod 
Babnikom, očistili so tudi 
okolico igrišča, Lovska dru-
žina pa je znova poskrbela 
za čiščenje doline Jablano-
vica. "Bilo je kar nekaj mla-
dih družin z otroki, ki jim 
zgled starejših krepi zavest 
in skrb za čisto okolje," je 
dejal Bešter ter dodal, da so 
nabrali 40 vreč mešanih 
odpadkov in 200 kilogra-
mov kovinskih odpadkov. 
Čistilna akcija je potekala 
tudi v drugih krajih: Davči, 
Dražgošah, Podlonku, Po-
toku, Kališah ...

Odpadkov precej manj
V nedavni čistilni akciji so občani zbrali 1200 kilogramov odpadkov oz. polovico manj kot lani. Kljub 
temu pa ponekod zaznavajo probleme, na Zalem Logu je denimo ob cesti veliko odvrženih kavnih 
lončkov in pločevink od piva. V Sorici so imeli rekordno udeležbo, sodelovalo je več kot 80 krajanov.

Akciji se je pridružilo tudi dvajset skavtov, ki so čistili po Racovniku in za Plnado. 

Ana Šubic

Železniki – "Stanje varnosti 
na splošno ocenjujemo kot 
dobro," o varnosti v občini 
Železniki v lanskem letu 
pravi komandir Policijske 
postaje Škofja Loka Sašo 
Eniko. Stanje ni bistveno 
odstopalo od preteklih let, 
so pa obravnavali več pro-
metnih nesreč, zato je bilo 
več nadzora usmerjenega v 
prometno varnost. "Posle-
dično je bilo ugotovljenih 
več kršitev cestnoprometnih 
predpisov, najbolj negativno 
izstopata vožnja pod vpli-
vom alkohola in vožnja brez 
vozniškega dovoljenja," je 
pojasnil.
Kot je razvidno iz policij-
skega poročila, s katerim so 
se na zadnji seji seznanili 
tudi občinski svetniki, je 
število prometnih nesreč s 
trideset v letu 2016 lani na-
raslo na štirideset, od tega 

se je skoraj polovica zgodila 
zaradi nepravilne strani ali 
smeri vožnje. Smrtnih žr-
tev ni bilo, so se pa štirje 
udeleženci hudo poškodo-
vali. Policisti so zabeležili 
trideset primerov neupora-
be varnostnega pasu, 22 
prekoračitev hitrosti, 21 vo-
ženj pod vplivom alkohola, 
deset kršitev glede uporabe 
mobitela in varnostne čela-
de in devet voznikov brez 
vozniškega dovoljenja.
Policisti so lani v občini Že-
lezniki evidentirali 43 ka-
znivih dejanj (predlani 39), 
preiskati pa jih jim je uspe-
lo 25. Prevladujejo kazniva 
dejanja s področja splošne 
kriminalitete, večinoma zo-
per premoženje. Med 24 
premoženjskimi kaznivimi 
dejanji je bilo petnajst veli-
kih tatvih. "Šlo je predvsem 
za vlome v poslovne objek-
te, avtomobile, in, kar je 
malo zaskrbljujoče, v stano-

vanjske hiše v strnjenih na-
seljih," je povedal Eniko. 
Storilci so večinoma iz dru-
gih krajev. Neredko ogolju-
fajo in okradejo starejše, ki 
so preveč zaupljivi in naiv-
ni. Policisti so znova zazna-
vali problem slabega samo-
zaščitnega varovanja pre-
moženja. Lani so zabeležili 
tudi štiri kazniva dejanja s 
področja gospodarstva, 
medtem ko predlani ni bilo 
nobenega. Že več let posve-
čajo posebno pozornost 
problematiki prepovedanih 
drog. S tega področja so po-
licisti obravnavali dve ka-
znivi dejanji in ju tudi prei-
skali. Število kršitev javne-
ga reda in miru je naraslo 
na sedemnajst (predlani 
sedem); največ je bilo izva-
janja ali spodbujanja k pre-
tepu, prekrškov, storjenih 
proti partnerju, in povzro-
čanja hrupa z akustičnimi 
aparati. 

Več prometnih nesreč

Konec marca so se v podje-
tju Niko razveselili po-
membnega dosežka svojega 
direktorja Rada Čulibrka, ki 
je prejel nagrado Gospodar-
ske zbornice Slovenije za 
izjemne gospodarske dosež-
ke. Kot župan sem izjemno 
zadovoljen, da direktor Čuli-
brk že vrsto let uspešno vodi 
podjetje, da so uspešno pre-
brodili tudi težko obdobje 
po poplavah in leta krize, 
njemu in vsem zaposlenim 
v Niku pa želim uspešno po-
slovanje tudi v prihodnje. 
Ob tujemu lastništvu jim to 
za zdaj izvrstno uspeva.  
Niko pa v zadnjih letih ni 
edino podjetje iz naše obči-
ne, kjer so direktorju pode-
lili to prestižno nagrado. Le 
dve leti nazaj si jo je prislu-
žila dr. Jožica Rejec za vode-
nje Domela, za leto 2011 pa 
jo je prejel Marko Lotrič za 
vodenje podjetja Lotrič labo-
ratorij za meroslovje. Za 
uspešnost naših podjetij so 
poleg odličnih vodij ključni 
tudi zaposleni, ki čutijo veli-
ko pripadnost podjetjem, v 
katerih si služijo kruh. Svo-
je dodajo tudi močna žele-
zarska tradicija in zavedanje 
ljudi, da so odvisni od dela 
svojih rok. Spomin na veli-
ko pomanjkanje, ki je osiro-
mašilo Železnike po propa-
du železarske dejavnosti v 
začetku 20. stoletja in je 
trajalo kar petdeset let, je 
pri starejših še živ. K pripa-
dnosti prispeva tudi naša 
umeščenost v precej zaprto 
dolino, zaradi česar se do-
mačini še bolj zavedajo, 
kako zelo so odvisni od do-
mačih podjetij. V dolini je k 
sreči tudi razmeroma veliko 
kakovostnega tehničnega 
kadra, mlade pa podjetja 
skušajo pritegniti že s šti-
pendiranjem. 

Proizvodno usmerjena pod-
jetja so se obdržala v glav-
nem na obrobju, v manjših 
mestih in krajih. V podjetjih 
v večjih mestih in tudi z ve-
čjimi zaposlitvenimi mo-
žnostmi zaposleni ne čutijo 
tako velike pripadnosti in si 
ob krizah v podjetjih iščejo 
druge možnosti. V manjših, 
obrobnih krajih pa so zapo-
sleni pripravljeni v kriznih 
časih zategniti pasove in s 
skupnimi močmi iskati reši-
tve. Kot razmišlja direktor 
Čulibrk v intervjuju: "Morda 
lahko celo rečemo, da se je 
politika manj vmešavala v 
poslovanje podjetij v manj-
ših krajih in so zato lažje 
delala in se razvijala."
Zadnja leta smo priča veliki 
gospodarski rasti, v kateri 
podjetja že stežka zagotavlja-
jo ustrezen kader. Želim si, 
z menoj pa najbrž tudi vsi 
ostali, da bi gospodarska rast 
trajala čim dlje. Ker pa se ob 
vzponih žal ne moremo izo-
gniti tudi občasnim padcem, 
si lahko le želimo, da jih 
bodo naša podjetja tudi v pri-
hodnosti tako uspešno pre-
stala kot zadnjo krizo in 
ohranila svoja zdrava jedra.  

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

O uspehu podjetij

Železniki – Občinski svetni-
ki so potrdili nove cene za 
oskrbo s pitno vodo in kana-
lizacijo, kot jih je na podlagi 
elaboratov o oblikovanju 
cen predlagal režijski obrat. 
Veljati bodo začele maja. 
"Največja podražitev je pri 
odvajanju in čiščenju odpa-
dnih voda zaradi vlaganja v 
gradnjo kanalizacije," pravi 
vodja režijskega obrata Saša 
Lazar. Mesečni zneski na 
položnicah za povprečno 
štiričlansko družino (poraba 
20 kubičnih metrov vode na 
mesec, objekt, priključen na 
javni vodovod in kanalizaci-
jo v Železnikih) se bodo po-
višali s 26,34 evra na 29,51 
evra. Za lastnike greznic in 
malih komunalnih čistilnih 
naprav cene storitev po be-
sedah Lazarjeve ostajajo 
praktično nespremenjene. 
Svetniki so potrdili tudi cene 
za zbiranje, obdelavo in od-
laganje odpadkov, kjer pa ni 
večjih sprememb.

Dražje čiščenje 
odpadnih voda

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Občinski svetniki 
so na zadnji seji sprejeli prvi 
rebalans letošnjega proraču-
na, ki je po novem vreden 
8,6 milijona evrov oz. 1,6 
milijona evrov več. Glavni 
razlog za tolikšno razliko je, 
da so v proračunu predvideli 
tudi sanacijo obsežnega pla-
zu v Dražgošah, za kar priča-
kujejo milijon evrov držav-
nih sredstev, dodaten denar 
pa bo morala zagotoviti tudi 
občina. "Na ministrstvu za 
okolje in prostor, sektor za 
zmanjšanje posledic narav-
nih nesreč, so nam povedali, 
da predvidevajo denar za sa-
nacijo plazu v Dražgošah, ki 
ogroža šest hiš. Najprej bodo 
izdelali vrtine, ki bodo podla-
ga za pripravo ustrezne pro-
jektne dokumentacije. Sle-
dnjo bo financirala občina, 
prav tako bodo naši tudi 
stroški nadzora in DDV, kar 

naj bi skupaj naneslo okoli 
250 tisoč evrov. Pretežen del 
tega zneska bomo zagotovili 
z ostankom sredstev iz pre-
teklega leta," je povedal žu-
pan Anton Luznar. Kot ene-
ga ključnih razlogov za reba-
lans je navedel še zagotovi-
tev 80 tisoč evrov za vzposta-
vitev dodatnih prostorov vrt-
ca. "Želja je, da bi pridobili 
prostor za dve skupini: ja-
slično in kombinirano. Ena 
možnost je postavitev mo-
dularnega vrtca pri šoli v 
Selcih, druga pa ureditev 
dodatnih prostorov za potre-
be šole v mansardi OŠ Žele-
zniki, s čimer bi v pritličju, 
kjer sta že sedaj dve skupini 
vrtčevskih otrok, pridobili 
prostor za vrtec. Katera reši-
tev je boljša, se bomo odloči-
li naknadno, ko bosta obe 
tudi finančno ovrednoteni 
in bo znano, v kolikšnem 
času ju je možno realizira-
ti," je še razložil.

Denar tudi za plaz in 
dodatne prostore vrtca
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Ana Šubic

Železniki – Dnevu sloven-
skih tabornikov, ki je bil 22. 
aprila, se z različnimi aktiv-
nostmi že tradicionalno pri-
družujejo tudi v Železnikih. 
"22. april je za nas poseben 
dan, saj je bila na ta dan leta 
1951 ustanovljena Zveza ta-
bornikov Slovenije. Zanimi-
vo je, da se na ta dan praznu-
je tudi svetovni dan Zemlje," 
je pojasnil starešina Rodu 
zelene sreče Železniki Nejc 
Bobar. Ob 22. aprilu so v 
preteklih letih za tabornike 
in druge občane pripravljali 
foto-orientacijo, letos pa so 
priredili tekmovanje v kuha-
nju obare, ki je potekalo mi-
nulo soboto na strelišču v 

Suši. Ker smo Loški glas po-
slali v tisk že pred tem, bomo 
o prvi Obarokuh(n)i poročali 
prihodnji mesec.
Društvo tabornikov Rod ze-
lene sreče deluje od leta 
1994. Zadnja leta povezuje 
okoli 60 članov, ta čas jih je 
63. Aktivni so skozi vse leto. 
Njihova najbolj znana aktiv-
nost je slej ko prej orienta-
cijsko tekmovanje za obča-
ne, ki ga prirejajo v oktobru 
in se ga udeleži tudi več kot 
petnajst ekip. "Vsako leto 
organiziramo zimovanje, ta-
borjenje in jesenovanje, ki 
se jih lahko poleg naših čla-
nov udeležijo tudi otroci, ki 
niso taborniki," je pojasnil 
Bobar ter dodal, da so lani 
priredili največje taborjenje 

doslej, saj se ga je poleg vo-
dij udeležilo kar 44 otrok. 
Vsako leto se udeležijo tudi 
spomladanske čistilne akci-
je. "Sodelujemo tudi s kato-
liškimi skavti iz Železnikov, 
s katerimi se običajno udele-
žujemo prostovoljnih do-
godkov in akcij," je povedal 
Bobar in spomnil, da so 
pred leti skupaj z njimi in 
Klubom študentov Selške 
doline pripravili progo pre-
živetja, na kateri se je pome-
rilo več kot sto občanov.
Njihov največji problem je 
trenutno, da nimajo prosto-
rov za hranjenje opreme, je 
pojasnil starešina železni-
karskih tabornikov: "Tako je 
del opreme shranjen v skla-
dišču pri loških tabornikih, 

drugi del pa po domovih čla-
nov vodstva. Zelo bi bili ve-
seli, če bi lahko dobili pro-
stor v Železnikih, saj bi nam 
to zelo olajšalo delovanje."
Bobar je še poudaril, da ta-
borništvo mlade nauči veli-
ko koristnega: "Poleg posta-
vljanja šotorov in kurjenja 
ognjev predstavlja taborni-
štvo še mnogo drugega. 
Spodbuja razvijanje znanja 
o sebi, potrebe po odkriva-
nju novega, vedoželjnosti, 
osebne odgovornosti ... Ta-
borništvo bi priporočil dru-
gim zato, ker prinaša neo-
mejene količine zabave, 
obenem pa se naučiš veliko 
stvari, ki pridejo prav v ži-
vljenju in se jih ne moreš 
naučiti v šoli."

Tabornikom ni dolgčas
Rod zelene sreče Železniki povezuje dobrih šestdeset članov, ki poleg taborniških veščin usvajajo tudi 
druga koristna znanja. V društvu si ta čas najbolj želijo, da bi našli prostor za hranjenje opreme.  

Ana Šubic

Železniki – Pod tem naslo-
vom v Galeriji Muzeja Žele-
zniki ta čas poteka razstava 
slikarskih del Bernarda Šra-
ja in keramičnih izdelkov 
Margarete Mlinar. Oba sta 
samouka iz Škofje Loke. 
Mlinarjeva kot mlada žen-
ska, razpeta med družino in 
službo, prostega časa ni 
imela, zato sedaj trdi, da je 
starost lepa in kot takšno jo 
zajema s polnimi močmi. 
Jesen življenja ji tako zapol-
njujejo potovanja, skrb za 
vrt in rože, pisanje o družini 
Heinrihar, iz katere izhaja, 
pred sedmimi leti, pri svojih 
sedemdesetih letih, pa se je 
začela ukvarjati še z obliko-
vanjem keramike. "Doma 
imam malo delavnico, peč 

za keramiko in veliko volje 
do dela. Preizkušam različ-
ne gline, valjam, sestavljam, 
barvam in glaziram. Najlep-
še mi je pri srcu, če mi 
objekt uspe, kot sem si ga 
zamislila," pravi 77-letna 
Mlinarjeva, ki jo ročna dela 
že od nekdaj veselijo. Na 
razstavi v Železnikih se 
predstavlja z raznolikimi 
uporabnimi in dekorativni-
mi izdelki iz keramike. 
Bernard Šraj razstavlja slike 
– olja na platnu. "Največ je 
tihožitij s sadjem in rožami, 
zadnje čase pa rad upoda-
bljam tudi suho jesensko li-
stje," je povedal 68-letni 
Šraj. Že od malega je rad ri-
sal in slikal. Po odsluženem 
vojaškem roku se je s slika-
njem začel ukvarjati nekoli-
ko bolj resno, ga v kasnejših 

letih občasno prekinil, po 
upokojitvi pa mu čas dopu-
šča, da se mu posveča bolj 
intenzivno. Tako kot Mli-
narjeva tudi on ne razstavlja 
prav pogosto, se je pa z vese-
ljem odzval njeni pobudi za 
postavitev skupne razstave, 
ki bo na ogled do 14. maja.
Naslednjo razstavo bodo od-

prli 24. maja ob 18. uri, in 
sicer o 110-letnici Čipkarske 
šole Železniki. Še pred tem 
pa v Muzeju Železniki 18. 
maja vabijo na Muzejski dan 
z dnevom odprtih vrat med 
9. in 18. uro. Ob 17. uri bodo 
odprli muzejski kotiček o 
dražgoškem kruhku in pred-
stavili film Mali kruhek.

Starost je lepa

Razstava del Bernarda Šraja in Margarete Mlinar bo na 
ogled do 14. maja. / Foto: Andrej Tarfila  

Železniki  – V Železnikih so na velikonočni ponedeljek obu-
dili šego kovtre šivat. Gre za staro plesno igro, za katero je 
značilno prehajanje pod mostom, ki ga tvorijo sklenjene roke 
sodelujočih parov. V Železnikih so jo nekoč plesali prav na ta 
dan popoldne, nazadnje leta 1979. Organizatorjem iz Turi-
stičnega društva Železniki in Kulturno umetniškega društva 
France Koblar je šego 39 let po zadnji izvedbi pomagalo obu-
diti skoraj 120 parov. Med sodelujočimi so bili poleg doma-
činov ter otroških folklornih skupin iz Železnikov in Selc tudi 
plesalci iz drugih krajev. En sprevod se je pomikal od plavža, 
drugi s Češnjice, po združitvi na Racovniku pa so plesalci 
skupaj odplesali na trg pred cerkvijo sv. Antona, kjer je sledi-
lo druženje ob zvokih ansambla Kvartet za 5 in igrah iz starih 
časov. Organizatorji so bili s prireditvijo, ki je v lepem vreme-
nu pritegnila tudi številne gledalce, nadvse zadovoljni.

Po štirih desetletjih spet "šivali kovtre"
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Ana Šubic

Sorica – "Kot kaže, naj bi bili 
vsi trije manjkajoči odseki 
ceste Sorica–Podrošt rekon-
struirani še letos. Cesto od 
Podrošta do obnovljenega 
odseka naj bi preplastili vsaj 
z grobim asfaltom, medtem 
ko za odsek pod vasjo Sorica 
izvajalci napovedujejo, da bo 
avgusta v celoti dokončan in 
asfaltiran tudi s finim asfal-
tom," je povedal župan An-
ton Luznar, ki si je pred dne-
vi skupaj s predstavniki Go-
renjske gradbene družbe 
(GGD) ogledal gradbišča na 
regionalni cesti Sorica–Po-
drošt in Sorica–Petrovo 
Brdo. "Rekonstrukcija križi-
šča v Podroštu lepo napre-
duje, precej je že narejene-
ga, prav tako dela že poteka-
jo na cesti blizu spomenika 
pod Sorico. Za cesto od Po-
drošta naprej se je GGD z 
direkcijo za infrastrukturo 
dogovoril, da bodo rekon-
strukcijo na enem delu zače-
li še pred ponovim odprtjem 
obvozne ceste čez Petrovo 

Brdo in bi dela izvajali ob 
polovični zapori. Na začetku 
bo šlo predvsem za vrtanje 
pilotov v breg ob cesti, kar 
naj bi trajalo približno dva 
meseca. V tem času, predvi-
doma do konca junija, naj bi 
GGD končal tudi rekon-
strukcijo dveh kilometrov 
ceste od Petrovega Brda do 
meje z našo občino in večje-
ga usada, ki se je sprožil 
malo naprej. Po odprtju te 
ceste bodo lahko na cesti So-
rica–Podrošt vzpostavili po-
polno zaporo in pospešili 
rekonstrukcijo," je pojasnil 
župan, ki sta ga na ogledu 
spremljala še podžupan Ma-
tej Šubic in občinski svetnik 
iz Sorice Primož Pintar. Žu-
pan je dodal, da so bili s sli-
šanim zadovoljni, sicer pa 
upa, da bodo dela potekala 
nemoteno in bodo končana 
v predvidenih rokih. Izvedeli 
so še, da ima direkcija v pri-
pravi tudi razpis za rekon-
strukcijo drugega dela ceste 
Sorica–Petrovo Brdo vse do 
križišča za Sorico in Soriško 
planino.

Spodbudne novice o 
cesti v Sorico

Železniki – V četrtek, 26. aprila, ob 18. uri bo Kulturni dom 
Železniki gostil osrednjo občinsko proslavo ob dnevu upora 
proti okupatorju in prazniku dela. Prireditev v organizaciji 
KUD France Koblar in v režiji Andreje B. Rant bo potekala 
pod naslovom Naj se sliši glas!. Nastopili bodo Francetovi 
orgličarji, Harmonikarski ansambel Niko, učenci OŠ Žele-
zniki, mažoretke, člani KUD in kot gost še družinski ansam-
bel Jemc iz Škofje Loke. 

Naj se sliši glas!

Železniki – Socialna oskrba na domu je v občini Železniki v 
precejšnjem porastu. Kot je razvidno iz poročila Centra sle-
pih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka, ki to storitev 
izvaja v vseh štirih občinah na Škofjeloškem, je bilo v občini 
Železniki v začetku lanskega leta 13 uporabnikov, ob koncu pa 
20, sicer pa so storitev izvajali pri 24 uporabnikih. Povprečno 
število občanov, vključenih v pomoč na domu, je bilo torej 
lani 19, medtem ko jih je bilo v predhodnih dveh letih trinajst 
in devet. Gre za precejšnje povečanje, zato ena socialna oskr-
bovalka ni več zadoščala in so lani zaposlili dodatno, najprej 
za polovični delovni čas, nato pa za šest ur dnevno. Anketa, 
ki jo je izvedel CSS, je pokazala, da so uporabniki iz občine 
Železniki z oskrbo zadovoljni, se pa kaže potreba po izvajanju 
storitev tudi v popoldanskem času in ob koncih tedna. S po-
ročilom o izvajanju pomoči na domu so se na zadnji seji se-
znanili tudi občinski svetniki, ki so dali še soglasje k uskladitvi 
cene te storitve. Ekonomska cena se je zaradi višjih stroškov 
dela zvišala na 20,55 evra na uro, cena za uporabnika pa osta-
ja pet evrov in je nespremenjena že od leta 2016.

Vse več uporabnikov pomoči na domu

Lani so priredili največje taborjenje doslej. Potekal je v vasi Grm pri Podzemlju, poleg vodij se ga je udeležilo kar 44 otrok. 
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Železniki – Zadnja zima je občinam povzročila precej višje 
stroške zimske službe. V Železnikih so za zimsko in letno 
vzdrževanje občinskih cest zagotovili dobrih 245 tisoč evrov, 
a so že stroški zimskega znašali 228 tisoč evrov oz. 92 od-
stotkov sredstev (v minulih letih 60–70 odstotkov). Kot pra-
vi župan Anton Luznar, bodo zato na pobudo odbora za 
komunalne dejavnosti krajevnim skupnostim verjetno zago-
tovili nekaj dodatnega denarja za letno vzdrževanje cest. 

Za zimsko službo precej več kot minula leta
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Bližajo se državnozborske 
volitve in prav je, da smo vsi 
še bolj pozorni na to, kaj je 
bilo oziroma ni bilo nareje-
no in kaj je bilo obljubljano, 
pa ne uresničeno. Znova se 
lahko samo ponavljam glede 
doma starejših, za katerega 
smo v Žireh enotni, da ga 
potrebujemo. Čeprav ima-
mo investitorja, ki je pripra-
vljen vložiti denar in ponu-
diti storitev za sprejemljivo 
ceno, se na pristojnem mi-
nistrstvu ne zganejo.
Podobno je na področju pe-
diatrije. Žirovci smo v prete-
klosti že stopili skupaj pri 
podpisovanju peticije, s ka-
tero smo zahtevali vrnitev 
pediatra. Takrat smo pristoj-
nemu ministrstvu in celotni 
zdravstveni srenji dokazova-
li, da nujno potrebujemo 
pediatra. Zdaj se je celo iz-
kazalo, da bi glede na veliko 
število otrok potrebovali še 
enega. Dobiti koncesijo v ča-
sih, ko vlada ni operativna, 
žal spet predstavlja misijo 
nemogoče, kar je žalostno. 
Tisti, ki hvalijo našo zdra-
vstveno politiko, naj razloži-
jo, zakaj razpisujejo konce-
sije v občinah, kjer ni otrok, 
tam, kjer je otrok veliko, pa 
imamo probleme z zagota-
vljanjem osnovnega zdra-
vstvenega varstva. Obstoječa 
pediatrinja ima težave pred-
vsem pri zagotavljanju pre-
ventive, o čemer se zadnje 
čase veliko govori, pristojni 
pa ne storijo nič, da bi zago-
tovili možnosti za izvajanje 
tega. 
V zadnjih tednih sem z za-
nimanjem spremljal rezul-
tate ankete, ki so jih izpol-
njevali občani v zvezi s stra-
tegijo trajnostnega razvoja 
občine. Natančna analiza bo 
še narejena, lahko pa že re-
čem, da je zdravstvena oskr-
ba ocenjena bistveno bolje 
kot pred tremi leti. To je 
tudi rezultat dobrega dela 
vseh zdravstvenih delavcev v 
Žireh. Verjamem zdravni-
kom, da poleg zdravstvene 

preventive dobro poteka 
tudi kurativa, tako da me-
nim, da je lahko naša občina 
tudi na tem področju pri-
mer dobre prakse. Letos je 
delno zaživela še referenčna 
ambulanta, ki naj bi do jese-
ni obratovala za vse pacien-
te. Spodbudno je tudi pove-
zovanje med zdravniki in 
podjetji, v katerih se zaveda-
jo, da je le zdrav delavec do-
ber delavec. Več pozornosti 
se namenja preventivi, zato 
nisem bil presenečen, da so 
podatki Inštituta za javno 
zdravje, objavljeni pred ne-
davnim, za našo občino po-
novno odlični. Vse občane 
vabim, da se 26. maja udele-
žijo akcije Žirfit in tudi sami 
naredijo nekaj za svoje 
zdravje. 
Razveseljivo je še, da imamo 
spet veliko otrok vpisanih v 
vrtec. Uspelo nam je zagoto-
viti še polovični oddelek v 
vrtcu pri sv. Ani, zato raču-
namo, da nam bo do sep-
tembra za večino otrok iz 
naše občine uspelo zagotovi-
ti prostor v vrtcu. Dejstvo pa 
je, da nam prostora pri-
manjkuje, zato se že vese-
lim, da bomo z naložbo v 
povezovalni del med osnov-
no šolo in novo športno dvo-
rano zagotovili tudi dve do-
datni igralnici, s tem pa 
bomo dolgoročno rešili ta 
problem. Računam, da se bo 
to zgodilo v roku dveh let.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Potrebovali bi še 
enega pediatra

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – V krajevni organizaciji 
Rdečega križa (RK) so lani 
našteli 634 članov, med nji-
mi je 22 aktivnih prostovolj-
cev. Dela jim nikoli ne 
zmanjka, saj vsako leto izpe-
ljejo številne že utečene de-
javnosti, kot so krvodajalske 
akcije in obiskovanje starej-
ših občanov, na pomoč pa 
priskočijo tudi ob izjemnih 
situacijah, kot so naravne 
nesreče ali drugi posebni 
dogodki, ko ljudje ostanejo 
brez osnovnih dobrin, je ra-
zložila predsednica krajevne 
organizacije RK v Žireh Ma-
rija Kokalj. Zato si želi, da bi 
se za prostovoljstvo v tej or-
ganizaciji odločilo tudi več 
mlajših občanov.
Čeprav je zaposlenost v Žireh 
visoka, se vsako leto nekaj 
družin znajde v tolikšni sti-
ski, da se po pomoč obrnejo 
na Rdeči križ. "Lani smo po-
magali v 12 primerih oziro-
ma skupaj 28 osebam. Naj-
večkrat je šlo za pomoč pri 
plačilu položnic, nekaterim 
smo pomagali tudi pri naku-
pu hrane in higienskih pripo-
močkov ali plačilu šolskih 
ekskurzij za otroke," je razlo-
žila Marija Kokalj in dodala, 
da pri tem zelo dobro sodelu-

jejo s sekretarko škofjeloške-
ga območnega združenja RK 
Slovenije Fani Mikš, žirovsko 
občino, šolo, vrtcem, patro-
nažno službo in škofjeloškim 
centrom za socialno delo. 
"Seveda pa so nam v veliko 
pomoč tudi dobrodelni posa-
mezniki." Lani jim je s po-
močjo občine uspelo urediti 
prostor na podstrehi zdra-
vstvenega doma, kjer lahko 
hranijo in oddajajo podarjena 
oblačila, posteljnino in neka-
tere invalidske pripomočke. 
Vsako leto tudi obiskujejo 
starejše ljudi v kraju, pri če-

mer so lani opravili okrog 
280 obiskov, delujeta pa tudi 
dve skupini starejših za sa-
mopomoč. V prihodnje načr-
tujejo še eno, saj ravno ta čas 
končuje izobraževanje nova 
voditeljica. 
Na leto pri Rdečem križu v 
Žireh pripravijo tri krvoda-
jalske akcije, na katere se 
občani vedno množično od-
zovejo. Ob prvi letošnji akci-
ji v januarju je kri darovalo 
kar 320 posameznikov, pri-
pravljajo pa se že na nasle-
dnjo, ki bo 23. in 24. maja 
od 7. do 13. ure v poslovni 

stavbi Ike. Veliko pozornost 
posvečajo tudi skrbi za 
zdravje in preventivi na tem 
področju. V marcu so med-
se povabili zdravnika Ivana 
Peceva, ki je predaval na 
temo zdravega življenjskega 
sloga in pomenu tega za do-
bro zdravje. Ob Tednu rde-
čega križa v maju bodo tudi 
letos omogočili brezplačno 
merjenje krvnega sladkorja. 
"Ravno v teh dneh pa devet 
občanov končuje 70-urni te-
čaj za bolničarje, tako da 
bomo tudi v okviru žirovske-
ga Rdečega križa dobili eki-
po prve pomoči," je razložila 
Marija Kokalj in dodala, da 
za usposabljanje in opre-
mljenost ekipe skrbita ob-
močna organizacija RK in 
občina. Ekipa naj bi se v za-
četku junija že udeležila 
preverjanja usposobljenosti 
na regijski ravni. 
Tako kot vsako leto pa tudi 
letos otrokom z zdravstveni-
mi težavami nudijo mo-
žnost letovanja na Debelem 
rtiču. Prijavnice lahko izpol-
nijo v šoli, letovanje pa orga-
nizirajo med 14. in 24. juli-
jem. Vsem otrokom pa je 
namenjeno taborjenje v Ma-
rindolu, ki se bo odvijalo od 
3. do 10. avgusta, je še doda-
la Marija Kokalj.

Novost ekipa prve pomoči
V žirovski krajevni organizaciji Rdečega križa so lani pri plačilu položnic ali nakupu hrane in 
higienskih pripomočkov pomagali skoraj tridesetim osebam.

Marija Kokalj (desno) in Staša Levec v skladišču na 
podstrehi zdravstvenega doma, kjer lahko hranijo in 
oddajajo podarjena oblačila. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – V Grozdu malih domov 
poleg žirovske sodelujejo še 
občine Komenda, Železniki, 
Loška dolina in Pivka. Ob 
strokovni podpori Inštituta 
Antona Trstenjaka in podjetja 
Firis Imperl so oblikovale po-
budo za gradnjo petih manj-
ših domov za starejše, prilago-
jenih uporabnikom in tesno 
vpetih v lokalno okolje. Do-
move bi gradila družba Orpea 
s sedežem v Parizu, upravlja-
nje grozda pa bi prevzela nji-
hova hčerinska družba Sene-
Cura iz Avstrije. Prek družbe 
Orpea so se v omenjenih obči-
nah prijavili na razpis mini-
strstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možno-
sti za podelitev koncesij za 
opravljanje institucionalnega 
varstva v domovih za starejše, 
a na odločitev še čakajo.
V primeru odobrenih vlog za 
koncesijo bi po besedah žiro-
vskega župana Janeza Žaklja 
to lahko pomenilo vzorčen 

primer dolgotrajne oskrbe v 
manjših občinah. V Žireh 
tako načrtujejo dom za od 50 
do 70 stanovalcev, ki bi jim v 
enoposteljnih sobah in apart-
majih zagotavljali visok stan-
dard bivanja. Z drugimi do-
movi, povezanih v grozd, bi 
si delili skupno upravo, vode-
nje in službo za nabavo. To 

bi jim omogočilo, da bi bile 
cene osnovne oskrbe primer-
ljive oziroma celo malenkost 
nižje kot v drugih domovih s 
koncesijo, je pojasnil vodja 
projekta Franc Imperl iz pod-
jetja Firis Imperl. Z zgradi-
tvijo doma bodo po besedah 
župana Žiri dobile središče 
za kakovostno staranje in so-

lidarno sobivanje različnih 
generacij. "Gre za oblikova-
nje sodobnega koncepta var-
stva starejših z upoštevanjem 
načela deinstitucionalizacije. 
Občina Žiri tako želi obliko-
vati različne preventivne in 
kurativne programe medge-
neracijske pomoči v doma-
čem okolju." 

Središče solidarnega 
sobivanja generacij
V prostorih Inštituta Antona Trstenjaka v Ljubljani so konec marca predstavili Grozd malih domov, v 
okviru katerega si tudi Občina Žiri prizadeva za gradnjo doma za starejše v svojem kraju.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani so predstavili projekt Grozd malih domov za 
starejše. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Žiri – V Osnovni šoli Žiri in 
njeni okolici bodo 26. maja 
od 7. ure dalje drugo leto za-
pored pripravili Žirfit, na 
katerem občani s pomočjo 
strokovnjakov s področja 
zdravstva in športa lahko 
preverijo svoje telesne zmo-
gljivosti. Dogodek organizi-
rajo Zavod Fitlab, Športno 
društvo Tabor Žiri in Arcu-
sMedici. Testiranje je name-
njeno starejšim od dvajset 
let, posebej vabijo vse, ki so 
letos opravili preventivni 
pregled pri osebnem zdrav-
niku. Tistim, ki so se dogod-
ka udeležili že lani, bodo 

glede na lanske rezultate le-
tos omogočili krajšo obliko 
testiranja. Po besedah zdrav-
nika Jaka Strela je sicer testi-
ranje smiselno izvajati na 
dve do pet let, pogosteje pa 
ob presoji osebnega zdrav-
nika. Z Žirfitom namreč že-
lijo omogočiti oceno telesne 
zmogljivosti čim večjemu 
številu ljudi. Prijave zbirajo 
v ambulantah družinskih 
zdravnikov v Žireh in podje-
tjih, ki sodelujejo pri dogod-
ku. Na dogodku bodo zbirali 
tudi prostovoljne prispevke 
za šolski sklad. Zbrana sred-
stva bodo tako namenili ži-
rovskim otrokom za udelež-
bo v šoli v naravi. 

Tudi letos na Žirfit
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Mateja Rant

Žiri – Tokratne izmenjave se 
je v spremstvu treh učiteljev 
udeležilo pet učencev. Sre-
čanje je potekalo na šoli I.C. 
Francesco Petrarca, ki je ko-
ordinatorica projekta, sode-
lujejo pa še šole iz Nemčije, 
Bolgarije in Poljske. Soča-
sno je potekal tudi koordina-
cijski sestanek za učitelje, 
na katerem so sodelovali 
Betka Pišlar, Andrej Mivšek 
in vodja vrtca Damjana Mi-
lardović. 
"Projekt I Feel Wood – For 
Good promovira podjetni-
ško miselnost oziroma pod-
jetništvo na podlagi uporabe 
materiala iz gozdov. Z raz-
ličnimi partnerskimi šolami 
tako mladi ustvarjajo dobre, 
kakovostne medsebojne od-
nose in stremijo k skupnim 
dosežkom," je pojasnila 
Maja Brezovar iz OŠ Žiri. 
Tako so učenci tudi v okviru 
tokratne izmenjave ustvarja-
li z lesom, in sicer so naredi-
li okvirje za slike. "Tako so 
spoznali delo z lesom in re-
cikliranje starega lesa." Iz-
delke so prodajali na dobro-

delnem sejmu, ki so ga pri-
pravili zadnji dan izmenja-
ve. Zbrane prispevke so na-
menili šolskemu skladu go-
stujoče šole, je še pojasnila 
Maja Brezovar. Učenci so se 
strinjali, da je bila zanje to 
zelo zanimiva izkušnja, svo-

je gostitelje pa so si zapo-
mnili predvsem po odprtosti 
in gostoljubnosti. "Že takoj 
ob prihodu so nas začeli ob-
jemati," je bila nad njihovo 
prijaznostjo navdušena de-
vetošolka Lena Bogataj. 
Neža Pisk je domačine opi-
sala kot zelo dobrovoljne. 
Težave s komunikacijo so 
premagovali z gestami in 
spletnim prevajalnikom. 
Osmošolko Zojo Jereb pa je 
presenetilo, kako počasi se 
na Siciliji vse odvija, pri če-

mer jih tudi skoraj enourna 
zamuda v šolo ne vrže iz 
tira. Sami so se po besedah 
učitelja Andreja Mivška od-
pravili v šolo peš, a so kmalu 
ugotovili, zakaj se kljub pro-
metnim zastojem vsi vozijo 
z avtom. "Takšne šolske 
poti, kjer te avtomobili dobe-
sedno stisnejo ob zid, res 
nismo vajeni," je priznal. 
Precej razlik so opazili tudi 
v sami šoli in pri pouku. 
"Učenci imajo v razredu ta-
blične računalnike, klepeta-
jo drug čez drugega, šolske-
ga zvonca nihče ne jemlje 
resno, saj so bili ob prvem 
zvonjenju še vsi na dvori-
šču," se je čudila Tjaša Bo-
gataj. Tudi opremljenost 
šolskih prostorov se ne 
more primerjati z našimi, je 
poudarila Ivana Novak, ki je 
opazila še, da so tako v šoli 
kot doma vsi v čevljih. 
Damjana Milardović pa je 
imela priložnost spoznati 
tamkajšnji vrtec. "Za nas so 
pripravili kratek program in 
najbolj me je presenetilo, da 
so zaplesali na posneto glas-
bo. Pri nas vedno uporablja-
mo prave instrumente." Opa-
zila je še, da imajo v igralni-
cah zelo malo didaktičnih 
pripomočkov in tudi na splo-
šno je bila oprema zelo skro-
mna. "Šele ob takih obiskih 
se zaveš, kaj pravzaprav ima-
mo pri nas," je priznala. 

Gostitelji so bili 
nadvse gostoljubni
V okviru projekta Erasmus+ "I Feel Wood – For Good? oziroma "Čutim les – za vedno" se je pet 
učencev Osnovne šole Žiri udeležilo še zadnje mednarodne izmenjave, tokrat v Catanii na Siciliji.

Udeleženci izmenjave v Catanii na Siciliji / Foto: arhiv šole

Mateja Rant

Žiri – Tradicionalni klekljar-
ski dnevi v Žireh bodo tudi 
letos od 27. aprila do 2. maja 
na ogled ponudili številne 
razstave klekljanih izdelkov, 
ki jih bodo popestrili z boga-
tim spremljevalnim progra-
mom. Del osrednje razstave 
bodo letos predstavljali vzor-
ci, ki jih je pred skoraj stoti-
mi leti risal Janez Oblak, ki 
so ga Žirovci poznali tudi 
pod imenom Žunarjev ozi-
roma Strojarjev Janez. V ve-
liki sobi galerije Svoboda pa 
bodo na ogled jugoslovan-
ske čipke, ki so nastale po 
katalogu iz leta 1938. 
Že v četrtek bodo znani re-
zultati natečaja, v okviru ka-
terega so letos ustvarjali pod 
naslovom Čipka na mojem 
šalu. Po besedah predsedni-
ce društva Cvetke Tanje Mli-

nar so prejeli 75 šalov, pri 
čemer je ustvarjalo tudi šest 
osnovnošolcev, dva šala pa 
sta prispela iz Hrvaške. "Ne-
kateri so v celoti klekljani, 
večina pa ima čipko všito v 

oziroma na blago." Večina 
šalov je iz tanjših materialov, 
le kakšen je vmes tudi bolj 
zimski iz polstene volne, je 
še razložila Tanja Mlinar in 
dodala, da so na natečaj pre-

jeli tudi doma stkan šal z do-
datkom čipke. Vse šale si bo 
mogoče ogledati na razstavi 
v prostorih občine. 
Še pred uradnim odprtjem 
klekljarskih dni bo potekalo 
zabavno tekmovanje v kle-
kljanju za otroke, odrasli pa 
se bodo v klekljanju pomeri-
li v nedeljo ob 15. uri. V so-
boto ob 10. uri bodo pripra-
vili balinarski turnir za zlato 
cvetko. Na stojnicah v sredi-
šču Žirov bodo ves dan po-
nujali domače izdelke, Turi-
stično društvo Žiri pa bo 
pripravilo cvetlični sejem. V 
soboto ob 17. uri bo sledila 
prireditev ob 110-letnici so-
kolskega doma v Žireh. V 
soboto in nedeljo se bo mo-
goče podati še na voden 
ogled Kržišnikovega vrta, 
razstave čipk pa si bo mogo-
če ogledati vse dni od 9. do 
19. ure.

Šali na ogled na občini
V kinodvorani Žiri bodo v četrtek ob 18. uri slovesno odprli 12. Slovenske klekljarske dneve in 
razglasili rezultate letošnjega natečaja.

V okviru letošnjega natečaja je nastalo 75 šalov s čipko.  
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Mateja Rant

Žiri – "Ne prebirajmo le 
knjig, ampak tudi smeti" in 
"s knjigo ne onesnažujem" 
sta bili vodilni misli delovne 
sobote v Osnovni šoli Žiri. 
Ob tej priložnosti so zato v 
dvorani DPD Svoboda prek 
video posnetkov in dramske 
igre Narava spregovori pri-
kazali nasvete za odgovorno 
ravnanje z odpadki v naravi 
in kaj lahko storimo sami za 
čistejše okolje.
Ob tej priložnosti so podelili 
še priznanja za opravljeno 
bralno značko, tudi 26 zla-
tim bralcem, ki so vestno 
brali vseh devet let, je poja-
snila koordinatorka priredi-

tve in mentorica dramskega 
krožka Petra Novak. Kot go-
stja je na prireditvi nastopila 
žirovska rojakinja Erika 
Oblak, ki je ob zelo zgovor-
nih fotografijah neodgovor-
nega ravnanja z okoljem 
učencem predstavila svoje 
delo in jih napeljala k razmi-
šljanju o pomenu branja in 
skrbi za čisto okolje. Prav vsi 
otroci so se nato skupaj z 
učitelji udeležili čistilne ak-
cije, ki jo je organizirala Ri-
biška družina Žiri. Mlajši 
učenci so čistili okolico šole, 
drugi pa so se odpravili na 
več različnih točk po celo-
tnih Žireh. Sodelovali so vsi 
otroci iz šole, je pojasnila Pe-
tra Novak, torej prek petsto. 

Živijo zeleno
V dvorani DPD Svoboda so prvo soboto v aprilu 
žirovski osnovnošolci pripravili prireditev na 
temo Žiri živim zeleno, ki so jo združili z 
zaključkom bralne značke.

Prek dramske igre Narava spregovori so učenci prikazali 
nasvete za odgovorno ravnanje z odpadki. / Foto: Tanja Mlinar

Vsi učenci so se pridružili čistilni akciji. / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – Vzgojiteljice Vrtca pri Osnovni šoli Žiri so sredi aprila 
peto leto po vrsti izpeljale izmenjavo semen in sadik. S to-
plejšimi dnevi namreč zaživijo tudi vrtovi in v vrtcu želijo, da 
bi bili čim bolj pisani in raznovrstni, zato občanom ponudijo 
priložnost, da si izmenjajo sadike in semena. Na šestih stoj-
nicah je bilo tako mogoče zamenjati semena in sadike najra-
zličnejše zelenjave, zelišč in tudi vrtnih rož. Po besedah vod-
je vrtca Damjane Milardović je sicer dogodek v prvi vrsti na-
menjen druženju otrok z njihovimi dedki in babicami. "Otro-
ci so zato pripravili tudi program zanje na temo zelišč." 
Obenem pa na ta način otroke učijo o pomenu avtohtonih 
semen in pridelavi zdrave, ekološke hrane na domačem vrtu.

Poudarjajo pomen avtohtonih semen
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V okviru projekta Erasmus+ žirovski 
osnovnošolci z različnimi partnerskimi šolami 
ustvarjajo dobre, kakovostne medsebojne 
odnose in stremijo k skupnim dosežkom.
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA  
IN NJENE ENOTE V DECEMBRU
Čeprav se bliža konec leta, je še vedno čas, da se pridružite vedno večji skupini 
naših bralcev, uporabnikov in obiskovalcev naše knjižnice in njenih prireditev.
Vsak četrti prebivalec naših štirih občin je bil namreč v iztekajočem se letu član 
knjižnice, jo vsaj enkrat v tem letu obiskal in si izposodil gradivo. Ste med njimi 
morda tudi vi?
V vseh enotah naše knjižnice vam je na voljo več kot 200.000 enot gradiva, ki jim 
bomo v tem letu dodali več kot 3000 novih naslovov knjig. Na voljo pa vam je 
tudi več kot 200 naslovov revij. Pripravili in izvedli pa smo tudi več kot 800 prire-
ditev in dogodkov. Nekaj jih bomo tudi še do konca decembra. Preverite ponud-
bo v raznih napovednikih ali na naši spletni strani.
Med njimi je marsikaj novega. Tako smo začeli z informacijskim opismenjevanjem 
na oddelku za otroke in mladino v Škofji Loki, društva in upokojence vabimo, da v 
novih prostorih knjižnice v Gorenji vasi obiščejo računalniške delavnice, kjer se 
bodo lahko naučili osnov dela z računalnikom ali pa uporabe pametnih telefonov. V 
Železnikih potekajo redne delavnice ročnih del. Veliko delavnic, predavanj in iz-
obraževanj poteka tudi v Krajevni knjižnici Žiri.  Razlogov za obisk knjižnice je tako 
več kot dovolj. Ob tem pa bi se še izognili predpraznični mrzlici, ki marsikomu vedno 
bolj greni lepe decembrske dneve in večere.
Če pa ste že član knjižnice in ste med tistimi, ki se vam ne da zapustiti toplega 
stanovanja ali hiše zaradi obiska knjižnice, si lahko knjigo izberete in izposodite kar 
od doma. Poskusite portal Biblos, kjer vam ponujamo več kot 300 naslovov e-
-knjig v slovenščini.  Temu seznamu vsak mesec dodamo vsaj deset novih naslo-
vov. Navodila, kako to storite, najdete na spletu. V knjižnici pa si za pokušino lahko 
tudi izposodite e-bralnik.
Morda še ne veste, kaj bi bližnjemu ali prijatelju podarili za novo leto? 
Letna članarina v knjižnici je lepo darilo!

Ob tej priložnosti  
Vam želimo obilo zdravja, 
sreče in srečanj v naših 
prostorih v novem letu!

Kolektiv  
Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka
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PONOVNO PRAZNUJEMO ROJSTNI DAN ODDELKA  
ZA OTROKE IN MLADINO
Letos mineva že pet let, odkar se je oddelek preselil v sedanje prostore v  
2. nadstropju Name v Škofji Loki. Zaradi dobrih izkušenj in velikega interesa  
obiskovalcev tudi letos organiziramo praznovanje rojstnega dneva oddelka  
knjižnice na Nami v Škofji Loki.

Rojstni dan bomo praznovali v tednu od 14. do 18. maja 2018. V sklopu tega  
praznovanja organiziramo naslednje prireditve:
ponedeljek, 14. 5. 2018, ob 18.00
Naivni palček, članice KUD Franceta Koblarja Železniki  
torek, 15. 5. 2018, ob 18.00
Igrana predstava Veverička Muki najde svoj dom, učenci OŠ Cvetka Golarja z 
mentorico Niko Lebar
sreda, 16. 5. 2018, ob 18.00
Igrana predstava Trije snežaki, gledališka skupina pod mentorstvom Nadje 
Strajnar Zadnik
četrtek, 17. 5. 2018, ob 18.00
Rokodelska delavnica s polstenjem (filcanjem) volne, Katka Žbogar in Kata-
rina Sekirnik
četrtek, 17. 5. 2018, ob 19.30 – zunaj na terasi
Radovan Gobec: Kresniček, otroška spevoigra, nastopajo učenci Osnovne  
šole Žabnica z mentorji: Alenko Boh Jenko, mag. Ano Kavčič Pucihar, Urško Tičar, 
Natašo Ravnikar. Avtor priredbe in glasbene podlage: Blaž Pucihar.
petek, 18. 5. 2018, ob 18.00
Skupinska cajon delavnica pod vodstvom Jake Strajnarja

Šolska ulica 6
4220 Škofja Loka
(04) 511 25 05
(051) 341 126

Vabljeni na 
naše prireditve!
 
Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

Škofja Loka – Letošnja koncertna sezona v okviru Kristalne-
ga abonmaja se bo jutri, v sredo, 25. aprila, zaključila na 
večeru s pomenljivim naslovom Mladi Ločani, recital v dveh 
delih. Predstavil se bo mladi pozavnist Niko Mir, sledil pa 
bo še kvartet kontrabasov Scaramelli bass quartet. Niko Mir 
je svojo glasbeno pot začel v Glasbeni šoli Škofja Loka, šo-
lanje je nadaljeval na Konservatoriju za glasbo in balet Lju-
bljana, trenutno pa študira na Visoki šoli za glasbo in gleda-
lišče München. Prejel je več nagrad in prvih mest na tekmo-
vanjih doma in v tujini. V raznolikem programu bo predsta-
vil dela, ki zajemajo glasbena obdobja od klasicizma do 
danes. Sledil bo Kvartet kontrabasov Scaramelli Bass Quar-
tet, ki ga sestavljajo štirje mladi kontrabasisti, študentje na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Predstavil se bo z deli S. 
Mokranjca, J. S. Bacha, A. Mirzojeva in G. Bottesinija.

Pozavnist in kvartet kontrabasov

Niko Mir

Igor Kavčič

Škofja Loka – Prvič v svoji 
zgodovini so se v Loškem 
muzeju odločili razstaviti 
del dragocene in za zdaj še 
neobdelane zbirke negativov 
na steklo, ki so bili v prete-
klosti odkupljeni oziroma 
pridobljeni v dar in so v 
hrambi v muzejskem depo-
ju. Gre za tematsko in avtor-
sko zelo raznoliko zbirko, ki 
ima tako dokumentarno kot 
tehnično zgodovinsko vre-
dnost. „Dve pomembni 
spodbudi sta me nagovarjali 
za to razstavo. Prva je bila 
odkritje teh negativov v ste-
klu v naših muzejskih depo-
jih in drugo skoraj sočasno 
razstava tovrstnih fotografij 
iz opusa Františka Topiča v 
Zemaljskem muzeju Bosne 
in Hercegovine (Narodnem 
muzeju BiH) v Sarajevu. Na 
tej točki sta se oba muzeja 
povezala in poleg tega, da 
fotografije v obeh primerih 
določa velika dokumentarna 
vrednost, smo v njihovem 
soočenju odkrili več sku-
pnih točk kot razlik,“ je po-
vedala avtorica razstave, 
zgodovinarka Loškega mu-
zeja Biljana Ristić. 
Narodni muzej v Sarajevu 
ima bogate arheološke, 
etnološke in prirodoslovne 
zbirke, med več kot tremi 
milijoni muzejskih predme-
tov pa se nahaja tudi obse-
žna zbirka okrog pet tisoč 
negativov na steklu avstro-
-ogrskega uradnika v Bosni, 
Čeha Františka Topiča. Ti so 
delno že digitalizirali, in kot 
je povedal direktor muzeja 
Mirsad Sijarić, se v tej smeri 
trudijo naprej. 

Tovrstne negative na steklu v 
nekaj sto primerkih hranijo 
tudi v Loškem muzeju. Kot 
je povedala Ristićeva, gre za 
zelo občutljivo gradivo, saj se 
steklo, na katerem so posnet-
ki, lahko kaj hitro razbije, 
okruši, zlomi, je pa tudi zelo 
občutljivo na svetlobo. To-
krat so starodobne fotografi-
je sicer predstavljene v pose-
bej za to izdelanih svetlobnih 
škatlah, razstava pa bo na 
ogled le mesec dni. „Odkar 
so se v prvi polovici 19. stole-
tja začeli ukvarjati s fotogra-
fijo, so izumitelji nenehno 
iskali dve stvari – najboljši 
možni nosilec slike (kovina, 
papir, steklo) ter kako foto-
grafijo narediti obstojno in 
kako jo razmnoževati,“ pri-
poveduje Biljana Ristić. Na 

razstavi so med drugim na 
ogled originalne škatle za fo-
tografska stekla iz preloma 
prejšnjega stoletja. 
V prvem delu razstave avto-
rica v nekaj poudarkih pred-
stavlja razvoj fotografije od 
prvih podob do t. i. selfijev, 
predstavlja nekaj pomemb-
nih fotografov, ki so delovali 
na Loškem: Otona Sadarja, 
Avgusta Blaznika, Avgusta 
Bertholda in druge, eden pa-
nojev pa predstavlja tudi del 
sarajevske razstave z naslo-
vom Između dve carevina 
(Med dvema cesarstvoma). 
Zanimiv je mini atelje s fo-
toaparatom, s katerim je 
bilo moč delati fotografije 
na steklo.
V drugem delu je predstav-
ljenih več kot trideset nega-

tivov na steklo. „Ker jih ni 
bilo moč razvrstiti niti po 
času nastanka niti po avtor-
jih, sem jih umestila v pet 
tematskih sklopov: posebne 
priložnosti, interier, mesto 
Škofja Loka, kakršnega da-
nes ni več, portreti mešča-
nov in otroci.“ Prav tako so 
na pet sklopov razdeljene 
Topićeve fotografije iz Sara-
jeva. Slednje so že digitalizi-
rane in so tako razstavljeni 
tudi digitalni printi, na ta 
način je predstavljenih tudi 
nekaj škofjeloških primer-
kov. „Razstava je hkrati po-
ziv ljudem, če podobne foto-
grafije hranijo doma oziro-
ma prepoznajo motive in 
ljudi na njih, naj se oglasijo 
v Loškem muzeju,“ še doda-
ja Rističeva. 

Fotografije stoletnice  
V Galeriji Ivana Groharja je na ogled razstava z naslovom Prosojni dokumenti časa, na kateri so na 
ogled fotografije na steklu iz depoja Loškega muzeja. Del razstave je posvečen tudi fotografskemu 
opusu Františka Topiča, ki ga hrani Narodni muzej Bosne in Hercegovine iz Sarajeva.

Nekoč in danes. V starem mini fotografskem ateljeju sodelavca pri tokratni razstavi: 
zgodovinarka Loškega muzeja Biljana Ristić in avtor sarajevskega dela postavitve, direktor 
Narodnega muzeja Bosne in Hercegovine Mirsad Sijarić. / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – Prejšnji teden je na Bledu potekalo 50. Med-
narodno srečanje PEN, v okviru katerega se je po Gorenj-
skem zvrstilo tudi več literarnih večerov z udeleženci sreča-
nja. Enega izmed večerov so organizirali v Knjižnici Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, v Galerijo Ivana Groharja pa so pova-
bili eminentna gosta, člana francoskega centra PEN, pisate-
lja Malicka Diarro in pesnika Bruna Merciera iz švicarskega 
PEN-a. Po pogovoru o delu in poslanstvu PEN v svetu je 
sledilo branje poezije in proze v tujem in slovenskem jeziku. 

Literarni večer z gostoma blejskega srečanja PEN

Ščepec utripa blejskega srečanja PEN tudi v Škofji Loki 
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Maša Likosar

Škofja Loka – Tina je magi-
strica farmacije, a jo je pot 
zanesla v stilske vode, ker 
ljubi lepoto, modo, harmo-
nijo. Spregovorila je o obla-
čenju, barvni in stilski 
usklajenosti. "Urejenost mi 
ogromno pomeni, vedno 
opazim, kaj ima kdo obleče-
no, kako so ženske naličene, 
ali človekova zunanjost odra-
ža njegovo notranjost," pove 
Tina. "Vsak človek je lep, če 
izžareva zadovoljstvo in je 
urejen v skladu s svojo na-
ravno obarvanostjo, postavo, 
osebnostjo in je oblečen pri-
ložnosti primerno." Če se 
zavedamo, da s svojo podo-
bo  v vsakem trenutku, še 
posebej pa v vseh javnih si-
tuacijah, drugim nekaj spo-
ročamo, potem nam ne 
more biti vseeno, kakšna je. 
In kot za obnašanje veljajo 
pravila, ki jih predpisuje 
bonton, tudi za oblačenje 
veljajo pravila. V življenju je 
veliko situacij, ko bi človeku 
sicer najbolj ustrezalo oble-
či kavbojke in bombažno 

majico, vendar pa prilo-
žnost in okolje pričakujeta 
obleko, srajco, kravato in 
elegantne čevlje. "Žal se vse 
prevečkrat dogaja, da ljudje 
na vodilnih mestih, izobra-
ževanju, politiki, ne upošte-
vajo bontona oblačenja," 
poudari Tina. 
Brat Jaroslav je na humoren 
in poučen način spregovoril 
o življenju, ljubezni in lepo-

ti. Pred njegovim nastopom 
smo slišali pesem Nine Pu-
šlar Lepa si. Pesem si je za-
želel brat sam, z razlogom, 
da vsem dekletom pove, da 
so res lepe, a se žal tega pre-
mnogokrat ne zavedajo. Po-
udaril je sodoben problem 
– pornografizacijo lepote, 
kar pomeni, da lepo naredi-
mo banalno in brezčutno in 
zaradi tega postane grdo. 

Nekaj lepega o lepoti
Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka je za materinski dan pripravilo 
prireditev z naslovom Nekaj lepega. Osrednja gosta sta bila svetovalka za 
celostno podobo Tina Martinec Selan in brat Jaroslav Knežević.

Svetovalka za celostno podobo Tina Martinec Selan in brat 
Jaroslav Knežević / Foto: Maša Likosar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V portugalskem 
mestu Panela namreč mladi 
iz štirih mest štirih držav 
Evropske unije (Francije, Ro-
munije, Portugalske in Slove-
nije) sodelujejo v projektu 
Erasmus plus z naslovom 
Mladi, rasizem in različnost, 
zgodovinski spomin in str-
pnost v demokratični Evropi. 
Mladi iz Škofje Loke so se že 
lani udeležili izmenjave v 
Franciji, letos pa sodelujejo v 
drugem delu projekta.
Cilj projekta je v mladih 
spodbujati strpnost in spo-
štovanje različnosti med pri-
padniki različnih kultur. 
Lanska spoznanja letos nad-
grajujejo s preverjanjem do-
bre prakse pri sprejemanju 
drugačnosti v okolju, poja-

sni vodja projekta iz občine 
Škofje Loke Sabina Gabrijel. 
V portugalskem mestu Pa-
nela spoznavajo, kako so se 
tam naseljene begunske 
družine asimilirale v okolje. 
Ločani pa na Portugalsko 
prinašajo primer dobre pra-
kse begunskega centra v 
Škofji Loki, ki je deloval v 
nekdanji vojašnici v devet-
desetih letih prejšnjega sto-
letja, ko so tja prihajali be-
gunci z območij nekdanje 
Jugoslavije, kjer je divjala 
vojna. V pogovorih z Rudi-
jem Zadnikom (takratnim 
vodjo štaba civilne zaščite), 
Mate jem Demšar jem 
(upravnikom begunskega 
centra) ter nekdanjima be-
guncema Marijo Jugović in 
Ifetom Suljićem so sestavili 
zgodbo o sobivanju ljudi iz 

različnih kultur, ki še vedno 
traja. Oba sogovornika, nek-
danja begunca, sta še naprej 
ostala v Škofji Loki in si tu 
ustvarila življenje, z ohra-
njanjem svojih korenin in 
maternega jezika (in vere), 
vendar ob prilagajanju naše-
mu okolju. Marija je doštu-
dirala, si našla službo in 
ustvarila družino, Ifet pa je 
danes vodja islamske sku-
pnosti v Škofji Loki, v be-
gunskem centru pa je skrbel 
za duhovno oskrbo svojih 
rojakov, ki so prihajali z voj-
nega območja in potrebovali 
vsestransko oporo. 
Do 28. aprila bo na Portu-
galskem skupaj s Sabino 
Gabrijel deseterica gimna-
zijcev, med katerimi je se-
dem lanskih udeležencev 
projekta. 

Mladi na Portugalskem
Skupina mladih iz Gimnazije Škofja Loka v okviru mednarodne izmenjave 
Erasmus plus trenutno gostuje na Portugalskem.

Skupina mladih, ki zastopa Škofjo Loko in Slovenijo v projektu Erasmus plus na Portugalskem

Podjetniške aktivnosti v Škofji Loki
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Škofja 
Loka (OOZ Škofja Loka) obravnavajo vroče teme, 
ki jih prinaša spremenjena zakonodaja za obrtni-
ke in podjetnike. Tako so že potekala izobraževa-
nje na temo poročanja o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo, izpolnjevanja določil Zako-
na o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma ter Zakona o graditvi objektov. 
Lesarji pa so se v okviru OOZ Škofja Loka udeleži-
li strokovne ekskurzije v Srbijo. Tam so se ude-
leženci srečali tudi s stanovskimi kolegi iz Pri-
vredne komore Srbije. Predstavili so jim delova-
nje njihovega zborničnega sistema, v katerem je 
še vedno, tako kot je bilo pred leti pri nas, obve-
zno članstvo. Zanimivi so bili tudi podatki, da ima 
Srbija okoli dva milijona dvestopetdeset tisoč 
hektarjev gozdov, od tega 53% v državni lasti. V 
lesno predelovalni industriji ima Srbija 2.105 mi-
kro in malih  ter 77 srednjih in velikih podjetij, 
skupaj pa lesna industrija Srbije zaposluje skoraj 
23.000 ljudi. Lesna industrija je tako poleg pre-
hrambne drugi največji gospodarski sektor. Sle-
dili so bilateralni razgovori med udeleženci o 
možnostih poslovnega sodelovanja v prihodnje.  

V maju številni podjetnišk dogodki  
na Loškem
OOZ Škofja Loka v maju pripravlja različne podje-
tniške vsebine, ki so namenjene podjetnikom in 
obrtnicam na Loškem. Pod skupnim sloganom 
Skrb za zdravje – temelj podjetniškega uspe-
ha bo v soboto, 12. maja, od 10.-12. ure potekala 
delavnica na temo, kako z zdravo hrano stopiti 
odvečne kilograme. Teden pozneje, v soboto, 19. 
maja, pa bo potekalo usposabljanje voznikov 

(Koda 95) po programu za leto 2018. Z novim 
zakonom o varstvu osebnih podatkov je država 
poskrbela za nove obveznosti na tem področju. V 
izogib nepravilnostim v podjetjih in izrekanju vi-
sokih kazni s strani inšpektorjev, bo v sredo, 16. 
maja, potekal še seminar Nova zakonodaja o 
varstvu osebnih podatkov. 
V drugi polovici maja (od 19. do 25. maja) pa bo 
potekal že tradicionalni 12. Teden obrti in pod-
jetništva na Loškem (TOP), ki ga OOZ Škofja 
Loka pripravlja v sodelovanju z Razvojno agen-
cijo Sora ob finančni podpori občin Škofja 
Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri. Tudi 
letošnji program bo prinesel pestro vsebino raz-
ličnim ciljnim skupinam. Teden se bo pričel v 
soboto, 19. maja, s tradicionalnim pohodom 
obrtnikov in podjetnikov ter nadaljeval v po-
nedeljek, 20. maja, ob 19. uri s TOP pogovor-
nim večerom z uspešnimi mladimi podjetni-
ki. Za vse, ki se želijo podati v podjetniške vode, 
bo namenjeno skupinsko svetovanje Gremo 
mi na svoje!, ki bo v torek, 22. maja ob 17. uri. 
Že naslednji dan, 23. maja, pa bo ob 18. uri v 
Sokolskem domu potekala otvoritev že tradicio-
nalne razstave izdelkov dijakov Šolskega centra 
Škofja Loka, ob 19. uri pa bo OOZ Škofja Loka 
podelila nagrade najbolj kreativnim dijakom. 
Svoja vrata pa bosta v tednu obrti in podjetni-
štva odprla tudi Coworking center Lokomoti-
va v Škofji Loki (24. maja ob 19.30 uri) ter 
Coworking center Mizarnica v Žireh (24. maja 
ob 18. uri). Program se bo zaključil v petek, 25. 
maja, ob 17. uri. Svoja vrata bo odprlo podjetje 
Polycom d.o.o. v Poljanah pri Škofji Loki, ki je v 
letošnjem letu odprlo novo tovarno, opremlje-
no z najsodobnejšimi stroji in opremo, obisko-
valcem pa bo vodstvo podjetja predstavilo svo-
jo uspešno podjetniško zgodbo. Podrobnejši 
program bo objavljen na spletni strani zbornice.
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 DAN ODPRTIH VRAT   KLINIKA LOKAVabljeni vi in vaši kosmatinci!Program prireditve: predstavitev in voden ogled Klinike
 fotografiranje s pasjo fotografinjo Katjo Jemec

 grooming z našo pasjo negovalko Simono Nograšek
 predstavitev agillityja in RO KD Ovčar

 predstavitev pasje šole Alfakan
 z nami bodo Bioexpo in eksotične živali

PROMOCIJSKE CENE IN POPUSTI V TRGOVINI
Z NAMI BO TUDI TV EKIPA 4 TAČKE

PRESENEČENJE ZA VSE KUŽKE – pokušina pasjih piškotkov
SLADKALI SE BOMO S PALAČINKAMI

v soboto,12. 5. 2018,  
ob 10. uri
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BRDO PRI KRANJU
26. maj 2018

TEK na 1,4 km, start ob 10.00
TEK na 10 km, start ob 10.30

OTROŠKI TEK na 200 m, start ob 12.00

Prijave na www.ZupanovTek.si
in prodajalni

KR’PISKR, Glavni trg 17, Kranj.

Zabavni in animacijski program ter
organizirano varstvo otrok.
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Po koncu lanske 
zimske sezone in pred za-
četkom priprav na novo se 
sestavlja in potrjuje trener-
ski štab. Prišlo bo do kar ne-
kaj velikih sprememb, po-
membni vlogi pa bosta zau-
pani tudi dvema iz Poljan-
ske doline.
Pretekli teden so na Zboru 
za skoke in nordijsko kom-
binacijo dopolnili dnevni 
red in predstavili nosilce se-
lekcij za prihodnjo sezono. 
Že nekaj dni po koncu sezo-
ne je bilo znano, da bo Gora-

na Janusa na mestu trenerja 
slovenske moške A-repre-
zentance nasledil Gorazd 
Bertoncelj, ki prihaja iz šole 
kranjskega Triglava. Večje 
presenečenje pa je menjava 
trenerja ženske reprezen-
tance. Naslednik dosedanje-
ga glavnega trenerja Staneta 
Baloha bo očitno 42-letni 
Zoran Zupančič, ki je pred-
stavnik šole SSK Alpina 
Žiri. Doma je na Selu v obči-
ni Žiri, v skokih je bil naj-
prej kot tekmovalec, nato pa 
trener. Tekmoval je tudi v 
svetovnem pokalu, kjer je 
prvič nastopil leta 1993 v 

Planici. Kariero je končal po 
sezoni 1995, v kateri je v Sa-
pporu s tridesetim mestom 
dosegel edino uvrstitev med 
dobitnike točk. Nato se je v 
domačih Žireh posvetil tre-
nerskemu delu. Trenerje in 
programe bodo na zvezi po-
trjevali maja, a šlo bo bolj 
kot ne za formalnost. Iz vrst 
SSK Alpina Žiri sta v repre-
zentanci kar dve, Ema Kli-
nec in Nika Križnar. 
Spremembe bodo tudi pri 
biatloncih. Strokovni svet 
panoge biatlon pri Smučar-
ski zvezi Slovenije je prav 
tako pretekli teden sprejel 

Program dela za naslednjo 
sezono, v katerem so opre-
deljene tudi ekipe. Sestavo 
mora potrditi še Zbor za bi-
atlon, ki bo predvidoma na 
začetku maja. Vodja biatlon-
skih reprezentanc ostaja 
Matej Oblak iz Gorenje vasi. 
Glavni trener reprezentance 
bo znova Uroš Velepec, nje-
gov pomočnik pa Lenart 
Oblak iz Podobena v občini 
Gorenja vas - Poljane. Oblak 
je bil še v lanski zimi tekmo-
valec in bil tudi na olimpij-
skih igrah. Najboljše nasto-
pe je v sezoni prikazal kot 
član štafete.

Zupančič bo trener 
slovenskih skakalk
Nova sezona v zimskih športih bo prinesla kar nekaj sprememb tudi pri trenerjih. Za glavnega 
trenerja slovenskih skakalk je predlagan Zoran Zupančič s Sela, v trenerske vode pa se iz tekmovalnih 
seli Lenart Oblak iz Podobena. Bo pomočnik glavnega trenerja slovenske biatlonske reprezentance.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Pretekli mesec 
je v Ljubljani potekalo dr-
žavno univerzitetno prven-
stvo v skvošu za študijsko 
leto 2017/18, ki je štelo tudi 
kot eno izmed kvalifikacij-
skih meril za udeležbo na 
svetovnem univerzitetnem 
prvenstvu v skvošu, ki bo 
med 6. in 9. septembrom v 
Birminghamu v Veliki Bri-
taniji. 
Najbolj uspešni so bili štu-
denti, ki skvoš trenirajo v 
škofjeloškem klubu, ki velja 
za enega najboljših v državi. 
V ženski kategoriji je držav-
na prvakinja postala devet-

najstletna Nina Kustec, štu-
dentka Fakultete za matema-
tiko in fiziko Univerze v Lju-
bljani. "Vesela sem, da sem 
dobro igrala, in ponosna, da 
bom lahko na svetovnem 
univerzitetnem prvenstvu v 
skvošu zastopala Slovenijo. S 
skvošem sem se spoznala ob 
koncu četrtega razreda, proti 
koncu osnovne šole pa sem 
začela bolj resno trenirati, 
imela sem organizirane tre-
ninge petkrat tedensko. Zdaj 
organizirano treniram trikrat 
do štirikrat med tednom pa 
še z bratom ob sobotah in 
nedeljah," je povedala Nina 
Kustec, ki jo je za skvoš nav-
dušil oče Gregor Kustec, 

predsednik kluba in tudi 
Skvoš zveze Slovenije. V 
Škofjo Loko je šla zmaga tudi 
med študenti. Osvojil jo je 
Mark Hafner. Z zmago je bil 
seveda zadovoljen in jo tudi 
pričakoval. "Za to prvenstvo 
se sicer nisem posebej pri-
pravljal, vendar ves čas treni-
ram. Svetovnega univerzite-
tnega prvenstva v Veliki Bri-
taniji se zelo veselim. Kako 
se bom tam odrezal, je v veli-
ki meri odvisno od žreba. 
Nedvomno bodo nastopali 
kvalitetni igralci, tako da 
bom dal vse od sebe in kar 
bo, bo. Študiram na Fakulteti 
za strojništvo in skušam si 
čim bolj razporediti čas, do-

poldne sem v Ljubljani na 
fakulteti, popoldne treniram 
v Škofji Loki," je dejal Haf-
ner.
Izkazali so se tudi drugi čla-
ni škofjeloškega kluba. Pri 
študentkah je bila druga 
Sara Hafner (Fakulteta za 
arhitekturo) in tretja Sara 
Rojnik (Fakulteta za šport), 
pri študentih pa je bil tretji 
Aljaž Peternelj. Škofjeloški 
igralci skvoša so tudi sicer 
zelo uspešni. Sredi meseca 
so v Škofji Loki gostili eki-
pno državno prvenstvo. Nji-
hova prva ekipa je osvojila 
drugo mesto, naslova eki-
pnih državnih prvakov pa so 
se veselili člani ekipe Konex.

Študentska prvaka v skvošu
Nina Kustec in Mark Hafner iz škofjeloškega skvoš kluba bosta skušala čim bolje nastopiti tudi  
na svetovnem univerzitetnem prvenstvu v skvošu, ki bo septembra v Veliki Britaniji.

Najboljše študentke v skvošu so Škofjeločanke Sara 
Hafner, Nina Kustec in Sara Rojnik. / Foto: arhiv SUSA

Študentski prvak je Mark Hafner, tretji je bil Aljaž 
Peternelj. / Foto: arhiv SUSA

Ste pripravljeni na novo 
poglavje? Kondorjev let v 
organizaciji Športnega dru-
štva Kondor Godešič bo le-
tos potekal drugič in bo še 
boljši, še bolj zabaven. 
Čaka vas nekaj adrenalina, 
malo nevarnosti, veliko 
spretnosti in bistrega uma 
ter veliko zabave. To potrju-
jejo tudi izjave lanskih ude-
ležencev. 
Kondorjev let bo potekal od 
13. do 19. ure. Na pet kilo-
metrov dolgi progi po Gode-
ških lokah, po prelepem ob-
močju rokavov reke Sore, bo 
postavljenih 34 bolj ali manj 

zahtevnih preprek, ki bodo 
pravi izziv za ekipe, ki bodo 
letos štele od tri do pet tek-
movalcev. Od 11. do 19. ure 
bo potekal tudi Mini Kon-
dorjev let za vse mlade špor-
tne navdušence in ljubitelje 
narave. Popoldne in zvečer 
pa bo poskrbljeno še za ve-
černo zabavo in koncerte s 
skupinami Gino & Bend, The 
Meld in drugimi. 
Del startnine bodo namenili v 
dobrodelne namene, za Cen-
ter za Downov sindrom Kranj. 
Vse o Kondorjevem letu si lah-
ko preberete na spletni strani 
https://kondorjev-let.si/.

Bliža se Kondorjev let
Drugi Kondorjev let bo na Godešiču 9. junija. 
Ugodnejše prijave še do prvega maja.

Adrenalin, spretnost, bister um in veliko zabave. Tudi 
to vas čaka na Kondorjevem letu.
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Vilma Stanovnik

Hotavlje – Na Hotavljah pri-
znavajo, da se njihova špor-
tna dejavnost prek zime 
malce umiri, čeprav to še 
zdaleč ne pomeni, da bi po-
čivali. Tako so že ob koncu 
minulega leta zastavili z 
novo sezono uveljavljene 
Hotaveljske grče, ki po no-
vem nosi naslov "Od Štefa-
na do Martina". Akcija se je 
tako začela s Štefanovim te-
kom, nadaljuje pa se ta me-
sec. Še vedno je namenjena 
vsem ljubiteljem rekreacije 
in druženja v naravi in je 
primerna za vse generacije. 
Obenem že poteka tudi Su-
per grča, ki je namenjena za 
tiste bolj zagrete. 
V društvu se že pripravljajo 
na tako imenovani KBK trail, 
ki ga pripravljajo v soboto, 
19 maja. Že devetič je na-
mreč na sporedu gorski tek 
na Blegoš in nazaj, že drugo 
leto v trail izvedbi. Proga je 
dolga okoli 20 kilometrov in 

poteka na trasi Kopačnica–
Leskovica–Blegoš–Robidni-
ca–Kopačnica. "Vso zimo in 
pomlad smo že sodelovali na 
nekaj tekaških prireditvah, 
kjer smo pomagali na okrep-
čevalnih točkah in hkrati 
predstavljali našo prireditev. 
Še vedno je KBK znan po 
tem, da so najboljši deležni 
nagrad v obliki domačih do-
brot iz krušne peči in da je 
važno predvsem sodelovati, 
tekmovati sam s seboj in se 
po tekmi družiti s sebi ena-
kimi. Letos imamo v načrtu 
tudi posebno obogatitev – 
tekmovanje parov," pravi 
Niko Stržinar in dodaja, da 
(cenejše) predprijave že zbi-
rajo in da KBK velja tudi kot 
ena od tekem Pokala pri-
morskih gorskih tekov in kot 
prvi cvet v Pušeljcu gorskih 
tekov (KBKtrail, Ratitovec, 
GM4O, Črna prst). Bo pa del 
KBK trase mesec dni kasne-
je tudi del UPT-ja (Ultra gor-
ski maraton – Ultra pušeljc 
trail). 

Kljub temu da je na vrsti šele 
16. septembra, se pripravljajo 
tudi na vzpon s kolesi na Ble-
goš. Letos bo na vrsti jubilej-
na dvajseta izvedba. "Kot že 
nekaj let vabimo vse kolesar-
je, saj ni več omejitve glede 
izbire kolesa, so pa seveda še 
vedno bolj primerna gorska. 
Električna kolesa pač niso do-
voljena," pravi Niko Straži-
nar. Vzpon na Blegoš je tudi 
zadnji v sezoni v sklopu Poka-
la polanskih puklov (Stari vrh, 
Pasja ravan, Javorč, Lubnik in 
Blegoš).
Od maja do septembra bo 
potekala tudi tako imenova-
na Blegoška trma. "Sezona 
vpisov se bo začela na dan 
KBKtraila, trajala pa do kole-
sarskega vzpona na Blegoš. 
O pravilih akcije bodo kan-
didati-kolesarji obveščeni na 
naših spletnih straneh in v 
koči na Blegošu," pojasnjuje 
Stržinar in dodaja, da se do-
govarjajo tudi za tek na Slaj-
ko, ki bo predvidoma na 
sporedu že v maju. 

V tek in na kolo
V Športnem društvu Marmor Hotavlje tudi letos skrbijo, da priložnost za 
gibanje in tekmovanja dobijo vsi športni navdušenci od blizu in daleč.

Gibanje, dobra volja in druženje so odlike prireditev, ki jih pripravljajo v Športnem društvu 
Marmor Hotavlje. / Foto: Arne Istenič, arhiv ŠDMH

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Letošnja član-
ska sezona v floorballu se je 
končala malce presenetljivo, 
saj je bila po rednem delu 
tekmovanja v 1. SFL v vod-
stvu ekipa škofjeloškega In-
sporta A, na drugem Polan-
ska banda, na tretjem ekipa 
Insporta B, na četrtem pa 
Borovnica. Na naslednjih 
mestih so si sledile ekipe: 
Olimpija, Žiri, Zelenci 
Kranjska Gora in Polycom 
Brlog.
Prve štiri ekipe so si pribori-
le igranje v polfinalu, kjer so 
igrali Insport A proti Borov-
nici in Polanska Banda proti 
Insportu B. Zlasti zanimivi 
sta bili tekmi med Inspor-
tom A in Borovnico, saj se je 
prva v Škofji Loki končala z 
rezultatom 7 : 8 za Borovni-
co, druga, ko so Loačni go-
stovali, pa po kazenskih 
strelih s 7 : 6 za Borovnico. 

Ekipa Polanske bande je 
najprej s 6 : 3 in nato po ka-
zenskih strelih s 5 : 4 ugnala 
Insport B. 
Tako sta se v velikem finalu 
pomerili ekipi Polanske 
bande in Borovnice. Na do-
mačem terenu je Polanska 
banda izgubila z 2:4, Borov-
ničanom pa so nato morali 
priznati premoč tudi na Bre-
zovici, kjer so bili kot gosti-
telji boljši z 10:5. Ker se dvo-
boji v končnici igrajo na dve 
dobljeni zmagi, je to pome-
nilo tudi končno zmagoslav-
je borovniške zasedbe, Po-
ljancem pa je v finalnem 
obračunu znova spodletelo 
in morali so se zadovoljiti s 
srebrnimi medaljami.
Sedaj že bivši prvaki, igralci 
Insporta A so v malem fina-
lu za 3. mesto dvakrat pre-
magali ekipo Insporta B. 
Prvič je bil rezultat 12:4, 
drugič pa 9:5. Tako si je bro-
nasta odličja priborila ekipa 

Insporta A, ekipa Insporta B 
pa je osvojila četrto mesto.
Poleg priznanj za najboljše 
ekipe letošnje sezone so na 
zaključni tekmi sezone po-
delili tudi dve posamični na-
gradi. Najboljši vratar je po 
izboru trenerjev ekip 1. SFL 
postal član Polanske bande 
Jani Dolenec, najboljši stre-
lec pa s 60 točkami (45 za-
detkov, 15 podaj) igralec ŠD 
Zelenci Kranjska Gora Ma-
tic Berden. 
V 2. ligi za moške so bile 
tekme odigrane na malem 
igrišču, prvak pa je postala 
ekipa Galaksa.
V ženski konkurenci je na-
slov državnih prvakinj osvo-
jila ekipa Olimpije, druga je 
bila ekipa Polanske bande, 
tretja pa ekipa Lady Zona 
Borovnica. Najboljša igralka 
je bila Karin Žavbi (Polan-
ska banda), najboljša vratar-
ka pa Nina Maver (FBK 
Olimpija).

Srebro za Polansko 
bando, bron za Insport
Sredi tega meseca se je končalo člansko državno prvenstvo v floorballu, po 
zanimivem polfinalu pa je v finalu ekipa Polanske bande morala priznati 
premoč ekipi Borovnice.

KONDORJEV LET 
9. junij 2018
Godešič, na Produ@kondorjevlet

Nekaj adrenalina, malo nevarnosti, veliko spretnosti in bistrega uma 
ter obilo zabave .... Vse to je Kondorjev let.

Info: 031 748 598 / www.kondorjev-let.si
Medijski pokrovitelj:
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Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenih količin 
prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti na največ 64 kbps. Vključene storitve ne obsegajo klicev na posebne in komercialne številke ali v tujino ali 
pošiljanja sporočil SMS/MMS v donatorske ali komercialne namene. V paketu vključene storitve, ki so na voljo za uporabo v Sloveniji, so na voljo tudi v gostovanju 
v drugih državah EU/EEA v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v gostovanju v EU družbe Telemach, pri čemer se enote za storitve izven paketa, 
storitve, ki se obračunavajo po porabi ali nad količinsko omejitvijo prenosa podatkov v EU/EEA, zaračunajo po Ceniku storitev v gostovanju v EU. Vključen prenos 
podatkov v ZDA velja v omrežju operaterja ali operaterjev, navedenih v vsakokratnem seznamu partnerskih operaterjev na www.telemach.si. UNIFI in UNIFI 
TRAVEL sta storitvi paketov družine VEČ, ki omogočata brezžični dostop do interneta prek brezžičnih dostopnih točk UNIFI in UNIFI TRAVEL v več kot 120 državah 
sveta. EON omogoča spremljanje izbranih televizijskih programov na ustreznih mobilnih terminalih. Mesečna naročnina za naročniške pakete skupine VEČ za 
naročnike Telemachovih fiksnih storitev je mesečna naročnina z upoštevanim popustom, ki od sklenitve ustreznega dogovora za popust z vezavo 24 mesecev velja 
za naročnike fiksnih storitev Telemacha in največ 4 naročnike paketov skupine VEČ. Cena priključnine je 12 EUR, cena menjave paketa v primeru prehoda na cenejši 
paket je 4,99 EUR. Slike so simbolične. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Posebni pogoji storitve EON so na voljo 
na naslovu www.telemach.si in na prijavni strani storitve. Za uporabo storitve je potrebno uspešno aktivirati svoj EON račun na portalu moj.telemach.si. in naložiti 
aplikacijo EON za napravo oz. operacijski sistem naprave, na kateri bo aplikacija EON aktivirana. Aplikacija 
je dostopna na www.eon.tv, v trgovinah Apple AppStore in GooglePlay. Uporaba funkcije Ogled nazaj do 7 
dni je omogočena za pakete, ki funkcijo vsebujejo ali pa je naročena ločeno kot dodatni paket. Paketi na 
tehnologijah xDSL, WIMAX, MMDS in satelitski TV ne omogočajo funkcije Ogled nazaj na televizorju. Vse 
cene vključujejo DDV. Pred nakupom in sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi pozanimajte na 
www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemacha ali na telefonski številki 080 22 88.

Pooblaščeni prodajalec:
Gigakom d.o.o. Škofja Loka

Kapucinski trg 3, Škofja Loka
Telefon: 070 751 300
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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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ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
Območna organizacija Gorenjske vabi na

36. prvomajsko srečanje  
na Križni gori
1. maja 2018 ob 11. uri

Slavnostna govornica bo Marjana Mrak, članica sindikata 
SKVNS. Prisotne bo nagovoril tudi sekretar Območne  
organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Gorenjska 
Matej Jemec. 

V kulturnem programu bodo sodelovali PIHALNI ORKESTER 
ŠKOFJA LOKA in članice Mažoretnega društva Železniki. 

Prisotne bo zabaval humorist Boštjan Meglič - Peška, za 
dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel ANSAMBEL STRMINA, 
za gostinsko ponudbo pa Mesarija Štajnbirt. 

Vabljeni na Križno goro! 

4x         =20€ kupon za
premontažo

facebook.com/Vianor-Slovenija
www.petrol.si/tipstopeshop.si www.vianor.si

TIPSTOP VIANOR ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 8 B, 4220 Škofja Loka, 04/202 58 90

Brezplačno zavarovanje  pnevmatik in asistenca za vse člane Petrol kluba.

Možnost plačila
na obroke.*
* za imetnike Petrol klub plačilne kartice.

Akcija brezplačnega zavarovanja velja za obdobje 2 let ob nakupu 4 pnevmatik za osebna, poltovorna ali 4x4 vozila. Akcija velja ob plačilu ali identifikaciji s Petrol klub kartico. Akcija traja do 31. 12. 
2018.  Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na bencinskih servisih, eShopu in Vianor servisih, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem 
znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. 2018 do 30. 5. 2018.

VIANOR Skofja Loka_pomlad 2018_oglas_259x95.indd   1 15.2.2018   10:01:19
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 Polnjenje avto klime

49,90

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Ikona. Moderna. 
Ravnih linij. 
Moja nova kuhinja.
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Cene Prevc

–50% 

promocijski popust

in darilni bon do 

250 EUR za nakup 

treh gospodinjskih 

aparatov

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V soboto, 14. 
aprila, je Območno druže-
nje veteranov vojne za Slo-
veni jo  Škof ja  Loka 
(OVZVVS) v sodelovanju z 
Občino Škofja Loka odkrilo 
spominsko ploščo na hiši 
Bojana Žagarja. Obeležje 
predstavlja skrivno lokacijo 
iz let 1990 in 1991, kjer so 
enote TO shranile orožje in 
opremo, ki je bilo skrivno 
prepeljano iz vojašnice Ško-
fja Loka, kjer je bilo to orož-
je sicer hranjeno.
Pred kratkim pa so se člani 
(OZVVS) Škofja Loka zbrali 
na rednem občnem zboru v 
Miheličevi galeriji v Kašči na 
Spodnjem trgu. Pregledali 
so dosedanje delo in pred-

stavili letošnje načrte. Zače-
tek zbora so slavnostno za-
znamovali s pozdravom pri-
hoda prapora OZVVS, hi-
mno in simboličnim vete-
ranskim dejanjem.
Predsednik OZVVS Škofja 
Loka Pavle Jereb je poročal 
o uspešnem preteklem delu 
in med pomembnejše do-
godke uvrstil podelitev boj-
nih znakov in medalj iz 
časa osamosvojitvene vojne, 
odkritje dveh spominskih 
plošč tajnega skladišča Teri-
torialne obrambe, začetek 
dela na projektu spomin-
skega obeležja ob napadu 
enot TO na vojašnico v Ško-
fji Loki in izvedbi dveh sre-
čanj veteranov, ki se ju je 
udeležila več kot polovica 
članov. 

Odkrili ploščo 
hranitelju orožja

Na hiši Bojana Žagarja so odkrili spominsko ploščo.


