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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je pred kratkim prejela 
Zlati certifikat, ki izkazuje 
izjemno kakovost življenja 
ter uravnoteženo stopnjo ra-
zvoja v občini. 
Izhodišče za podelitev certi-
fikata je indeks ISSO, ki je 
sestavljen iz večjega števila 
kazalnikov, izvedenih iz sta-
tističnih, finančnih in go-
spodarskih podatkov o obči-
ni. Podelitev certifikatov je 

tako kot vsako leto potekala 
v okviru konference Zlati 
kamen. 
»Občina Škofja Loka ponuja 
prebivalcem in prebivalkam 
kakovostno raven življenja. 
Odlikuje jo uravnotežena 
stopnja doseženega razvoja. 
Naša občina je letos na deve-
tem mestu med vsemi 212 
slovenskimi občinami. Ta 
uvrstitev ji prinaša Zlati cer-
tifikat razvojne odličnosti 
ISSO za letošnje leto,« je po-
vedal župan Tine Radinja. 

Zlati certifikat za razvoj

Mateja Rant

Gorenja vas – S simbolič-
nim prerezom traku sta mi-
nister za okolje in prostor 
Andrej Vizjak ter župan Ob-
čine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež zaznamovala 
tudi uradni zaključek pro-
jekta, v okviru katerega so 
izvedli vrsto ureditev za po-
večanje poplavne varnosti 
Poljanske Sore na območju 
Poljan. Projekt, vreden 3,3 
milijona evrov, je po bese-
dah župana Milana Čadeža 
obsegal ureditev sotočja Ho-
toveljščice in Poljanske Sore 
s kopališčem na vzhodnem 
delu, premik struge Poljan-
ske Sore na sotočju, gradnjo 
novega mostu čez Soro ter 
ureditev in poglobitev stru-
ge Ločivnice.
Projekta protipoplavne ure-
ditve Poljan so se po župa-
novih besedah lotili takoj po 
katastrofalnih poplavah leta 
2014, sledilo je dolgotrajno 
pridobivanje potrebne doku-
mentacije in dovoljenj, 
gradbena dela pa so stekla 
leta 2018. Na ministrstvu za 
okolje in prostor so razložili, 
da so z izvedenimi ukrepi za 
večjo poplavno varnost zni-
žali višinski nivo maksimal-
nih poplavnih vod Poljanske 
Sore in pritokov ter izboljša-
li hidravlične lastnosti na 
vplivnem območju Poljan in 

bližnjih naselij. "Ko smo za-
čeli projekt, je stroka poja-
snila, da je na tem območju 
možno vodo znižati za od 
40 do 50 centimetrov, kar 
nam zelo veliko pomeni. V 
poplavah leta 2014 nam je 
namreč čez cesto teklo le 10 
centimetrov vode in poplavi-
lo severni del Poljan. Z zni-
žanjem nivoja vode bistveno 
zmanjšamo nevarnost in se 
izognemo škodi," je ob tem 
razložil Čadež. Projekt so fi-
nancirali iz sredstev Sklada 

za vode, Občina Gorenja vas 
- Poljane pa je prispevala 
850 tisoč evrov. Kot največji 
prispevek lokalne skupnosti 
je minister Vizjak poudaril 
pridobivanje potrebne doku-
mentacije in dovoljenj. "Do-
bro sodelovanje z občino in 
občani pri takih projektih je 
ključno," je poudaril in do-
dal, da si prizadevajo takšne 
sporazume z občinami skle-
pati tudi pri drugih projek-
tih in jih tako pospešiti. 
"Vse štiri občine na Škofje-

loškem pa načrtujemo še 
korak naprej, saj na sotočju 
obeh Sor še vedno prihaja 
do težav, zato želimo v Po-
ljanski dolini zgraditi dva 
zadrževalnika, da bi voda ka-
sneje pritekla v Škofjo 
Loko," je še pojasnil župan 
in spomnil, da so po popla-
vah v letih 2014 in 2015 na 
Hotoveljščici in Brebovščici 
že zgradili več zadrževalni-
kov v zgornjem toku vodoto-
ka, da voda v dolino ne prite-
če več s tako hitrostjo.

Varnejši pred poplavami
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je sredi aprila simbolično odprl pridobitve za večjo 
poplavno varnost Poljanske Sore na območju Poljan v občini Gorenja vas - Poljane in si ogledal 
urejanje protipoplavnih nasipov ob Selški Sori v občini Železniki.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, župan Milan Čadež in Igor Kržišnik z občine ob 
simboličnem odprtju pridobitev za večjo poplavno varnost Poljanske Sore na območju 
Poljan / Foto: Gorazd Kavčič

Jablane so 
posajene 
Zadnji tedni so v škofjeloški občini 
namenjeni številnim okoljskim 
aktivnostim, med najbolj 
zanimivimi pa je nov projekt, ki so 
ga poimenovali Carjevič – rdeča 
lička v škofjeloških vrtcih in šolah.

stran 3

Izzivov ne 
zmanjka
Na podelitvi Domelovih priznanj 
za lansko leto je najvišje, zlato 
priznanje za inovativnost prejel 
Miha Kržišnik. Podjetje je z lani 
zaključenimi predlogi izboljšav 
prihranilo več kot milijon evrov.
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ŠKOFJA LOKA

Dnevi Škofjeloškega 
pasijona
Kljub muhastemu aprilske-
mu vremenu so v zadnjem 
mesecu v Škofji Loki in oko-
lici potekale zanimive pasi-
jonske prireditve.
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GORENJA VAS - POLJANE

Veseli novega vrtca
Ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport Simona Ku-
stec je skupaj z županom 
Milanom Čadežem minuli 
teden simbolno odprla nov 
prizidek Vrtca Agata pri 
Osnovni šoli Poljane.
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ŽELEZNIKI

Ponosni na športnike
Na prireditvi Športnik leta 
občine Železniki 2021, na ka-
teri je zlato plaketo prejel 
nogometaš Klemen Šturm, 
so pripravili tudi uradni 
sprejem Ceneta, Domna in 
Nike Prevc po uspešni ska-
kalni sezoni.
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ŽIRI

V maju prvi stanovalci
V domu za starejše v Žireh 
so sredi aprila pripravili dan 
odprtih vrat, na katerem so 
gostili tudi ministra za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Janeza Ci-
glerja Kralja.

stran 10
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Loški glas, torek, 26. aprila 2022

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Robert Aleksić, 040 508 891
robert.aleksic@g-glas.si

Lo ški glas, št. 4/let nik XI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 33, ki je iz šel 26. aprila 2022.
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: Tiskarsko središče, d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 17.000 izvodov / Redne 
priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. / Naročnina: 
tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR,  redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, 
polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 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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Vsaj zadnjih deset let se na 
Občini Škofja Loka zelo tru-
dimo, da bi na primeren na-
čin obvarovali, prenovili, 
označili in obenem obisko-
valkam in obiskovalcem pri-
bližali našo kulturno dedi-
ščino. Hkrati se zavedamo, 
da jo je treba prilagoditi po-
trebam modernega življenja 
naših občank in občanov in 
poskrbeti za prenove. Zado-
voljen sem, da smo že pred-
stavili rešitve prenove Me-
stnega trga in da vemo, kako 
bosta, ob že prenovljenem 
Trgu pod gradom, Cankarje-
vi in Blaževi ulici ter priho-
dnji ureditvi Spodnjega trga, 
videti Mestni trg ter vzpore-
dna Klobovsova ulica.
Zelo pomemben kulturni 
spomenik je tudi Loški grad, 
ki se pne nad mestom in je 
čudovit dom Loškega muze-
ja. Sta pa tako grad kot nje-
gova okolica izjemen izziv 
za urejanje. Tako je bilo tre-
ba urediti poti do gradu, tre-
nutno se ureja grajsko dvo-
rišče, največji projekti pa se 
še pripravljajo. Letos smo se 
prijavili na razpis Ministr-
stva za kulturo za celovito 
prenovo Loškega gradu s po-
žarnimi rešitvami, nadgra-
dnjo nekaterih prostorov, 
dostopom za invalide, novo 
fasado, ureditvijo grajskega 
vrta in digitalizacijo. 
Prav tako le streljaj od me-
stnega središča začenjamo 
našo novo zgodbo z oživi-
tvijo Starološkega oziroma 
Strahlovega gradu. Občina 
Škofja Loka se je odločila, 
da bo ob prodaji Starološke-
ga gradu uveljavila predku-
pno pravico in postala la-
stnica gradu zato, ker je s 
tako kulturno dediščino, 
kot je spomenik državnega 
pomena, treba zelo pazljivo 
ravnati tudi glede vsebin, ki 
bodo napolnile prostore 
gradu. Menimo, da tja sodi-
jo kulturne in izobraževal-
ne vsebine, ne pa komerci-
alne vsebine. Naš načrt je, 
da bomo tudi s Starološkim 
gradom kandidirali na raz-
lične razpise, ga postopoma 
obnovili in pa predvsem 

čim prej napolnili s kakovo-
stno vsebino.
Ogromno kulturnih spome-
nikov imamo tudi v okolici. 
Naj omenim le cerkev v Crn-
grobu, dvorec na Visokem, 
lani smo denimo namenili 
kar nekaj sredstev za popra-
vilo in obnovo cerkva v Stari 
Loki, v Pevnem, na Logu, v 
Brodeh, na Ožboltu, v Sopo-
tnici, v Retečah … Skrbimo 
tudi za obnove vaških jeder, 
popise vodnjakov po vsej ob-
čini, popise kapelic in zna-
menj ... Pravkar smo objavili 
nov razpis za obnovo kozol-
cev. Prav tako bo spet obja-
vljen razpis za obnovo fasad 
v starem mestnem jedru, saj 
smo ena redkih občin, ki na 
ta način vsako leto skrbi za 
to, da pomagamo lastnikom 
in lastnicam pri obnovi.
Vsaka prenova, predvsem 
pa prenova starega mestne-
ga jedra, mora prinesti iz-
boljšave za tiste, ki tukaj ži-
vimo in delamo. Če bo me-
sto živahno, če se bo v njem 
veliko dogajalo za domačine 
in domačinke, pa bodo v 
mesto prihajali tudi drugi – 
naši prijatelji, prijateljice ter 
turistke in turisti. Zato po-
stopoma zvišujemo sred-
stva, ki jih temu namenja-
mo v občinskem proračunu, 
predvsem pa se znamo pri-
javljati na različne razpise. 
Verjamem, da nam bo s 
skupnim trudom uspelo, da 
bo naša pisana Loka ohrani-
la svojo dediščino.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Naša draga dediščina

Tine Radinja

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Škofjeloški 
gorski reševalci so izračuna-
li, da je področje, kjer rešu-
jejo, veliko 512 kvadratnih 
kilometrov, na njem živi do-
brih 42 tisoč prebivalcev, 
obsega pa kar 183 naselij. 
Pred kratkim so se zato raz-
veselili modernega novega 
vozila, uradno pa so ga prej-
šnji teden predstavili pred 
svojimi prostori na Trati.
"Vozilo Toyota Hilux, ki 
smo ga dobili po ugodni 
ceni, je z nadgradnjo stalo 
okoli petdeset tisoč evrov, 
pri tem pa je 18.500 evrov 
prispevala Občina Škofja 
Loka, po deset tisoč evrov 
občini Železniki in Žiri, 
8.500 evrov pa Občina Go-
renja vas - Poljane," je poja-
snil Jernej Ržen, načelnik 
Društva Gorska reševalna 
služba Škofja Loka, ki zdru-
žuje okoli štirideset gorskih 
reševalcev, od tega je trenu-
tno aktivnih trideset.

"Čeprav z uporabo vozila 
uradno začenjamo šele da-
nes, smo ga uporabili že na 
treh intervencijah. Tako je 
vozilo že preizkušeno in 
ugotovili smo, da ima do-

bre vozne lastnosti tudi za 
vožnjo po brezpotjih. V 
njem je vsa oprema, ki jo 
ekipa gorskih reševalcev 
potrebuje za izvedbo reše-
valne akcije. Ker pa gre na-
vadno na akcijo več članov, 
imamo še dve vozili," je 
pojasnil načelnik Ržen in 
dodal, da so imeli letos že 
13 reševalnih akcij, na ško-
fjeloškem območju pa po-
gosto rešujejo tudi ob goz-
dnih nesrečah.
"Naša postaja je dobro uspo-
sobljena tako v reševalnih 
tehnikah kot v prvi pomoči, 
trenutno pa imamo tudi naj-
boljšo ekipo v prvi pomoči 
izmed vseh 17 postaj Gorske 
reševalne zveze," je tudi do-
dal Jernej Ržen in nato izro-
čil bronaste znake članom 
za dolgoletno delo. Zaslužili 
so si jih: Milan Potočnik, 

Ivan Čufar, Janez Kavčič in 
Matjaž Rešek.
"Želim, da bi vam novo vozi-
lo dobro služilo ob vseh ne-
prilikah, ki se zgodijo našim 
občankam in občanom, ter 
da bi vas vedno varno pripe-
ljalo na akcije in z akcij. 
Upam, da bo novo vozilo 
tudi motivacija za vse vas, ki 
svoj prosti čas namenjate za 
zaščito in reševanje," je pove-
dal loški župan Tine Radinja
Gorskim reševalcem se je za 
opravljeno delo zahvalil tudi 
župan Železnikov Anton Lu-
znar. "Vemo, da veliko akcij 
poteka tudi na našem koncu, 
zlasti okrog Ratitovca, zato 
hvala v imenu vseh, ki ste jih 
že pomagali reševati. Veseli 
smo, da smo sodelovali pri 
tej investiciji, in želim, da 
vam avto dobro služi," je po-
udaril župan Anton Luznar.

Varneje na akcije
Pred kratkim je Gorska reševalna služba Škofja Loka dobila novo terensko vozilo, katerega nakup so 
podprle občine Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane. Vozilo so že preizkusili na 
reševalnih akcijah in ugotovili, da so z njim še hitrejši in varnejši.

Ekipa gorskih reševalcev na slovesnosti ob prevzemu novega vozila, ki so se je udeležili 
tudi župana Tine Radinja in Anton Luznar, Polona Kolman iz Toyota centra Ljubljana ter 
sosedje gasilci / Foto: Primož Pičulin

Novo vozilo je najnovejše v voznem parku Društva Gorska 
reševalna služba Škofja Loka. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – "V Škofji Loki 
se na številne načine trudi-
mo pomagati Ukrajini oziro-
ma tamkajšnjim prebival-
cem, ki se žal srečujejo s 
kruto vojno," pravi škofjelo-
ški župan Tine Radinja in 
dodaja, da so za pomoč orga-
nizirali zelo uspešen dobro-
delni koncert Škofja Loka za 
Ukrajino. Prav tako je bila 
dobrodelna gledališka pred-
stava Andreja Šubica 
Medrug Polanci. Pomoč so 
prispevali loške svetnice in 
svetniki, posebno donacijo 
je Rdečemu križu dal tudi 
občinski svet. Trenutno je v 
loški občini okrog deset dru-
žin iz Ukrajine.
Pomoč za prijateljsko me-
sto Buča z dostavo v mesto 

Černivci zbirajo pri območ-
ni organizaciji Rdečega kri-
ža v Škofji Loki na računu, 
ki je odprt pri Gorenji ban-
ki: Rdeči križ Slovenije – 

Območno združenje Škofja 
Loka, Kidričeva cesta 1, 
4220 Škofja Loka. Številka 
računa je SI56 0700 0000 
0187 397, sklic SI 00 246, 

namen plačila: Pomoč me-
stoma Buča in Černivci.
Posamezne akcije so pri-
pravili tudi drugi, potekale 
pa so tudi v nekaterih šo-
lah. Ta mesec so tako zbi-
ralno akcijo pripravili na 
Osnovni šoli Ivana Grohar-
ja. "Na šoli imamo že nekaj 
let učenca, ki je pred ča-
som prišel k nam iz Ukra-
jine. Povezali smo se z nje-
govimi starši in ugotovili, 
kaj najbolj potrebujejo. V 
akcijo se je vključila velika 
večina učencev in zaposle-
nih. Zbrali smo za cel 
kombi potrebščin, ki so jih 
nato odpeljali v zbirni cen-
ter. Pri zbiranju sta sodelo-
vali še dve loški podjetji, 
SaleSqueze in Kalmia," je 
pojasnil ravnatelj Marko 
Primožič.

Zbirajo pomoč za Ukrajino
V Škofji Loki še vedno potekajo akcije za pomoč Ukrajini, pomoč pa zbirajo tudi najmlajši.

Na Osnovni šoli Ivana Groharja so pripravili zbiralno akcijo 
Groharji za Ukrajino. / Foto: arhiv šole
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Vilma Stanovnik

Bukovščica, Škofja Loka – 
Občina Škofja Loka je na 
pobudo domačinke Čiške 
Podnar pripravila projekt, ki 
so ga poimenovali Carjevič 
– rdeča lička v škofjeloških 
vrtcih in šolah. Ob izobraže-
valnih ustanovah so namreč 
začeli saditi sadike jabolk 
vrste carjevič, spremljevalni 
dogodki ob sajenju pa pripo-
morejo, da otroci najprej 
spoznavajo, kako se pravilno 
sadijo tovrstna drevesa, nato 
pa bodo opazovali rast in na-
predek ter se v prihodnjih 
letih sladkali s sadeži.
Podnarjeva je namreč ško-
fjeloškim otrokom podarila 
dvajset sadik vrste carjevič, 
za preostale sadike, ki so jih 
v zadnjih tednih posadili ob 
izobraževalnih ustanovah, 
pa je denar prispevala Obči-
na Škofja Loka. 
»V fundaciji Mohanji so pri-
pravili projekt sajenja dre-
ves v Sloveniji. Bil mi je zelo 
všeč, in ker kot vzgojiteljica 
delam v šolstvu, sem pre-
dlog o sajenju dreves posre-
dovala našemu županu. On 
in njegova zagnana ekipa so 
iz tega naredili res velik pro-
jekt in vesela sem, da so nad 
njim navdušeni tudi v šolah 
in vrtcih,« je povedala Čiška 
Podnar in dodala, da je po-
membno, ker s sajenjem 
dreves naredijo veliko do-
brega za našo zemljo. 
»Znanstveniki pravijo, da se 
vsak dan ar zemlje spreme-
ni v puščavo. Edina rešitev 
je, da se ozavestimo in po-
skrbimo za naravo, da sadi-
mo tudi drevesa. Sicer bomo 
kmalu brez vode,« je poja-
snila Čiška Podnar, ki je ve-
sela, da so za sajenje izbrali 
avtohtono slovensko vrsto 
carjevič, saj ima ta jabolka 
najraje tudi njena mama, Je-
lenčeva Jožica iz Bukovšči-
ce. "Ona mi je privzgojila 
tudi vrednoto, da je treba 
stvari, ki jih imamo, deliti 

tudi z drugimi," je dodala 
Čiška Podnar.

Sajenje jablan in jubilej
V okviru projekta so najprej 
dve drevesi posadili učenci 
in učenke Osnovne šole Iva-
na Groharja, eno drevo pa 
so posadili tudi učenci in 
učenke Osnovne šole Jela 
Janežiča. 
Še posebno slovesen je bil 
dogodek ob sajenju jablan 
na Podružnični šoli Buko-
vščica. 

»Današnji dogodek je zago-
tovo dobra popotnica sadi-
kam starih slovenskih sort, 
ki bodo dobile svoje novo 
življenjsko okolje pred našo 
110 let staro lepotico,« je po-
udarila vodja podružnične 
šole Bukovščica Alenka Ma-
gajne Germ. 
V Bukovščici namreč šola 
deluje že 110 let, čeprav jo v 
tem šolskem letu obiskuje 
le enajst otrok. Pred leti so 
imeli zgolj devet učencev 
in pojavilo se je že vpraša-

nje o zaprtju šole. Kot je 
povedal ravnatelj Osnovne 
šole Ivana Groharja Marko 
Primožič, upajo, da se to ne 
bo zgodilo, saj je prednost 
podružničnih šol, da vsi 
otroci sodelujejo pri vsa-
kem dogodku, prav tako pa 
dobijo dovolj znanja in iz-
kušenj za uspešno nadalje-
vanje šolanja. 
Sajenje jablan pa je bil le 
eden od dogodkov v jubilej-
nem letu šole, saj so popiso-
vali tudi stara hišna imena 
starejših hiš v okoliških va-
seh. Pri tem so sodelovali z 
Razvojno agencijo Sora, na-
grada zanje pa je bila nova 
tablica ob vhodu v šolo. 
"Načrtujemo tudi, da bomo 
z otroki prehodili meje na-
šega šolskega okoliša, za-
ključni dogodek pa bo 12. 
novembra, ko je uradna 
obletnica odprtja šole. Ta-
krat bomo pripravili spro-
ščeno združenje s krajani, 
predstavili pa bomo tudi pe-
sniško zbirko pokojne kra-
janke Jerce Šolar, ki je z 
nami sodelovala pri prazno-
vanju stote obletnice šole," 
je še povedala Alenka Ma-
gajne Germ.

Nova drevesa tudi ob 
vrtcu
Program ob sajenju dreves 
so nato pripravili tudi v sa-
dovnjaku ob enoti Najdihoj-
ca Vrtca Škofja Loka, kjer 
so najmlajši z veliko vnemo 
pomagali tudi pri sajenju. 
"Upam, da bodo drevesa 
dobro cvetela, dobro rasla 
in nato tudi dobro rodila," 
je povedala ravnateljica Ja-
nja Bogataj.
Ob letošnjem zaključku 
projekta so pripravili še pri-
reditev pri Osnovni šoli 
Škofja Loka-Mesto, dogo-
dek s kulturnim progra-
mom pa je bil tudi del pra-
znovanja 90-letnice šole. 
Kot je povedal župan Tine 
Radinja, je projekt požel ve-
liko odobravanja, tako da ga 
bodo nadaljevali tudi v na-
slednjih letih.

Jablane so posajene 
Zadnji tedni so v škofjeloški občini namenjeni številnim okoljskim aktivnostim, med najbolj 
zanimivimi pa je nov projekt, ki so ga poimenovali Carjevič – rdeča lička v škofjeloških vrtcih in šolah. 

Otroci, ki so ob šoli v Bukovščici posadili sadike carjeviča, so se predstavili tudi z 
zanimivim programom, ki je bil posvečen naravi in sajenju dreves.

Škofjeloški župan Tine Radinja in ravnatelj Osnovne šole Ivana Groharja Marko Primožič 
sta na podružnično šolo v Bukovščici namestila novo tablo.

Projekt Carjevič – rdeča lička v škofjeloških vrtcih in šolah 
je nastal na pobudo domačinke Čiške Podnar.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Družba Slo-
venski državni gozdovi je po 
dveletnem premoru skupaj 
s partnerji znova pripravila 
vseslovensko prostovoljsko 
akcijo Pomladimo gozdove. 
V okviru akcije so s saje-
njem dreves obnavljali dr-
žavne gozdove, ki so jih po-
škodovale naravne ujme. 
Prostovoljci so skupaj posa-
dili več kot deset tisoč sadik 
gozdnega drevja. 
Akcija je drugo aprilsko so-
boto potekala na šestih loka-
cijah po Sloveniji, med nji-
mi tudi v škofjeloškli občini. 

Sajenja na Trati se je udele-
žil tudi župan Tine Radinja. 
"Akcija je bila zelo dobro 
organizirana, mi pa smo sa-
dili v gozdu med Trato in 
Godešičem, kjer je bilo ob-
močje jesena, ki ga je pred 
leti prizadela bolezen, zato 
so ga požagali, zdaj pa smo 
območje pogozdili z novimi, 
mladimi drevesi. Prostovolj-
cem je uspelo posaditi več 
kot tisoč sadik, kar se mi zdi 
zelo spodbudno," je po 
uspešni akciji povedal žu-
pan Tine Radinja in se za-
hvalil vsem udeležencem, ki 
so poskrbeli, da bo občina še 
bolj zelena.

Pomladili so gozd

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Zdravstveno-
vzgojni center Škofja Loka, 
OŠ Škofja Loka-Mesto in 
Orientacijski klub Škofja 
Loka so ta mesec pripravili 
preizkus hoje na dva kilo-
metra. Na stadionu za OŠ 
Škofja Loka-Mesto so udele-
ženci akcije lahko ugotovili, 
kakšna je njihova telesna 
zmogljivost. Poleg tega so 
njihovo telesno zmogljivost 
ocenili strokovnjaki ter jim 
svetovali primerno obliko in 
intenzivnost telesne dejav-
nosti za krepitev zdravja. 
Znanstvene raziskave na-
mreč kažejo, da lahko vsaj 

150 minut zmerno intenziv-
ne telesne dejavnosti ali vsaj 
75 minut visoko intenzivne 
telesne dejavnosti na teden 
pomembno izboljša naše 
zdravje in nas ohranja aktiv-
ne in samostojne. To pa do-
seženo z vsaj 30 minutami 
zmernega gibanja dnevno. 
"Interes Ločanov za preiz-
kus hoje je bil, glede na za-
dnja štiri leta, povprečen," je 
v imenu organizatorjev po-
vedal Jaka Oblak, diplomira-
ni fizioterapevt iz Zdravstve-
nega doma Škofja Loka, in 
dodal, da so naslednji termi-
ni za preizkus hoje predvi-
deni 12. maja, 8. septembra 
in 6. oktobra.

Ne pozabite na gibanje

Udeleženci akcije so lahko preizkusili svoje zmogljivosti in 
dobili nasvete za krepitev zdravja.

Škofja Loka – Škofja Loka se je vključila v sistem Gorenjska.
bike. Tako maja v mesto prihajajo električna kolesa, ki bodo 
na voljo za izposojo. Voziti se bo moč s štiridesetimi kolesi, 
ki bodo na osmih postajah v mestu in okolici imela sto pri-
ključnih mest. V anketi, ki so jo odgovorni opravili pred krat-
kim, so občani izbrali tudi skupno ime za e-kolesa oziroma 
storitev izposoje e-koles, ki se po njihovem izboru imenuje 
eKOLOka.

Maja po mestu z električnimi kolesi

Škofja Loka – V Zdravstvenem domu Škofja Loka bo tudi v 
času prvomajskih praznikov veljal enak režim testiranja kot 
ob koncih tedna. Testiranje v dežurni ambulanti nujne po-
moči v zdravstvenem domu bo mogoče le, če bo tako pre-
sodil zdravnik in bo to dopuščal proces dela na urgenci ter 
ob predhodnem dogovoru na 04 502 00 70, predvidoma 
popoldne. Ambulanta Dolenc (nekdanji Tehnik) od 27. apri-
la do vključno 2. maja ne bo opravljala HAG-testov. Od 3. 
maja dalje bodo imeli nov urnik HAG-testiranja, in sicer od 
ponedeljka do petka od 8. do 10. ure. Ambulanta Košir testi-
ra v kontejnerju pred zdravstvenim domom v Železnikih 
tudi v prazničnih dneh, to je jutri, 27. aprila, ter 1. in 2 maja, 
vedno med 19.45 in 20. uro.

Testirati se bo moč tudi med prazniki
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Sredi marca so 
se s predstavitvijo Pasijon-
skih doneskov in odprtjem 
razstave Škofjeloški pasijon 
Jožeta Bartolja v Sokolskem 
domu Škofja Loka začeli le-
tošnji Dnevi Škofjeloškega 
pasijona. Kljub odpovedi 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona, ki je bila zaradi 
epidemije najprej prestavlje-
na v letošnje leto, potem pa 
dokončno odpovedana, so 
bile pasijonske prireditve 
zelo raznolike. Poleg zani-
mive razstave v Sokolskem 
domu, ki si jo je moč ogleda-
ti še do 8. maja, so v škofje-
loški Nunski cerkvi v veliko-
nočnem času postavili pasi-
jonske jaslice, Glasbena šola 
Škofja Loka pa je, v sodelova-
nju z Zavodom 973, pripra-
vila Pasijonski koncert.
V Crngrobu so bile na ogled 
tudi risbe Janeza Plestenja-
ka s podobami Škofjeloške-
ga pasijona, ki jih je Pleste-
njak izdeloval med uprizori-
tvami Pasijona od leta 1999 
dalje. 
Kapucinski samostan v Ško-
fji Loki je pripravil dva do-
godka – Pasijonsko sporoči-
lo prizora Gospodova večer-
ja z režiserjema Marjanom 
Kokaljem in Borutom Gra-
tnerjem ter Romualdov dan 
z ogledom Kapucinskega 
samostana, knjižnice in pre-
davanjem. 
Pasijonski večer so najprej 
pripravili v Stari Loki. Pred 
stavbo Stare dekanije so do-
mači igralci in glasbeniki 
poustvarili nekatere prizore 
iz Škofjeloškega pasiona, 
nato pa so se skupaj v spre-
vodu odpravili v cerkev sv. 
Jurija, kjer je med petjem 
postnih pesmi sledil recital 
verzov iz pesnitve Spev ro-
dni zemlji Severina Šalija. Z 
uprizoritvijo prizorov Ško-
fjeloškega pasijona so poča-
stili spomin na častitljivo 
nesnovno kulturno dedišči-
no pod Unescovo zaščito, z 
recitacijo himnične pesnitve 

domači zemlji, ki je nastala 
v vojnem letu 1944, pa so se 
poklonili trpljenju slovan-
skih bratov v Ukrajini. Pasi-
onski večer je nato potekal 
tudi v Selcih.
Muhasto aprilsko vreme je 
kljub vsemu omogočilo tudi 
pripravo pasijonskih delav-
nic na Mestnem trgu, kjer 
so člani Prosvetnega društva 
Sotočje poleg izdelave buta-
ric poskrbeli tudi za izdelavo 
rož iz krep papirja, za piha-
nje jajc in barvanje pirhov 
ter delavnico in pokušino 
postnih jedi, kot so aleluja, 
loška smojka, loška medla 
in še kaj. Hkrati so na Can-
karjevem trgu mladi izdelo-
vali butaro velikanko. Na 
veliki petek je nato po mestu 
potekal še križev pot.

Obisk strokovnjakov za 
pasijone
V času, ko je bila načrtovana 
uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona, so se v mestu zbra-
li tudi evropski strokovnjaki 
za pasijonske igre, pasijon-
ske procesije in ljudsko gle-
dališče. Delovno srečanje 
sta pripravila Jaša Drnovšek 
z Univerze v Mariboru in 
Toni Bernhart z Univerze v 
Stuttgartu, v Škofjo Loko pa 
so prišli tudi Jan Mohr (Uni-
verza Ludwiga Maximilliana 

v Münchnu), Cornelia Her-
berichs (Univerza v Fribour-
gu v Švici) in Julia Stenzel 
(Univerza Johannesa Gu-
tenberga v Mainzu). »Škofja 
Loka se nam je zdela kar 
najbolj primeren kraj za 
naše delovno srečanje, v me-
stu smo že nekaj dni in vide-
li smo marsikaj zanimivega. 
V prihodnje želimo pripravi-
ti večjo mednarodno znan-
stveno konferenco na temo 
pasijonov. Morda bo to že 
leta 2024, če bo nova upri-
zoritev Škofjeloškega pasijo-
na leta 2025, pa bomo kon-
ferenco najbrž pripravili ta-
krat,« je ob obisku Škofje 
Loke povedal Jaša Drnovšek.
»Zelo smo navdušeni nad 
srednjeveškim mestom, 
zlasti glede njegove zgodo-
vine, arhitekture in kulture. 
Očarali sta nas velika in bo-
gata knjižnica, ki nam jo je 
razkazal predstojnik Kapu-
cinskega samostana, brat 
Jože Smukavec, ter poseb-
na pasijonska tradicija, ki jo 
ima mesto. Všeč mi je, ker 
slednjo ohranja tudi za pri-
hodnje rodove,« je poudaril 
Toni Bernhart in dodal, da 
so si med obiskom knjižni-
ce ogledali tudi rokopis 
Škofjeloškega pasijona, ki 
jih je navdušil. Prav tako so 
bili veseli aktivnega sodelo-

vanja škofjeloške občine, 
zadnji dan srečanja pa jih je 
sprejel še domači župan 
Tine Radinja.
»Izmenjali smo mnenja, po-
govarjali pa smo se tudi o 
tem, da bi bilo Škofjeloški 
pasijon po več kot desetih 
letih, odkar je izšla njegova 
znanstvenokritična izdaja, 
smiselno prevesti v katerega 
izmed tujih jezikov, morda v 
nemščino ali angleščino. 
Trenutno je besedilo na-
mreč še vedno na voljo zgolj 
v slovenščini,« je dodal Jaša 
Drnovšek.

Sladko-grenki dnevi
"Pasijonski dnevi so sicer 
minili v sladkem navduše-
nju, da smo se zopet sreče-
vali s številnimi prijatelji in 
podporniki Škofjeloškega 
pasijona iz Slovenije in tudi 
Evrope. Po drugi strani je bil 
priokus malce grenak, saj bi 
morali, ob 300. obletnici na-
stanka in prvič po vpisu na 
Unescov seznam nesnovne 
kulturne dediščine člove-
štva, izvesti uprizoritev, ki 
verjamem, da bi bila po 
mnogih kriterijih lahko še 
stopnico ali dve boljša od 
prejšnjih. Vseeno pa je bil 

pasijonski čas bogat s števil-
nimi dogodki, ki so nas utr-
dili v tem, kako posebno je 
besedilo Škofjeloškega pasi-
jona. Mislim, da smo tako 
vseeno primerno zaznamo-
vali 300. obletnico nastanka, 

upam pa tudi, da se bodo, 
po prehodnem obdobju, 
kmalu spet na novo formira-
li strokovni odbori in nato 
predlagali novo uprizoritev," 
je zaključil škofjeloški žu-
pan Tine Radinja.

Dnevi Škofjeloškega pasijona
Kljub muhastemu aprilskemu vremenu so v zadnjem mesecu v Škofji Loki in okolici potekale zanimive pasijonske prireditve, Škofjo Loko pa so obiskali 
tudi evropski strokovnjaki, ki preučujejo pasijone. Zanimiva je njihova pobuda, da bi Škofjeloški pasijon tudi prevedli.

V Sokolskem domu je še vedno na ogled pasijonska 
razstava Jožeta Bartolja. / Foto: Gorazd Kavčič

V Stari Loki so domači igralci in glasbeniki oživili prizore iz Škofjeloškega pasijona. 

Na Mestnem trgu je bilo na pasijonskih delavnicah moč 
pokušati stare postne jedi, tudi loško smojko in medlo. 

Škofjo Loko je obiskala ekipa evropskih strokovnjakov za pasijone, ki jih je sprejel tudi 
župan Tine Radinja. / Foto: arhiv Občine Škofja Loka

Loški skavti so pred cerkvijo sv. Jakoba izdelali butaro velikanko. / Foto: Vilma Stanovnik

Fo
to

: V
il

m
a 

St
an

o
vn

ik

Fo
to

: P
ri

m
o

ž 
Pi

ču
li

n



Občina Škofja Loka

5Loški glas, torek, 26. aprila 2022

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, M

E
S

TN
I T

R
G

 1
5

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

OBČINA ŠKOFJA LOKA

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

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 
ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2022.

Vsebina razpisa je na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka, 
pod rubriko Razpisi, naročila, namere.

Številka: 012-0001/2018
Datum: 10. 3. 2022
 Mag. Melita REBIČ,
 predsednica, 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Slovenske sa-
mostojnosti se pred dobrimi 
tremi desetletji nismo vese-
lili le doma, ampak so bili 
nanjo ponosni tudi Slovenci 
v zamejstvu in po svetu. Ena 
od slovenskih skupnosti, ki 
je Slovenijo ves čas nosila v 
srcu, jo spremljala na poti v 
samostojnost in si prizade-
vala za čimprejšnje prizna-
nje mednarodne skupnosti, 
je tudi slovenska skupnost v 
Argentini. 
Na to so v uvodu slovensko-
-argentinskega večera v Jur-
jevi dvorani v Stari Loki 
zbrane znova spomnili 
predsednica Muzejskega 
društva Škofja Loka Helena 
Janežič, predsednik Kultur-
no-zgodovinskega društva 
Lonka Stara Loka Mihael 
Habicht ter starološki žu-
pnik Janez Šket. Prireditve se 
je udeležila tudi ministrica za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu Helena Jaklitsch. »Pred 
dobrimi tridesetimi leti, ko je 
Slovenija stopala po poti ure-
sničevanja svojih hrepenenj, 
da na svoji zemlji postane 
svoj gospodar, smo potrebo-
vali ne le vse sile znotraj drža-
ve, ampak tudi podporo na-
ših rojakov, ki so razpršeni 
po vsem svetu. Tudi oni so s 
strastjo in ponosom stopili 
na pot naše samostojnosti ter 
z veliko srčnosti podprli našo 
mlado državo,« je poudarila 
ministrica Jaklitscheva.
O Argentini in življenju na-
ših rojakov na drugi strani 
oceana je spregovoril Ale-
ksander Igličar, nato pa so v 
pogovoru s Heleno Janežič 
spregovorili tudi nekateri čla-

ni slovenske skupnosti v Ar-
gentini, ki so predstavili tudi 
zbornik Zdaj gre za Sloveni-
jo. Tega je ob 30-letnici sa-

mostojne Slovenije izdalo 
Društvo Zedinjena Slovenija 
– Svobodna Slovenija iz Bue-
nos Airesa. Skozi pomemben 

prispevek naših rojakov v ti-
stih odločilnih dneh in druge 
bogate vsebine, ki jih prinaša 
zbornik, sta vse skupaj pope-
ljala urednika Mariana Po-
znič in Jože Jan, o življenju 
in delu pa je spregovoril tudi 
predsednik Zedinjene Slove-
nije, krovne organizacije Slo-
vencev v Argentini, Jure Ko-
mar, ki ga imajo Ločani tudi 
malce za svojega, saj je nje-
gov oče Milan Komar del 
mladosti preživel v Škofji 
Loki.
Zbrani so si ob koncu prire-
ditve ogledali tudi nekaj od-
lomkov iz filma Slovenija, 
zapojmo ti!, ki govori o živ-
ljenju in delovanju organi-
zacij, ki skrbijo za ohranja-
nje slovenstva pod Južnim 
križem. 

Slovenci v Argentini
V Stari Loki je v okviru Blaznikovih večerov sredi tega meseca potekal slovensko-argentinski večer, ki 
sta ga skupaj z gosti iz Argentine pripravila Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-zgodovinsko 
društvo Lonka Stara Loka. 

Aleksander Igličar je predstavil Argentino in življenje naših rojakov pod Južnim križem.

Jože Jan, Mariana Poznič in Jure Komar so Heleni Janežič 
in zbranim povedali marsikaj zanimivega o novem 
zborniku in življenju Slovencev v Argentini. / Foto: Gorazd Kavčič

Nina Fehter

Škofja Loka – Tik pred kon-
cem lanskega leta je Zavod 
O začel izvajati njegovo ne-
formalno nadaljevanje, poi-
menovano enostavno MU-
TUNK II.
"Trenutno na različnih loka-
cijah v Kranju in Škofji Loki 
poteka Mala šola kulture, 
kjer se udeleženci spoznava-
jo z različnimi vrstami ume-
tnosti, vse od uprizoritvene, 
likovne, literarne in filmske 
pa do glasbene umetnosti, 
pri čemer lahko posebej 
omenim delavnice, kot so 
grafitarska, pripovedoval-
ska, striparska in še bi lahko 
naštevala," uvodoma razloži 
Mojca Selak, vodja projekta, 

ki je sicer v prvi vrsti name-
njen invalidom in priseljen-
cem, a hkrati k sodelovanju 
vabi prav vso zainteresirano 
javnost. 
Predvidoma v drugi polovici 
maja bodo svoja vrata odpr-
le Kulturne šole, ki bodo po-
tekale vse do konca letošnje-
ga leta. Tako se ta trenutek 
že napovedujejo animacij-
ska, radijska, filmska, glas-
bena, striparska, fotograf-
ska, pripovedovalska in sli-
karska šola. "Gre za serije 
delavnic, ki bodo potekale v 
daljšem časovnem obdobju 
ter bodo hkrati usmerjene h 
končnim produktom – krat-
kemu filmu, stripovskemu 
albumu, animaciji, glasbe-
nemu in pripovedovalske-

mu nastopu, vse to pa bomo 
predstavili na zaključnem 
festivalu v začetku leta 
2023," dodaja Mojca Selak. 
Pri izvajanju aktivnosti v 
vlogi mentorjev sodelujejo 
prepoznavni obrazi domače 
umetniške scene, kot so 
Martin Ramoveš (strip), 
Jaka Berger (glasba), Mito 
Gegič (fotografija), Petra Či-
čić (literatura), Andreja 
Goetz (animacija), Ester Iva-
kič (film), Simon Smole (ra-
dio) in drugi. "Želela bi po-
vedati, da so takšne delavni-
ce skoraj vedno plačljive 
narave, a tokrat so zaradi 
sofinancerjev brezplačne, 
kar je redkost, zato pozivam 
vse, naj ne izpustijo te prilo-
žnosti," še poudarja vodja 

projekta. Zainteresirani se 
lahko prijavijo na spletni 
strani projekta (mutunk.si), 
kjer lahko tudi preberejo več 
tako o samem MUTUNK-u 
kot tudi o zgoraj omenjenih 
kulturnih šolah. 
"Večkrat se je že pojavilo 
vprašanje, kje bodo potekale 
kulturne šole, konkretneje 
ali bo to v Škofji Loki ali Kra-
nju. Ob tem lahko povem, 
da se bomo prilagodili ude-
ležencem in njihovim že-
ljam ter skupaj določili loka-
cijo," je še opozorila Mojca 
Selak. Ob tem v Zavodu O 
poudarjajo, da projekt MU-
TUNK II. sofinancirata Re-
publika Slovenija (Ministr-
stvo za kulturo) in Evropska 
unija (ESS skladi).

Zanimive kulturne delavnice
Pred leti, natančneje v letih 2018 in 2019, so v Škofji Loki in Kranju potekale aktivnosti projekta Moja 
ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura, ki je postal bolj prepoznaven kot MUTUNK.

Vilma Stanovnik 

Škofja Loka – V Glasbeni 
šoli Škofja Loka se priprav-
ljajo na Tedna odprtih vrat, 
že na začetku prihajajočega 
meseca pa se bodo s pred-
maturitetnimi recitali v ka-
peli Puštalskega gradu pred-
stavili tudi trije nekdanji 
učenci Glasbene šole Škofja 
Loka, ki so tik pred tem, da 
zaključijo srednjo stopnjo 
glasbenega izobraževanja. 
Tako bo v petek, 6. maja, ob 
20. uri na harmoniki nasto-
pila Klara Prevodnik, dijaki-
nja Konservatorija za glasbo 
in balet Maribor. V ponede-
ljek, 9. maja, ob 19.30 se bo 
ob klavirski spremljavi Dar-
je Mlakar Maležič predstavi-
la sopranistka Maša Dem-
šar, dijakinja Konservatorija 
za glasbo in balet Ljubljana. 
V petek, 13. maja, ob 19. uri 
pa bo z deli J. S. Bacha, L. 
van Beethovna, F. Liszta, F. 
Chopina in ravno v teh dneh 
preminulega Janeza Matiči-
ča na oder stopila mlada pi-
anistka Loti Feltrin, dijaki-
nja Umetniške gimnazije 
Koper.
V Glasbeni šoli Škofja Loka 
vabijo tudi na letni koncert 
njihovih učencev, ki bo v 
sredo, 11. maja, ob 18. uri v 
Sokolskem domu Škofja 
Loka. 
Prav tako vabijo na baletno 
pravljico Grdi raček, ki jo bo 
njihov plesni oddelek pod 
vodstvom Ane Terkov Sny-

der uprizoril v petek, 27. 
maja, ob 16.30 in ob 18. uri 
na Loškem odru.
Čeprav sta do konca šolske-
ga leta še dva meseca, se v 
Glasbeni šoli Škofja Loka z 
oddelki v Železnikih, Gore-
nji vasi - Poljanah in Žireh 
že pripravljajo tudi na priho-
dnje šolsko leto. Za učenje 
cele palete inštrumentov 
(klavirja, orgel, harmonike, 
violine, viole, violončela, 
kontrabasa, harfe, kitare, 
prečne flavte, kljunaste flav-
te, klarineta, saksofona, 
roga, trobente, pozavne, ev-
fonija, tube, tolkal in diato-
nične harmonike, na novo 
pa tudi oboe in citer) ter pe-
tja in baleta je treba najprej 
opraviti sprejemni preizkus. 
Prijave k sprejemnemu pre-
izkusu zbirajo s spletnim 
obrazcem na šolski spletni 
strani do vključno 17. maja, 
kandidati pa bodo o terminu 
sprejemnega preizkusa ob-
veščeni po e-pošti.
Kot pravi ravnatelj Glasbene 
šole Škofja Loka Klemen 
Karlin, so tudi najmlajši, ki 
že kažejo željo po glasbe-
nem ali plesnem ustvarja-
nju, vabljeni, da se vključijo 
v skupine predšolske glasbe-
ne vzgoje (otroci, stari 5 let), 
glasbene pripravnice (6 let), 
baletnih uric (5 let) in plesne 
pripravnice (6–8 let). Za te 
skupine sprejemni preizkus 
ni potreben, vpis pa je mo-
žen do zapolnitve prostih 
mest.

Zanimivi glasbeni 
nastopi
Sedanji in nekdanji učenci bodo svoje znanje 
pokazali na majskih nastopih, v Glasbeni šoli 
Škofja Loka pa se pripravljajo tudi na naslednje 
šolsko leto in vpis novih učencev.

Škofja Loka – Združenje borcev za vrednote NOB Škofja 
Loka jutri, 27. aprila, vabi na slavnostno prireditev ob držav-
nem prazniku dnevu upora proti okupatorju. Prireditev v 
Sokolskem domu se bo začela ob 17. uri, v kulturnem pro-
gramu pa bodo sodelovali Ženska vokalna skupina Zimze-
len Nova Gorica in učenki Osnovne šole Poljane. Slavnostni 
govornik bo Daniel Siter, mladi raziskovalec in doktorand na 
Alma Mater Europaea – Fakulteti za humanistični študij. 
Program bo vodil Gašper Murn.

Prireditev ob državnem prazniku
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Mateja Rant

Gorenja vas – Ginekološke 
storitve so po novem pribli-
žali tudi prebivalkam Po-
ljanske doline. V začetku 
marca je namreč delo v novi 
ginekološki ambulanti, za 
katero so si prizadevali že 
dlje časa, začela specialistka 
ginekologije in porodničar-
stva Eva Torkar. Delo gine-
kologinje bo v ambulanti v 
Gorenji vasi opravljala ob 
ponedeljkih in petkih, preo-
stale dni pa bo delala na se-
kundarnem nivoju v Bolni-
šnici za ginekologijo in po-
rodništvo Kranj, je razložila.
Za odprtje ambulante v 
zdravstvenem domu Gore-
nja vas so poskrbeli Osnov-
no zdravstvo Gorenjske, 
Zdravstveni dom Škofja 
Loka in Občina Gorenja vas 
- Poljane. Po besedah direk-
torja Zdravstvenega doma 
Škofja Loka in strokovnega 
vodje Osnovnega zdravstva 
Gorenjske Aleksandra Ste-
panovića je njihova želja pri-

marno zdravstvo, v katerega 
sodijo tudi ginekološke sto-
ritve, čim bolj približati lo-
kalnemu prebivalstvu. Ver-
jame, da so z odprtjem gine-
kološke ambulante v Gore-
nji vasi prebivalkam Gore-
nje vasi, Poljan, Žirov, Ško-
fje Loke in okoliških občin 
omogočili še boljšo oskrbo. 
Kot je pojasnil, se na podro-

čju ginekologije lahko po-
hvalijo, da uspešno izvajajo 
program Zora in imajo eno 
najnižjih stopenj pojavnosti 
raka na materničnem vratu, 
prav tako pa so izredno 
uspešni pri vodenju in spre-
mljanju nosečnic. "Tudi 
zato imamo v Sloveniji eno 
najnižjih stopenj maternal-
ne umrljivosti in umrljivosti 

novorojenčkov." Prav po za-
slugi primarnih ginekolo-
gov, je še dodal, imamo v 
Sloveniji tudi nizko stopnjo 
nosečnosti med adolescenti 
in nizko stopnjo splavnosti. 
Župan Milan Čadež pa je 
poudaril, da zdaj v zdra-
vstveni postaji v Gorenji 
vasi pokrivajo celoten spek-
ter storitev na primarni rav-
ni. "Zahteve so sicer vsako 
leto večje, prav tako tudi 
nabor storitev, zato bomo 
nadaljevali prizadevanja, da 
bo zdravstvena oskrba za 
občane čim boljša." Na raz-
pis ministrstva za zdravje 
so se tako že prijavili za 
sredstva za obnovo dveh 
splošnih ambulant v pro-
storih nekdanje lekarne v 
zdravstveni postaji.
Ob ponedeljkih bo ambu-
lanta delovala izmenično 
dopoldan in popoldan, ob 
petkih pa vedno dopoldan, 
in sicer v dopoldanskem ter-
minu od 6.30 do 13.30, v po-
poldanskem pa od 11.30 do 
18.30. 

Delati začela ginekologinja
V Zdravstveni postaji Gorenja vas so konec marca, ravno na materinski dan, slovesno odprli 
ginekološko ambulanto, ki jo vodi specialistka ginekologije in porodničarstva Eva Torkar.

V Gorenji vasi so slovesno odprli novo ginekološko 
ambulanto. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Poljane – V prizidku novega 
vrtca, v katerega so se otroci 
preselili v začetku januarja, 
so pridobili dodatnih tisoč 
kvadratnih metrov uporab-
ne površine. V njem je šest 
novih igralnic za potrebe 
vrtca in dve nadomestni 
učilnici za potrebe šole, ure-
dili so tudi dodatno otroško 
igrišče ter prenovili in razši-
rili parkirišče. Dva milijona 
in pol evrov vredno naložbo 
je s 761 tisoč evri podprlo 
ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport, še 280 
tisoč evrov pa je prispeval 
Eko sklad. Občina je tako na 
koncu za vrtec sama prispe-
vala 1,5 milijona evrov.
Zaradi vse večje prostorske 
stiske v vrtcu v Poljanah so 
po besedah ravnateljice 
Osnovne šole Poljane Met-
ke Debeljak že v šolskem 
letu 2008/2009 dva oddel-
ka starejših otrok preselili v 
Lovski dom. Čeprav so pri-
čakovali, da bo to zgolj zača-
sna rešitev, so se vse vrtče-
vske skupine pod eno stre-
ho znova združile šele letos. 
Pravnomočno uporabno 
dovoljenje za nove prostore 
vrtca so dobili tik pred izte-
kom preteklega leta, zapo-
sleni pa so med novoletni-
mi prazniki pripravili vse 
potrebno, da so lahko takoj 

po novem letu otroke spre-
jeli že v novih prostorih. 
Župan Občine Gorenja vas 
- Poljane Milan Čadež raču-
na, da bodo z novimi pro-
stori vrtca zadostili potre-
bam po vrtčevskem varstvu 
vsaj za naslednjih pet ali 
celo deset let. Uradnega od-
prtja se je udeležila tudi mi-
nistrica za izobraževanje, 
znanost in šport Simona 
Kustec, ki je poudarila, je 
vrtec nastal zaradi sodelova-
nja. "Gradimo za naše otro-

ke, za naš in njihov boljši 
jutri in vsak cent, ki ga vla-
gamo v takšne namene, je 
večkratno obogaten." 
Objekt prizidka vrtca je viso-
ko energetsko učinkovit, so 
ob tem še pojasnili na obči-
ni. Objekt se ogreva z lesno 
biomaso oziroma lesnimi 
sekanci prek obstoječe cen-
tralne kotlovnice, ki so jo 
obnovili v sklopu prve ener-
getske sanacije Osnovne 
šole Poljane leta 2012. V pri-
zidku je vgrajen sistem tal-

nega ogrevanja, prezračeva-
nja in hlajenja. "Vsa vgraje-
na svetila so izvedbe LED, 
da bi se tudi raba električne 
energije zmanjšala na naj-
manjšo možno mero." Za 
krmiljenje vgrajenih naprav 
so izdelali nadzorni sistem, 
ki omogoča krmiljenje, 
spreminjanje in nastavitve 
urnikov in drugih parame-
trov ter alarmiranje prek 
osebnega računalnika in 
prenosnega telefona, so še 
razložili na občini.

Veseli novega vrtca
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je z županom Milanom Čadežem minuli 
teden simbolno odprla novi prizidek Vrtca Agata pri Osnovni šoli Poljane.

S slavnostno prireditvijo so minuli teden v Poljanah uradno odprli prizidek Vrtca Agata. 
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Tako kot glavnina Slovenije 
se tudi Občina Gorenja vas 
- Poljane vrti v zagonu veli-
kih projektov, vsak naslednji 
je večji od prejšnjega. To so 
opazili tudi najvišji pred-
stavniki oblasti, saj so si 
opravljeno delo naše občine 
sredi aprila v tednu dni ogle-
dali kar trije ministri.
Kot prvi med njimi nas je 
obiskal minister za kulturo 
dr. Vasko Simoniti, ki si je z 
zanimanjem ogledal obno-
vljeno posestvo na Visokem, 
ki spet odpira vrata obisko-
valcem z živahno, vsako leto 
bogatejšo ponudbo. Mini-
ster se je čudil velikim spre-
membam, ki jih je dvorec 
doživel po njegovem za-
dnjem obisku pred več leti. 
Poudaril je, da prav takšni 
projekti potrjujejo, kako 
prav je, da se spodbude mi-
nistrstva namenijo vsej dr-
žavi, ne zgolj večjim cen-
trom. Če je namreč v prvem 
desetletju občina sama fi-
nancirala vso obnovo dvor-
ca, pa se ta v zadnjih letih 
obnavlja tudi s pomočjo raz-
pisanih sredstev ministrstva 
za kulturo – le s skupnimi 
močmi je namreč tako zah-
tevne obnove sploh mogoče 
izpeljati.
Še večji izveden projekt je 
le dan kasneje slovesno 
predal svojemu namenu 
minister za okolje in pro-
stor dr. Andrej Vizjak. Od-
prtje je potekalo na protipo-
plavno urejenem sotočju 
Sore in Hotoveljščice z no-
vim kopališčem, kar pa je 
le eden od niza protipo-
plavnih ukrepov poplavno 
najbolj ogroženega dela ob-
čine ob spodnjem toku 
Sore. V projekt je občina 
zagrizla takoj po hudih po-
plavah jeseni 2014 in s pre-
pričljivim konceptom ukre-
pov dobila podporo tedanje 
ministrice Irene Majcen. 
Ministrstvo kot glavni inve-
stitor je iz vodnega sklada 
prispevalo glavnino od 3,3 
milijona evrov vredne inve-
sticije. Tako je tudi mini-
ster Vizjak ob odprtju lah-
ko le pohvalil prizadevnost 
naše občine, da je pripravi-

la vso dokumentacijo in 
pridobila množico soglasij 
za izvedbo projekta, ki pa 
ga je bilo zaradi zahtevno-
sti mogoče izpeljati le s 
skupnimi močmi.
V senci gradnje novih mo-
stov, urejanja obrežnih cest 
ter vseh strug in sotočij v 
Poljanah in Hotovlji pa je 
sočasno tiho rastel prizidek 
k vrtcu Agata Poljane – nov 
drugi dom naših otrok, kot 
ga je ob odprtju poimeno-
vala ministrica dr. Simona 
Kustec. V iskrivem nagovo-
ru vrtčevskemu pevskemu 
zboru, ki je zapel, je od 
otrok "izvedela", kje se dobi 
denar, da se zgradi vrtec, in 
kako so delavci gradili nji-
hovo novo hišo. Navdušena 
nad njihovo domiselnostjo 
je svoj nagovor lahko skle-
nila le z besedami. "Vidite, 
zato gradimo!"
Da, zato gradimo, za naše 
otroke in za našo priho-
dnost. Projekti, ki smo jih 
lahko izpeljali le s skupni-
mi močmi in jih brez pod-
pore ministrstev ne bi bilo 
mogoče izvesti, se ne izva-
jajo le za našo generacijo, 
ampak bodo puščali sled 
tudi prihodnjim rodovom. 
Lahko se le še javno zahva-
limo vsem trem ministrom 
in seveda vsem odločeval-
cem na slovenski vladi, da 
so podprli financiranje tudi 
za dobre projekte na pode-
želju, kajti tudi to je Slove-
nija, ki želi graditi za vse 
državljane.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Trije projekti, trije 
ministri

Milan Čadež

Gorenja vas – Gradnjo nadomestnega premostitvenega 
objekta čez Poljansko Soro v Gorenji vasi naj bi zaključili 
konec maja. Nov most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi 
gradi na razpisu izbrano podjetje Mapri, dela pa bodo po 
pogodbi vredna dobrih 900 tisoč evrov. Po navedbah direk-
cije za infrastrukturo so doslej že izvedli globoko temeljenje, 
zabetorinirana je tudi prekladna konstrukcija. "Izvaja se de-
montaža podpornega odra ter pripravljalna dela za izvedbo 
robnih vencev in hodnikov na objektu." Kot so pojasnili na 
direkciji, bodo v sklopu omenjene naložbe izvedli tudi re-
konstrukcijo ceste in vodotoka na območju objekta, novi 
most bo širši od starega. "Zasnovan je kot armiranobeton-
ski okvir razpetine 40 metrov. Zgornja konstrukcija je spre-
menljivega prereza, v liniji srpastega loka. Konstrukcija je 
prednapeta. Krajne podpore so masivne, globoko temelje-
ne, vsaka na treh uvrtanih Benotto pilotih premera 150 cen-
timetrov." Zaradi del se promet čez Poljansko Soro ta čas 
odvija po začasnem jeklenem mostu.

Kmalu novi most v Gorenji vasi
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Mateja Rant

Visoko – Župan Milan Ča-
dež je ob obisku ministra 
Simonitija poudaril, da ga 
veseli, da so na ministrstvu 
začeli več pozornosti name-
njati tudi kulturnim objek-
tom na podeželju. Tako so 
bili v zadnjem času njihovi 
projekti deležni izdatnih 
sredstev na razpisih mini-
strstva. Med drugim so pri-
dobili sredstva za obnovo 
gospodarskega poslopja na 
Visokem, in sicer slabih 
dvesto tisoč evrov, še pribli-
žno toliko sredstev bodo za 
obnovo primaknili sami.
Minister je bil po ogledu 
dvorca navdušen nad doslej 
opravljenimi deli, zato je 
ocenil, da so upravičili tudi 
vsa dosedanja vlaganja mi-
nistrstva v objekte na Viso-
kem. Kot pravi, se namreč 
vsi zavedajo pomena tega 
območja, in verjame, da so 
doslej opravljena dela lahko 
vsem v zadovoljstvo. Zgod-
bo oživljanja posestva na Vi-
sokem so po županovih be-
sedah začeli pisati pred de-
setimi leti, v tem času pa so 
prenovili pritličje dvorca, 
kjer so uredili poročno dvo-

rano, razstavne prostore in 
gostinski lokal. Občina se je 
lotila tudi prenove kleti 
dvorca, letos pa se je s po-
močjo državnih sredstev lo-
tila še obnove sosednjega 
gospodarskega objekta, ki 
bo dobil novo streho, fasado 
in stavbno pohištvo. Oboka-
ni prostor nekdanjega hleva 
bodo preuredili v večna-
menski prostor, ki bo v prvi 
vrsti namenjen pogostitvam 
na porokah, ki na Visokem 

potekajo že od leta 2013. 
Dela na gospodarskem po-
slopju, ki so se začela febru-
arja, bodo predvidoma kon-
čali do zaključka poletja.
S kardiologinjo Metko Zorc 
pa se pripravljajo na podpis 
pisma o nameri za ureditev 
rehabilitacijskega centra, o 
čemer se po županovih be-
sedah pogovarjajo že osem 
let. "Metka Zorc je namreč 
povezana z visoško domači-
jo, saj je sorodnica Ivana 

Tavčarja. Leta 2016 je tako 
poskrbela tudi za prenovo 
Tavčarjeve grobnice na Vi-
sokem in tamkajšnje kape-
lice." Njihova skupna želja 
je, pravi župan, da se pre-
ventivna dejavnost vrne tja, 
kjer se je začela – Tavčarjev 
sin je bil namreč zdravnik 
in začetnik interne medici-
ne. Poleg ambulant name-
ravajo v podstrešnem delu 
gospodarskega poslopja 
urediti tudi sobe, v katerih 
bi bilo skupaj petdeset lež-
išč, ki bi bila namenjena 
tako uporabnikom medi-
cinskega oziroma rehabili-
tacijskega centra kot turi-
stom. Občina za ureditev 
tega dela objekta računa na 
1,5 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev, ki se obetajo 
v okviru načrta za okrevanje 
in odpornost. Minister je 
ob tem napovedal, da bodo 
na ministrstvu preučili vlo-
go občine za nadaljnji ra-
zvoj posestva na Visokem v 
kulturni, turistični in zdra-
vstveni kompleks. "Upam, 
da bodo tisti, ki sprejemajo 
odločitve, prepoznali ta 
koncept kot projekt, ki je 
vreden pozornosti in nepo-
vratnih sredstev."

Ministru predstavili 
obnovo dvorca
Ob obisku na Visokem si je minister za kulturo Vasko Simoniti ogledal prenovljene prostore Dvorca 
Visoko, predstavili pa so mu tudi načrte v zvezi s sosednjim gospodarskim poslopjem.

Ob obisku na Visokem si je minister za kulturo Vasko 
Simoniti ogledal prenovljene prostore Dvorca Visoko. 

Mateja Rant

Gorenja vas – Šola na Trati 
ne sme zaostati je stavek, ki 
spremlja gorenjevaško šolo 
od prvih let po drugi svetov-
ni vojni, avtor te misli pa je 
prvi upravitelj šole po vojni 
Josip Krapš. Zapisan je bil 
na spodnjem hodniku stare 
šolske stavbe v Gorenji vasi. 
"Sporočilnost te parole je 
brezčasna: čeprav smo po-
deželska šola, moramo sle-
diti smernicam sodobne 
šole," je poudarila urednica 
zbornika Nina Dolenc. In 
tega se v šoli dobro zaveda-
jo, saj si po besedah ravnate-
lja Izidorja Selaka pri izvaja-
nju vseh zastavljenih načr-
tov želijo v čim večji meri 
slediti sodobnim trendom 
vzgoje in izobraževanja hi-
tro razvijajoče se družbe. 
Zbornik so razdelili na deset 
tematskih sklopov, pri nje-
govi pripravi pa je sodelova-
lo natanko petdeset ustvar-
jalcev – torej petdeset ustvar-
jalcev za petdeset let, je pou-

darila Nina Dolenc. V zbor-
niku so po uvodnih besedah 
urednice, sedanjega ravna-
telja in župana predstavili 
pregled zgodovine šolstva v 
Gorenji vasi, priprave na 
gradnjo nove šolske stavbe 
in slavnostnega odprtja. Vse 
skupaj so dopolnili z albu-
mom fotografij o gradnji 
šole, ki sta ga ustvarila Hani 
in Vlastja Simončič. Dodali 

so še odlomke iz šolske kro-
nike, v katerih so tudi podat-
ki o vzdrževalnih delih in 
investicijah. Predstavili so 
vse ravnatelje in njihove po-
močnike od leta 1971, v za-
dnjem delu zbornika pa so 
zbrali tudi najvišje dosežke 
učencev skozi vseh petdeset 
let. Zbornik so obogatili s 
spomini nekdanjih in seda-
njih zaposlenih v šoli. Vse 

skupaj so zaokrožili z obse-
žnim seznamom zaposle-
nih.
Med nekdanjimi učenci 
šole je tudi sedanji ravnatelj 
Izidor Selak. Ponosen je na 
vse, kar so dosegli v zadnjih 
petdesetih letih. "Mnogi 
učenci naše šole so postali 
nosilci intelektualnega 
ustvarjanja na lokalni, re-
gijski in državni ravni," je 
poudaril in dodal, da so nji-
hovi nekdanji učenci veči-
noma delavni in pošteni 
državljani, živeči pod Ble-
gošem, v osrednjem delu 
lepe Poljanske doline. Med 
njimi je tudi župan Milan 
Čadež, ki je prav tako pou-
daril, da je osnovna šola v 
Gorenji vasi vzgojila gene-
racije, ki so in bodo soobli-
kovale prihodnost občine, 
regije in države Slovenije. 
"Za to so zaslužni sposob-
ni, predani, nadarjeni in 
delavni učitelji, ki so svoje 
znanje prenašali na učence. 
Brez njih te šole ne bi bilo," 
je dodal župan.

Jubilej gorenjevaške šole
Šola na Trati ne sme zaostati so naslovili zbornik, ki so ga izdali ob petdesetletnici šolske stavbe v 
Gorenji vasi. Med bralce so ga pospremili s prireditvijo v športni dvorani Osnovne šole Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi in tako zaznamovali tudi jubilej šole.

Ravnatelj Izidor Selak na prireditvi ob petdesetletnici šolske 
stavbe / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Trebija – V sklopu del, ki ta 
čas potekajo na cesti Trebi-
ja–Sovodenj, bodo izvedli 
sanacijo podpornih in opor-
nih konstrukcij in poskrbeli 
za rekonstrukcijo ceste z od-
vodnjavanjem. Na začetnem 
delu odseka na Fužinah 
bodo zgradili tudi nadome-

stni premostitveni objekt za 
lokalno cesto, so pojasnili 
na direkciji za infrastruktu-
ro. Vsa dela bodo predvido-
ma končali do konca sep-
tembra, po novem mostu na 
Fužinah pa se bo mogoče 
zapeljati sredi junija.
Za sanacijo zidov in brežin 
so v marcu pridobili manj-
kajoče vodno soglasje, so še 
pojasnili na direkciji. "Ta 
čas poteka usklajevanje pro-
jektne dokumentacije za iz-
vedbo s pridobljenim vo-
dnim soglasjem. Sledi pri-
prava razpisne dokumenta-
cije za izbor izvajalca grad-
benih del. Objava javnega 
naročila za gradnjo je pred-
videna še letos." Pogodbena 

vrednost gradbenih del zna-
ša 4,6 milijona evrov, od 
tega bo direkcija zagotovila 
4,5 milijona evrov, delež 
občine pa znaša dobrih 73 
tisoč evrov, so pojasnili na 
direkciji. "Ta čas izvajalec 
izvaja zamenjavo spodnjega 
ustroja ceste in polaga rob-
nike na desni polovici, izve-
dene so lokalne poglobitve. 

Po prevzemu in preusmeri-
tvi prometa bo izvajalec do-
končal nasip spodnjega 
ustroja še na levi polovici." 
Sledilo bo polaganje robni-
kov na desni strani in nasip 
tampona na celotnem odse-
ku. Sredi marca so porušili 
tudi obstoječi most čez Ho-
bovščico na Fužinah, ta čas 
pa izvajajo temeljenje nove-
ga mostu. Zaradi gradnje 
novega mostu je promet 
preusmerjen na državno ce-
sto Trebija–Žiri. "Začasna 
prometna ureditev bo velja-
la vse do izgradnje novega 
mostu, katerega gradnja bo 
predvidoma zaključena v 
120 dneh," so pojasnili na 
občini. 

Novi most do 
sredine junija
Na državni cesti Trebija–Sovodenj direkcija za 
infrastrukturo ta čas izvaja sanacijo opornih 
zidov in brežin, poteka tudi temeljenje novega 
mostu na Fužinah.

Gradnja novega mostu na Fužinah / Foto: Jure Ferlan
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Stari vrh – V Turističnem društvu Stari vrh bodo v soboto, 
30. aprila, ob 16. uri pripravili Pomladni pohod. Zbor bo pri 
Družinskem parku na Grebljici na smučišču Stari vrh. Poho-
dniki se bodo po južnem pobočju Starega vrha sprehodili do 
sedla med Koprivnikom in Mladim vrhom in se čez Mladi 
vrh vrnili proti koči na Starem vrhu, kjer jih bo čakala malica, 
prižgali bodo tudi kres. Na pohodu priporočajo uporabo 
palic, primerno pohodno opremo in lučke. 

V soboto Pomladni pohod
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Ana Šubic

Železniki – Okoljski mini-
ster Andrej Vizjak si je pred 
kratkim ogledal, kako na-
preduje projekt protipoplav-
ne zaščite Železnikov, ki ga 
vodi Direkcija RS za vode. 
Kot je dejal, je bilo že ob po-
plavah leta 2007 več kot ja-
sno, da bodo potrebni proti-
poplavni ukrepi. "Na žalost 
je minilo slabih 15 let, da se 
je začelo graditi. Veseli me, 
da dela kljub razmeram v 
gradbeništvu in širše pote-
kajo nemoteno," je dejal in 
dodal, da predvidevajo, da 
bo prva, 11,5 milijona evrov 
vredna faza, ki zajema ure-
ditve na Selški Sori od Alple-
sa do Dolenčevega jezu ter 
pritokih Češnjica, Dašnica 
in Prednja Smoleva, konča-
na avgusta prihodnje leto. 
Glede izdaje delnega grad-
benega dovoljenja za odsek 
od Dermotovega jezu do Do-
lenčevega jezu, kjer je bil 
pred doseženo pravnomoč-
nostjo sprožen upravni 
spor, je minister dejal, da bo 

po novem gradbenem zako-
nu, ki bo v veljavo stopil ju-
nija, na omenjenem odseku 
možno graditi že na podlagi 
dokončnega gradbenega do-
voljenja in ne bo treba čakati 
na njegovo pravnomočnost. 
"Sledila bo še druga faza 
projekta z zadrževalnikom 
pod Sušo, ki bo še dodatno 
nadgradil poplavno varnost 
v primeru, da bo treba vodo 

zadrževati gorvodno," je pri-
stavil minister. Gradbeno 
dovoljenje za zadrževalnik 
pričakujejo junija.
"Veseli smo, da se je ta pro-
jekt končno začel odvijati," je 
poudaril župan Anton Lu-
znar in dodal, da gradnja 
zelo intenzivno poteka na 
prvem odseku Selške Sore 
od Alplesa do Domela, po pr-
vomajskih praznikih pa se 

bo začela še na drugem odse-
ku proti Dermotovemu jezu. 
Prav tako potekajo dela na 
pritokih, v začetku maja pa 
naj bi bil tudi komisijski pre-
gled začasnega nadomestne-
ga mostu čez Češnjico, nakar 
bo sledila sprememba pro-
meta na tem delu regionalne 
ceste, ki bo med rekonstruk-
cijo obstoječega mostu ure-
jen izmenično enosmerno.

Dela potekajo tekoče
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ob nedavnem obisku Železnikov izrazil zadovoljstvo, 
da gradnja protipoplavnih ukrepov kljub razmeram v gradbeništvu poteka nemoteno.

Minister Andrej Vizjak si je z županom Antonom Luznarjem ter predstavniki direkcije za 
vode in izvajalcev ogledal gradnjo protipoplavnih ukrepov na prvem odseku Selške Sore 
pri Alplesu. 

Ana Šubic

Železniki – Prireditev Špor-
tnik leta ima v občini Žele-
zniki dolgoletno tradicijo, 
saj so v začetku aprila že šti-
riindvajsetič podelili občin-
ska priznanja najboljšim 
športnikom, športnim delav-
cem in športnim društvom. 
"Namen je, da se nagrajen-
cem za preteklo leto na sim-
boličen način zahvalimo za 
vložen trud in nadpovprečne 
dosežke. Drugi namen pa je 
promocijski, saj so nagraje-
ni športniki s svojimi dosež-
ki in osebnostnimi lastnost-
mi lahko vzor vsem mladim, 
ki vstopajo na profesionalno 

športno pot," je poudaril Bo-
ris Kavčič, predsednik stro-
kovnega sveta za šport pri 
Javnem zavodu Ratitovec, ki 
izbira prejemnike priznanj.
Zlato plaketo za najboljšega 
športnika občine Železniki v 
letu 2021 je prejel nogome-
taš Klemen Šturm, bočni 
igralec Mure, ki je v sezoni 
2020/2021 postala državni 
prvak. V sezoni 2021/2022 
je tako sodelovala v kvalifika-
cijah za Ligo prvakov, uvrsti-
la pa se je v Konferenčno 
ligo, kjer so dosegli tudi prvo 
zgodovinsko zmago nad eki-
po Tottenhama. Srebrne pla-
kete so prejeli smučarska 
skakalca Domen Prevc in 

Cene Prevc ter košarkarica 
Mojca Jelenc, bronaste pa 
smučarska skakalka Nika 
Prevc, alpski smučar Anže 
Gartner ter gorski tekač in 
turni smučar Tine Habjan. 
Zlato plaketo za športnega 
delavca so podelili predse-
dniku Smučarskega kluba 
Domel Franciju Lukančiču, 
zlato plaketo za društvo 
Športnemu društvu Buldo-
žerji, ki upravlja Smučišče 
Rudno, priznanje za poseb-
ne dosežke pa Športnem 
društvu Selca za 50 let Divje 
lige. Priznanji za perspektiv-
na mlada športnika sta pre-
jela rokometašica Tinkara 
Rakovec in alpski smučar 
Jošt Habjan.

Prejemnikom je čestital 
tudi župan Železnikov An-
ton Luznar, ki je med prire-
ditvijo tudi uradno sprejel 
Ceneta, Domna in Niko 
Prevc ter se jim s košarica-
mi dobrot zahvalil za odlič-
ne dosežke v zadnji sezoni. 
Domen je bil član zlate slo-
venske ekipe na svetovnem 
prvenstvu v poletih v Viker-
sundu, Cene pa je osvojil 
srebrno medaljo v moški 
ekipni tekmi na olimpijskih 
igrah v Pekingu. Nika se je 
s svetovnega mladinskega 
prvenstva v Zakopanah na 
Poljskem vrnila z zmago na 
posamični tekmi, zlata pa je 
bila z žensko ekipo in sre-
brna z mešano.

Ponosni na športnike
Na prireditvi Športnik leta občine Železniki 2021, na kateri je zlato plaketo prejel nogometaš Klemen 
Šturm, so pripravili tudi uradni sprejem Ceneta, Domna in Nike Prevc po uspešni skakalni sezoni.

Najboljši športnik občine Železniki v minulem letu je 
nogometaš Klemen Šturm. / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Anton Luznar je uradno sprejel Domna, Niko in 
Ceneta Prevca. / Foto: Gorazd Kavčič

V začetku aprila je bila v 
športni dvorani že štiriin-
dvajseta prireditev Športnik 
leta občine Železniki. Na 
prireditvi smo v uvodu česti-
tali odličnim smučarskim 
skakalcem iz družine Prevc, 
Cenetu, Domnu in Niki, za 
vse dosežke v zadnji sezoni 
in se jim simbolno zahvalili 
s košaricami dobrot. 
Cene je na olimpijskih igrah 
v Pekingu na ekipni tekmi 
skupaj z bratom Petrom 
osvojil srebrno medaljo. Od 
sezone se je v Planici poslovil 
z najdaljšim poletom v svoji 
karieri, dolgim 246 metrov.
Domen je na svetovnem pr-
venstvu v poletih v Viker-
sundu v ekipni tekmi skupaj 
z bratom Petrom postal sve-
tovni prvak v poletih. S pole-
tom, dolgim 242,5 metra, je 
postavil rekord skakalnice v 
Oberstdorfu. 
Nika je blestela v mladinski 
konkurenci. S svetovnega 
mladinskega prvenstva, ki je 
bilo v Zakopanih na Polj-
skem, se je vrnila kar s tre-
mi medaljami. Zanesljivo je 
zmagala na posamični tek-
mi, zlata je bila z žensko eki-
po, srebrna pa z mešano 
ekipo. Ob koncu sezone je 
dvakrat zmagala še na olim-
pijskem festivalu evropske 
mladine na Finskem, in si-
cer na posamični tekmi in 
ekipni tekmi. 
Izjemna sezona je tudi za 
Petrom, ki sedaj s svojo dru-
žino živi v Radovljici. Na 
olimpijskih igrah je osvojil 
dve medalji: zlato v mešani 
ekipni tekmi in srebrno v 
moški ekipni tekmi. Na po-
letih v Vikersundu je z ekipo 
postal svetovni prvak. Tri-
krat je stal na stopničkah 
tudi na zaključku sezone v 
Planici. Na posamičnih tek-
mah je bil drugi in tretji, z 

ekipo pa so prepričljivo 
osvojili prvo mesto.
V nadaljevanju prireditve 
smo podelili priznanja naj-
prej za leto 2020, saj lani 
prireditve nismo mogli izpe-
ljati, potem pa še za leto 
2021. Vsem prejemnikom 
priznanj čestitamo za vaše 
dosežke, uspehe in dolgole-
tno delo. Zahvaljujemo se 
vam za dober zgled, ki ga 
dajete vsem, posebno mla-
dim. Zahvaljujemo pa se 
vam tudi za dobro promoci-
jo naših krajev, občine in 
države. Veliko uspehov vam 
želimo tudi v prihodnje. 
Občina mora poskrbeti za 
dobro športno infrastruktu-
ro, vsaj za ohranitev trenu-
tnega trenda investicijskega 
vzdrževanja v športne objek-
te. V lanskem letu smo ob-
novili pod v športni dvorani 
in z novo asfaltno prevleko 
obnovili igrišče pri Podru-
žnični šoli v Dražgošah. Le-
tos bomo zamenjali umetno 
travo na nogometnem igri-
šču v Železnikih in obnovili 
igrišče v Dašnici. Zelo po-
membno pa je tudi, da v klu-
bih in društvih ohranimo 
prostovoljstvo.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Športniki naše 
občine

Dolenja vas – Med nedavnim obiskom na Škofjeloškem si je 
minister za kulturo Vasko Simoniti ogledal tudi Plečnikov 
spomenik žrtvam v Dolenji vasi, ki ga bo Občina Železniki 
letos obnovila. Obnova je ocenjena na približno 60 tisoč 
evrov in jo bo s 30 tisoč evri sofinanciralo ministrstvo. Pri 
spomeniku so že postavili gradbeni oder, da so očistili stre-
ho. "Strešna kritina je razmeroma dobro ohranjena, zato 
bodo strešnike premazali z zaščitnim premazom. Očistili 
bodo tudi ostrešje in ga po potrebi premazali," je povedal 
župan Anton Luznar in dodal, da bodo očistili tudi spome-
nik, obnovili napise ter uredili odvodnjavanje in okolico. Ob-
stoječe breze bodo na predlog strokovnjaka iz Arboretuma 
Volčji Potok odstranili in jih zamenjali z mlajšimi. 

Simoniti si je ogledal tudi Plečnikov spomenik

Anton Luznar

Minister za kulturo Vasko Simoniti ob ogledu Plečnikovega 
spomenika v Dolenji vasi, ki ga bodo letos obnovili
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Ana Šubic

Železniki – V Domelu so v 
začetku aprila podelili pri-
znanja za inovativnost za 
lansko leto. Poleg inovativ-
nosti je bila rdeča nit tokra-
tne podelitve tudi trajnostni 
razvoj, obenem pa so zazna-
movali še pomembna mej-
nika: trideset let proizvodnje 
elektronsko komutiranih 
(EC) motorjev in 150 milijo-
nov proizvedenih sesalnih 
enot, kar so dosegli prav v 
tistem tednu.
Predsednik uprave Domel 
Holdinga Matjaž Čemažar 
je poudaril, da so ponosni 
na tradicijo in da z optimiz-
mom zrejo v prihodnost, če-
prav jih skoraj na vsakem 
koraku čakajo nove preizku-
šnje, kot je vojna v Ukrajini. 
"Ko se izmuznemo iz ene 
krize, nas čaka druga. Ves 
čas je treba delati, biti agi-
len, se prilagajati novim raz-
meram. Za nas je pomemb-
no, da gremo v smeri dviga 
dodane vrednosti, da iščemo 
priložnosti za izboljšanje 
naše učinkovitosti, produk-
tivnosti, ter da s svojimi iz-
delki gremo na tiste trge, 
kjer našo strategijo dodane 
vrednost lahko unovičimo," 

je povedal Čemažar in pou-
daril, da na poti uresničeva-
nja poslanstva zasledujejo 
trajnostno naravnanost v 
vseh vidikih delovanja druž-
be – poslovnem, družbenem 
in okoljskem. O trajno-
stnem razvoju je na podeli-
tvi spregovorila tudi gostja 
prof. dr. Adriana Rejc Buho-
vac z ljubljanske Ekonom-
ske fakultete in izrazila pri-
čakovanje, da bodo v Dome-
lu še naprej pogumno nada-
ljevali inovativnost v skladu 
z novimi trendi.
V Domelovem sistemu za 
registracijo predlogov izbolj-
šav je lani sodelovalo slabih 
24 odstotkov zaposlenih, ki 
so skupaj podali 559 predlo-
gov. Z lani zaključenimi 
predlogi je podjetje prihra-
nilo kar 1,04 milijona evrov, 
zaposlenim pa so izplačali 
za nekaj manj kot 96 tisoč 
evrov nagrad.
Najvišje, zlato priznanje za 
dosežke iz splošne inovativ-
ne dejavnosti si je prislužil 
Miha Kržišnik iz razvoja ele-
ktronike v poslovni enoti EC 
sistemi, ki že vrsto let redno 
vpisuje predloge izboljšav. 
Pri večini gre za optimizaci-
jo izdelkov, kar privede do 
končnega produkta, ki je ce-

novno optimalen za proizvo-
dnjo in prodajo, je pojasnil. 
"Priznanje mi pomeni potr-
ditev dela v preteklih letih in 
spodbudo za naprej. Dela v 
razvoju nikoli ne zmanjka 
oz. ga je vedno dovolj, prav 
tako tudi priložnosti za nove 
izboljšave in ideje," je dodal 
zlati nagrajenec. 
Priznanje za največ vpisa-
nih predlogov si je prislužil 

Rok Dobravec, mojster na 
rotorski liniji v montaži se-
salnih enot, ki je že drugo 
leto vodilni pri številu regi-
striranih izboljšav; lani jih je 
registriral 23. Dobravec je 
bil tudi eden od devetih do-
bitnikov srebrnih priznanj 
za inovativnost, ki so se jih 
razveselili še Borut Fejfar, 
Darja Strnad Martinčič, 
Gregor Vidmar, Igor Pre-
zelj, Janez Marguč, Klemen 
Polak, Marko Mlakar in Ti-
len Vrhunc. Podelili so še 
deset bronastih priznanj; 

prejeli so jih Aleksander Pi-
rih, Andraž Rant, Danijel 
Bajrektarevič, Elizabeta Tha-
ler, Franc Repnik, Gašper 
Tolar, Igor Demšar, Matej 
Bevk, Nejc Černilogar in 
Rok Vrhunc.
Viliju Logondru so podelili 
priznanje za mentorja ino-
vativnosti, Tomažu Furla-
nu priznanje za dosežke na 
področju kakovosti, Alenki 

Katrašnik pa priznanje za 
udejanjanje Domelove vre-
dnote Skrb za stranke in 
zaposlene. Priznanje za do-
sežke pri uvajanju TPM 
metode, katere cilj je dvig 
učinkovitosti delovne opre-
me, je prejela skupina iz 
Reteč, ki sestavlja turbin-
ska kolesa, nagrado za pro-
fesionalno inoviranje pa 
razvojni tim pod vodstvom 
Janeza Luznarja za projekt 
razvoja in implementacije 
avtomatske laserske balan-
sirne postaje.

Izzivov ne zmanjka
Na podelitvi Domelovih priznanj za lansko leto je najvišje, zlato priznanje za inovativnost prejel Miha 
Kržišnik. Podjetje je z lani zaključenimi predlogi izboljšav prihranilo več kot milijon evrov. 

Prejemniki Domelovih priznanj za leto 2021 s predsednikom uprave Domel Holdinga Matjažem Čemažarjem in gostjo 
podelitve prof. dr. Adriano Rejc Buhovac (levo) z ljubljanske Ekonomske fakultete / Foto: Gorazd Kavčič

Ob letošnji podelitvi Domelovih priznanj so 
zaznamovali še pomembna mejnika: trideset let 
proizvodnje elektronsko komutiranih motorjev 
in 150 milijonov proizvedenih sesalnih enot.

Ana Šubic

Železniki – "V Sloveniji de-
luje okoli 24 tisoč društev, ki 
so pomemben odraz časa in 
družbe, zato je njihovo gra-
divo nujno ohraniti za za-
namce," je ob nedavnem 
odprtju potujoče razstave V 
slogi k uspehu v galeriji Mu-
zeja Železniki poudarila nje-

na soavtorica Elizabeta Er-
žen Podlipnik iz škofjeloške 
enote Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana (ZAL). Lani za-
snovana razstava prikazuje 
izbor arhivskega gradiva 
društev, shranjenega v vseh 
petih enotah ZAL, ki pokri-
va osrednji del Slovenije, od 
Rateč na severu do Vinice 
na jugu.
Avtorji razstave, iz vsake 
enote po eden, so gradivo 
razdelili v sedem sklopov 
glede na vrsto društev: špor-
tna, kulturno-umetniška, 
humanitarna, stanovska, izo-
braževalna, turistična in pla-
ninska društva ter društva za 
ljubitelje tehnike in narave. 
Razstavljeni so različni dru-
štveni dokumenti: fotografi-
je, razglednice, članske izka-
znice, vabila in zapisniki, 
vstopnice, priponke … Na 
ogled so tudi vabilo na prvi 
loški večer Muzejskega dru-
štva Škofja Loka iz leta 1939, 
prva stran zvezka zapisnikov 
Podružnice obrtnega društva 
v Škofji Loki z žigom iz leta 
1919, vabilo Narodne čitalni-
ce v Škofji Loki na pustni 
ples leta 1902, cenik javnega 
kopališča Olepševalnega 
društva v Škofji Loki iz leta 
1899, fotografija odprtja 
koče na Ratitovcu leta 1925 
… Z razstavo po besedah Er-
žen Podlipnikove želijo po-
kazati, kako raznovrstno je 
društveno gradivo. Izjemno 
pomembno je, da ga v dru-
štvih ohranijo in ne zavržejo.

Zasnovali so tudi katalog, v 
katerem so še mnogi drugi 
dokumenti, ki jih niso mo-
gli objaviti na razstavi. Po-
leg zgodovine društvenega 
življenja na Slovenskem so 
zajeli tudi predstavitev dru-
štev iz fondov in zbirk po 
posameznih enotah. V ško-
fjeloški, ki pokriva območje 
Škofje Loke ter Selške in 

Poljanske doline, hranijo 58 
različnih fondov društev. 
Približno polovica jih obse-
ga po eno arhivsko škatlo, 
po obsežnosti pa izstopata 
fonda Prostovoljnega gasil-
skega društva (PGD) Škofja 
Loka (1875–2009) in Mu-
zejskega društva Škofja 
Loka (1930–2016). Največ 
ohranjenega društvenega 
gradiva je z območja Škofje 
Loke, Selško dolino pa po 
podatkih Elizabete Eržen 
Podlipnik zastopajo le fondi 
Krajevni odbor Rdečega kri-
ža Sorica (1950–1962), So-
kolsko društvo Železniki 
(1922–1940), Občinski svet 
ljudskoprosvetnih društev 
občine Železniki (1955–
1956), Turistično društvo 
Železniki (1963–2012) in 
PGD Železniki (1952–
1998). V arhivu hranijo 
tudi fond Radioklub Žele-
zniki (1973–2016), a ga ni v 
publikaciji, saj so ga prevze-
li šele ob koncu lanskega 
leta. 
Vse v zadnjem času prido-
bljeno gradivo so jim poda-
rili posamezniki, je pojasni-
la Eržen Podlipnikova. Pou-
darila je, da je gradivo v arhi-
vu varno pred uničenjem in 
izgubo, javno dostopno razi-
skovalcem in drugim upo-
rabnikom ter strokovno ure-
jeno in popisano.
Razstava V slogi k uspehu 
bo v muzejski galeriji odprta 
do 7. maja, dostopna pa je 
tudi spletni strani ZAL.

V slogi k uspehu
V galeriji Muzeja Železniki do 7. maja gostuje 
razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki 
prikazuje bogato arhivsko gradivo društev in 
spodbuja k njegovemu ohranjanju.

Razstavo je na odprtju v Železnikih predstavila njena 
soavtorica Elizabeta Eržen Podlipnik iz škofjeloške enote 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana. / Foto: Simon Benedičič

Železniki – Na trgu pred 
plavžem bo danes, 26. apri-
la, ob 18. uri osrednja občin-
ska prireditev ob 27. aprilu, 
dnevu boja proti okupator-
ju, in 1. maju, prazniku dela, 
ki jo pripravlja Kulturno-
-umetniško društvo (KUD) 
France Koblar. Proslavo so 
naslovili Delo je vrednota, 
slavnostni govornik pa bo 
direktor Domela Matjaž Če-
mažar. Prireditev bodo z na-
stopi obogatili Pihalni orke-
ster Alples, Nejc Jemc, Fran-
cetovi orgličarji, učenci 
Osnovne šole Železniki in 
člani KUD France Koblar.

Proslava Delo je 
vrednota

Selca – V okviru Dnevov 
Škofjeloškega pasijona je na 
velikonočni ponedeljek v žu-
pnijski cerkvi v Selcih pote-
kal pasijonski koncert On 
živi v izvedbi mladinskega 
zbora Minuta čez. "Program 
je bil pester in raznolik, kot 
nalašč za te praznike," je ra-
zložila zborovodkinja Ana 
Šolar. S koncertom so zno-
va napolnili domačo cerkev, 
v soboto pa so ga izpeljali 
še na Zlatem polju v Kranju. 
Letos načrtujejo še nekaj 
ponovitev koncertov, poleti 
pa jih čaka pestra sezona 
petja na porokah.

Pasijonski koncert 
napolnil cerkev

S koncerta mladinskega pevskega zbora Minuta čez 

Fo
to

: L
en

ar
t 

Šo
la

r

Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek vabi k 
ogledu Krekove dramske igre Tri sestre, ki jo bodo uprizori-
li danes, 26. aprila, ob 20. uri v Krekovem domu v Selcih in 
jo nato na isti lokaciji ponovili še 22. maja 17. uri, 28. maja 
ob 19. uri pa bodo gostovali v Gostišču Macesen v Sorici.

Krekova veseloigra Tri sestre
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Pred časom nas je razveseli-
la odločitev tako strokovne 
skupine kot vlade, da zašči-
tne maske niso več potreb-
ne, kar nam je omogočilo, 
da smo se lahko že med ve-
likonočnimi prazniki bolj 
sproščeno družili. Opažam 
sicer, da si masko nekateri 
še vedno nadenejo, kar se 
mi zdi povsem pravilno, če 
ima kdo zato boljši občutek.
Zadnje obdobje nas je sicer 
precej razdvajalo, k čemur 
so potem pripomogle še vo-
litve in vojna v naši bližini. 
Bistveno pa je, da smo bili v 
Žireh kljub temu sposobni 
stopiti skupaj in smo na ta 
način dosegli, da se bo zdaj 
začela polniti tudi naša nova 
velika pridobitev, to je dom 
za starejše. Ob dnevu odpr-
tih vrat Doma za starejše Se-
necura Žiri se je pokazala 
res velika želja Žirovcev, da 
starejšim omogočimo tudi 
jesen življenja preživljati v 
domačem kraju. In če smo 
že pri domačem kraju, naše-
ga močno opredeljuje tudi 
klekljarska tradicija, ki bo v 
teh dneh, ko se bodo v Žireh 
odvijali Slovenski klekljarski 
dnevi, spet zaživela drugače 
kot pretekli dve leti, ko so 
bili organizatorji omejeni 
predvsem na spletne pred-
stavitve. Zato sem hvaležen 
klekljaricam in sem jim tudi 
čestital, da so sprejele ta 
novi medij, pa čeprav neka-
tere niso več najmlajše. Zdaj 
bo razstave in druge dogod-
ke vendarle spet mogoče 
spremljati v živo, zato se že 
veselimo prihodnjih dni, ki 
bodo v znamenju klekljanja. 
Je pa to tudi opomin, da vse 
staro ni slabo. Prav je, da 
smo ponosni na to, kar so 
naši predniki negovali in si s 
tem tudi služili kruh, ter to 
tradicijo ohranjamo še na-
prej. Vse obiskovalce toplo 

vabim v Žiri, zelo vas bomo 
veseli, saj smo tudi mi po-
grešali druženje. 
Zagotovo se letos veselimo 
tudi napredovanja gradnje 
obvoznice in drugih cest v 
občini. Prihaja sicer do ne-
kaj težav zaradi razmer v 
gradbenem sektorju, ki je ta 
čas zelo obremenjen, ob 
tem pa jih pesti pomanjka-
nje delovne sile, prav tako 
pa še dvig cen zaradi vojne v 
Ukrajini in drugih razlogov. 
Kljub temu upam, da bodo 
vse podpisane pogodbe čim 
prej realizirane in bomo po-
črpali tudi evropska sredstva 
ter tako izboljšali pogoje za 
delovanje podjetij v indu-
strijski coni.
Na področju zdravstva pa bi 
poudaril še nov tim zoboz-
dravnikov, ki ga za Žiri pri-
pravlja Osnovno zdravstvo 
Gorenjske. To bo velika pri-
dobitev, saj ta čas nekaj sto 
pacientov nima opredeljene-
ga zobozdravnika. Ob odpr-
tju doma za starejše pa bomo 
dodatno pridobili petino 
zdravnika, ki bo na voljo tako 
starejšim znotraj doma kot 
zunanjim pacientom. Ome-
njena dodatna storitev bo za-
gotovo pripomogla k še večji 
kakovosti bivanja Žirovcev.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Ponosni na 
tradicijo

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Mnogi občani so si ob 
dnevu odprtih vrat z zani-
manjem ogledali nove pro-
store doma za starejše, ki so 
ga v Žireh po besedah Jane-
za Žaklja čakali več desetle-
tij. Prve stanovalce bodo si-
cer začeli sprejemati v maju, 
in sicer bodo z obstoječimi 
kadri lahko za začetek zapol-
nili dva oddelka z dvajsetimi 
stanovalci, od tega je en na-
vadni oddelek, eden pa za 
osebe z demenco. S posto-
pnim dopolnjevanjem ka-
drovske ekipe računajo, da 
bi dom zapolnili do oktobra, 
je napovedala poslovna di-
rektorica SeneCure Sloveni-
ja Sanda M. Gavranovič.
Zbrane je nagovoril tudi 
minister Janez Cigler Kralj, 
ki je poudaril, da so si ob 
prevzemu resorja med 
ključnimi prioritetami na 
prvem mestu zastavili ure-
ditev celovite skrbi za sta-
rejše. "Ob tem smo se zave-
dali, da v Sloveniji ne samo 
da ni dovolj namestitev v 
domovih za starejše, ampak 
je težava tudi pomanjkanje 
kadra oziroma izgorelost 
zaposlenih v obstoječih do-
movih. Kadrovskega izziva 
smo se zato lotili večpla-
stno, pri čemer vsi ukrepi 
nimajo kratkoročnega učin-
ka," je razložil in dodal, da 
je bil najbolj interventen 
ukrep 29 milijonov evrov 
za socialnovarstvene zavo-
de zaradi covida-19, s čimer 
so domovi lahko dodatno 
zaposlili 650 ljudi. Poudaril 

je še, da je hvaležen, da jim 
je uspelo tako z državnimi 
institucijami kot podeljeva-
njem koncesij krepiti javno 
mrežo. Ob tem so sistem-
sko zagnali naložbe v dol-
gotrajno oskrbo in začeli 
graditi tudi mrežo dnevnih 
centrov, saj se zavedajo, da 
si večina starejših želi čim 
dlje ostati v domačem oko-
lju. "V primeru, ko to ni več 
mogoče, pa so lahko ravno 
domovi, kot je ta v Žireh, 
prijetno pribežališče, kjer 
lahko dostojno preživljajo 
jesen življenja." Dodal je 
še, da vztrajajo pri predpo-
stavki, da starost ni bole-
zen, zato je ne "zdravijo", 
ampak se človeka v starosti 

trudijo predvsem podpreti. 
"Zato se mi zdi zelo po-
membno, da ste že pred od-
prtjem doma za starejše ve-
liko pozornosti namenili 
usposabljanju prostovolj-
cev, zato da bo to res kraj 
medgeneracijskega sodelo-
vanja." Župan Žakelj je ob 
tem še poudaril, da za sta-
rejše skrbijo na različne na-
čine. Leta 2015 je občina 
postala članica gibanja Sta-
rosti prijaznih občin, tretje 
leto pa so še del mednaro-
dnega projekta šestih evrop-
skih držav za prijazno sta-
rost v alpskem prostoru. 
Verjame, da bodo z domom 
v središču kraja starejši 
ostali del družbe, za kar se 

bodo trudili tudi s pomočjo 
prostovoljcev, ki bodo pred-
stavljali vez z domom.
V novem domu je na voljo 
60 postelj, in sicer 42 v eno-
posteljnih in 18 v devetih 
dvoposteljnih sobah. Konce-
sijo so sicer pridobili za 56 
postelj, je pojasnila Sanda 
M. Gavranovič, zato računa-
jo, da bodo za štiri dodatne 
postelje pridobili koncesijo 
za dnevno varstvo, lahko pa 
bi služile tudi za ureditev 
sive ali rdeče cone. Kot ugo-
tavlja, je zanimanje za dom 
veliko, saj so do sredine 
aprila prejeli že 167 prošenj. 
A kot je opozorila, številni 
od teh še niso pripravljeni 
na dejanski sprejem.

V maju prvi stanovalci
V domu za starejše v Žireh so sredi aprila pripravili dan odprtih vrat, na katerem so gostili tudi 
ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Ob dnevu odprtih vrat je dom za starejše obiskal tudi minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Ob njem župan Janez Žakelj in direktorica 
SeneCure Slovenija Sanda M. Gavranovič. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Osrednjo razstavo v 
galeriji Svoboda so letos pri-
pravili pod naslovom Po-
klon ženski duši, saj pred-
stavljajo predvsem uporab-
no čipko oziroma modne 
dodatke. S čipko so nadgra-
dili celo modno obutev. Ide-
ja za temo letošnje osrednje 
razstave je namreč nastala 
prav na podlagi salonarjev, 
okrašenih s čipko, ki jih iz-
deluje Stana Cigale.
Po jutrišnjem odprtju raz-
stav bodo ob 13. uri pripravi-
li tudi zabavno tekmovanje 
za otroke, odrasli pa se bodo 
v klekljanju pomerili v sobo-
to ob 15. uri. Razstave si bo 
mogoče ogledati vse do 2. 
maja vsak dan od 9. do 18. 
ure. Ob glavni razstavi v ga-
leriji Svoboda so spremljajo-
če razstave postavili še v ka-

peli Male Cvetke, kjer so 
trebanjske Žnurce pripravi-
le razstavo Baragovo življe-
nje, vpeto v čipko, pri kateri 
so z večjim številom izdel-
kov sodelovale tudi žirovske 

klekljarice. V prostorih Ob-
čine Žiri bodo svoje čipke 
predstavili Andra Jereb in 
učenci Čipkarske šole Žiri. 
V galeriji Svoboda si bo mo-
goče ogledati še izdelke z 

letošnjega natečaja, za kate-
rega so izbrali vzorec ribe, ki 
ga je prav za to priložnost 
narisala znana risarka vzor-
cev Vida Kejžar iz Škofje 
Loke. Po besedah predse-
dnice društva Cvetke Tanje 
Mlinar so prejeli 51 izdela-
nih ribic, ob tem pa še deset 
otroških izdelkov, to je 
manjših ribic, ki so jih izde-
lali učenci zadnjih letnikov 
kekljarskih šol v Žireh, Idriji 
in Železnikih. V petek, 29. 
aprila, ob 18. uri pa se bo v 
galeriji Svoboda mogoče pri-
družiti Tončki Stanonik na 
predstavitvi njene knjige 
Klekljarica Polonca, v kateri 
je ilustratorka v svoje ilu-
stracije vkomponirala tudi 
klekljane čipke, ki jih je po 
različnih predlogah skleklja-
la avtorica besedila. Ob tem 
bodo razstavili tudi original-
ne ilustracije iz knjige.

Odpirajo se klekljarski dnevi
V kinodvorani Žiri bodo jutri ob 11. uri slovesno odprli 16. Slovenske klekljarske dneve, ki bodo po 
dveh letih znova potekali v živo.

Na ogled so postavili tudi modno obutev s čipko. 
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Mateja Rant

Žiri – Na občinski spletni 
strani so oblikovali posebno 
stran, namenjeno informi-
ranju občanov o invazivkah, 
predvsem o invazivnih tuje-
rodnih rastlinah, ki so pre-
poznavne in je proti njim 
možno ukrepati. Ob tem ob-
čane vabijo tudi k aktivne-
mu sooblikovanju strani s 
svojimi mnenji in predlogi 
na to temo.
Invazivke – invazivne tuje-
rodne vrste s svojim agre-
sivnim širjenjem povzroča-
jo ogromno škodo, česar se 
pogosto zavemo prepozno, 
Žiri pa pri tem niso izjema, 
opozarjajo na občini. Inva-

zivke, med njimi zloglasni 
japonski dresnik, v Žireh v 
glavnem še niso tako razšir-
jene kot marsikje drugje, 
tudi v sosednjih občinah, 
zato je še vedno priložnost 
za pravočasno ukrepanje. K 
odstranjevanju invazivk na-
mreč lahko prispeva vsak, 
pozivajo. Občani lahko k 
obvladovanju invazivk pri-
pomorejo z izobraževa-
njem, ozaveščanjem, obve-
ščanjem znancev in prijate-
ljev, vnosom podatkov o ra-
stiščih invazivk v sistem in-
vazivke.si ter ukrepanjem 
na domačem vrtu in v nara-
vi – individualno ali organi-
zirano skupinsko, dodajajo 
na občini.

V boju proti invazivkam

Na portalu Občine Žiri je pod zavihkom Za 
občane po novem tudi podstran Invazivke.
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Mateja Rant

Žiri – Domoznanska zbirka 
Knjižnice Žiri je bogatejša 
za knjižna dela ekonomista 
Marijana Dolenca in filozo-
finje Spomenke Hribar. O 
Spomenki Hribar je za to 
priložnost nekaj besed, ki so 
jih prebrali na srečanju, za-
pisal slovenski sociolog in 
politolog Rudi Rizman, o 
Marjanu Dolencu pa je spre-
govoril njegov prvi nasle-
dnik na direktorskem mestu 
Ekonomskega inštituta Eko-
nomske fakultete v Ljubljani 
Lojze Sočan.
Po besedah Rudija Rizmana 
Spomenka Hribar že dobre-

ga pol stoletja daje neizbri-
sni odtis na družbeno življe-
nje v Sloveniji. "Eden naših 
največjih mojstrov pesniške 
in državljansko izostrene 
besede ter skupni prijatelj 
Boris A. Novak je o Spo-
menki Hribar napisal oce-
no, ki ji je težko kaj dodati 
ali odvzeti: 'Spomenka je 
velika duša, je pojem, je in-
telektualka, ki je imela kar 
največji vpliv na globinske 
spremembe družbene, kul-
turne in vrednostne klime v 
Sloveniji od osemdesetih let 
prejšnjega stoletja dalje.' 
Vsi, ki jo poznamo od blizu 
in sodelujemo z njo, pa se 
lahko podpišemo tudi pod 

njegove naslednje besede, 
namreč da je naša družba 
srečna, da ima intelektualko 
tako lucidne zavesti, obču-
tljivega etičnega kompasa in 
državljanskega poguma." 
Spomnil je, da Spomenko 
Hribar globoko ceni tudi 
ena od legendarnih osebno-
sti poljske Solidarnosti 
Adam Michnik, saj ga je ob 
zadnjem obisku v Sloveniji 
najprej povprašal po njej. 
"To ni bilo slučajno, saj se je 
zavedal, da ju s Spomenko 
druži veliko skupnega, v 
prvi vrsti, da sta oba v nju-
nih državah ostala zvesta de-
mokratični zavezi, ki je po 
mirni, aktivni vlogi pripelja-
la do prehoda iz avtoritarne-
ga oziroma enostrankarske-
ga režima v politično plural-
nega, v primeru naše države 
pa tudi do njene samostoj-
nosti." Ob tem je posebej 
poudaril njuno skupno etič-
no in humanistično držo, ki 
ju je zavarovala pred sku-
šnjavo, da bi podlegla sire-
nam oblasti, "sploh pa ne 
konvertitskemu obratu od 
demokracije k njenemu ru-
šenju po zgledu nekaterih 
vzhodnih postkomunistič-
nih držav". Pobudo Viktorja 
Žaklja, da dela Spomenke 
Hribar dobijo svoje mesto 
tudi v žirovski knjižnici, je 
Rizman označil za dragoce-
no ter hvalevredno kulturno 

in tudi civilno družbeno de-
janje. "Tako so zdaj tudi v 
žirovski knjižnici na enem 
mestu združene številne so-
ciološke, filozofske in civil-
nodružbene tematike, ki jih 
obravnava avtorica."
Z uvrstitvijo del Marjana 
Dolenca v domoznansko 
zbirko so se v Žireh spomni-
li tudi v zadnjem času skoraj 
pozabljenega rojaka. Lojze 
Sočan njegov pomemben 
prispevek vidi predvsem v 

prizadevanjih za uspešnejše 
gospodarstvo malih družb, 
spominja pa se ga tudi kot 
velikega humanista. "Imel 
je pomemben vpliv pri tem, 
kar se je dogajalo v perspek-
tivnih osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, saj je ra-
zumel svoje obdobje." To je 
bilo po njegovih besedah ob-
dobje pohoda ameriškega in 
drugega tujega kapitala za 
neusmiljenim povečeva-
njem dobička. "Marjan Do-

lenc je rešitev v tem času vi-
del v izvozu in razvoju zah-
tevnejših tehnologij. Eden 
od vzvodov za to je bil tudi 
inštitut, ki ga je vodil." Za-
govarjal je tudi popolno 
transparentnost poslovanja 
vseh institucij in podjetij. 
Zato si želi, da bi tudi priho-
dnja oblast gradila na tem, 
kar je zasnoval že Marjan 
Dolenc: znanju, tehnologiji, 
inovacijah, nekoruptivnem 
delovanju ...

Dopolnili domoznansko zbirko
Na pobudo Viktorja Žaklja se je v Kulturnem središču Stare Žiri sredi aprila odvijalo srečanje ob umestitvi nekaterih vrhunskih knjižnih del dveh uglednih 
žirovskih rojakov, Spomenke Hribar in Marjana Dolenca, v domoznansko zbirko Knjižnice Žiri.

Srečanje v Kulturnem središču Stare Žiri ob dopolnitvi domoznanske zbirke / Foto: Tanja Mlinar

Domoznanska zbirka Knjižnice Žiri je bogatejša za knjižna 
dela ekonomista Marijana Dolenca in filozofinje Spomenke 
Hribar. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Stalno likovno zbirko 
v galeriji Muzeja Žiri, ki je 
doslej obsegala dela devetih 
žirovskih ustvarjalcev, po 
novem dopolnjuje še devet 
novih del. Vključili so tudi 
dela mlajših umetnikov, 
med njimi dveh kipark. 
Nova postavitev del žiro-
vskih likovnikov v okviru 
stalne razstave tako po no-
vem obsega 18 del. Poleg 
Franja Kopača, Maksima Se-
deja, Janeza Sedeja, Ivana 
Gluhodedova, Jožeta Peter-
nelja, Konrada Peternelja, 
Tomaža Kržišnika, Staneta 
Kosmača in Pavla Sedeja 
svoja dela zdaj razstavljajo 
še: Katja Bogataj, Ajda Er-
znožnik, Barbara Kastelec, 
Marica Trček, Mihaela Ža-
kelj Ogrin, Tomi Albreht, 
Andrej Mivšek, Tadej Oblak 
in Franc Temelj.
Po besedah Mihe Nagliča iz 
Muzejskega društva Žiri 
tako reprezentativne sku-
pinske razstave žirovskih li-

kovnikov doslej še ni bilo. 
Prvo stalno razstavo so sicer 
pod vodstvom Alfonza Zajca 
odprli že leta 1980, ob odpr-
tju prenovljene stare šole 
leta 2009 pa so jo še dopol-
nili. Umetnostna zgodovi-
narka Nina Misson je poja-
snila, da je zbirka Žirovski 

slikarji od takrat predstavlja-
la izbrana dela najvidnejših 
žirovskih likovnih umetni-
kov oziroma deset ključnih 
avtorjev od prvega žirovske-
ga akademskega slikarja do 
generacije, rojene v petdese-
tih letih prejšnjega stoletja. 
"Med njimi so vsi štirje veli-

ki predstavniki žirovskih sa-
morastnikov, ki so dokazali, 
da akademska izobrazba ni 
pogoj za suvereno in prepri-
čljivo likovno ustvarjanje, še 
manj za uspešno profesio-
nalno pot slikarja." Aka-
demske slikarje so v prvotni 
zbirki predstavljali Franjo 

Kopač, Stane Kosmač, Bar-
bara Kastelec ter dva Prešer-
nova nagrajenca, Maksim 
Sedej in Tomaž Kržišnik. V 
zadnjem letu in pol je po be-
sedah Nine Misson zbirko 
dopolnilo še sedem umetni-
kov, rojenih med letoma 
1964 in 1992, med katerimi 
niso zgolj slikarji, ampak pri 
svojem ustvarjanju posegajo 
po več tehnikah. Zbirko li-
kovnih del tako prvič dopol-
njujeta dve kiparski deli in 
fotokolaž. Maja Justin Jer-
man iz muzejskega društva 
je poudarila, da je poživljena 
in dopolnjena razstava tudi 
plod dobrega sodelovanja z 
Občino Žiri in donatorji iz 
žirovskih podjetij, ki so po-
magali pri odkupu del. "Ob 
dejstvu, da bogatega likov-
nega potenciala domačega 
kraja s tem izborom še ni-
smo izčrpali, pa že upiramo 
pogled k novim ustvarjal-
cem in donatorjem."
Še v sklopu praznovanja lan-
ske petdesetletnice društva 
so ob odprtju razstave pode-
lili tudi nagrade najzaslu-
žnejšim. Prejela sta jo usta-
novitelja društva Marjan 
Bogataj in Tone Mlakar, pa 
Ida Filipič Pečelin in Olga 
Vončina, Beti Poljanšek Ko-
man, Tita Porenta, Stane 
Kosmač in Franc Temelj ter 
nekdanja predsednika Tone 
Eniko in Miha Naglič.

Nova dela v Muzeju Žiri
V galeriji Muzeja Žiri so v začetku aprila odprli novo stalno razstavo, v okviru katere so obstoječo 
stalno likovno zbirko del devetih žirovskih ustvarjalcev dopolnili še z devetimi novimi deli.

V galeriji Muzeja Žiri so v začetku aprila odprli novo stalno razstavo. / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – V športni dvorani v Ži-
reh bo Ambulanta Arcus Me-
dici 21. maja znova pripravi-
la ŽIRfit. "Gre za enodnevni 
družabni dogodek, na kate-
rem s sklopom meritev pre-
verimo telesni fitnes udele-
žencev z vseh zornih kotov," 
pojasnjuje kineziologinja 
Nina Istenič. S hojo na dva 
kilometra bodo pri udeležen-
cih najprej preverili zmoglji-
vost njihovega srčno-dihal-
nega sistema, s sklopom 
meritev v dvorani pa tudi 
ravnotežje, moč celega tele-
sa, koordinacijo gibanja in 
gibljivost. "Na koncu vam 
predstavimo, kje ste glede 
na opravljene meritve v pri-
merjavi s svojimi vrstniki 
oziroma vrstnicami, in vam 
svetujemo, kaj lahko na po-
dročju telesnega fitnesa sto-
rite za izboljšanje svojega 
zdravja in dobrega počutja." 
Ob tem je Nina Istenič do-
dala, da meritve potekajo v 
sproščenem okolju, prilago-
jene pa so različnim zmoglji-
vostim in starostim, tako da 
se jih lahko varno udeležijo 
tudi starejši. K udeležbi sicer 
vabijo vse starejše od 18 let. 
Prijave zbirajo na spletni 
strani arcusmedici.si, tistim, 
ki so manj vešči računalnika, 
pa na pomoč pri prijavi pri-
skočijo tudi v ambulanti.

Znova ŽIRfit
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Loški glas, torek, 26. aprila 2022

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina
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PRIREDITVE BREZ ODPADKOV –  
JE TO MOGOČE?
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Vsi smo že kdaj bili na kaki prireditvi, 
kjer smo ob odhodu domov naleteli na 
kup smeti, ki so ležale okoli zabojnika. 
Hrana je bila postrežena v snežno beli 
plastični embalaži, če smo imeli srečo, 
so se nam ob zajemanju hrane zlomile 
še plastične vilice. Pijačo smo ob vsakem 
naročilu dobili v novem plastičnem ko
zarčku, ki ga je glede na vrsto napitka 
lahko še krasila slamica. Zabavno in pla
stično, toda nič kaj okolju prijazno. 

Zdaj pa poglejmo, kako bi bilo videti, če 
bi se udeležili prireditve brez odpad-
kov. Naj tukaj omenim, da ne gre za uto
pičnih nič odpadkov, ampak za njihovo 
znatno zmanjšanje in boljše ravnanje z 
njimi. V vabilu na dogodek nas že vna
prej opomnijo, naj s seboj prinesemo las
tno embalažo za primer, da bi ostalo kaj 
hrane. Na dogodku dobimo pijačo v po
vratnih kozarcih, za katere nam ob vrni
tvi vrnejo plačano kavcijo, okusen obrok 
je narejen iz lokalnih sestavin in postre
žen v takšni embalaži, ki je po uporabi 
primerna za kompostiranje. Zabojniki za 
odpadke so urejeni v ekološke otoke in 
opremljeni z zabavnimi slogani za pravil
no ločevanje. Vodo si natočimo iz mobil
nega pitnika sredi parka ali ob bližnjem 
točilnem pultu. Promocijski materiali za 
dogodek so narejeni iz odpadnih materi
alov in nimajo meja kreativnosti. To je le 
nekaj dobrih praks zmanjševanja količin 

nastalih odpadkov slovenskih t. i. zero 
waste prireditev, ki so odličen zgled in 
dokaz, da je vse mogoče.

Zero waste prireditve so organizirane v 
skladu z načeli strategije zero waste 
(ukrepi preprečevanja nastajanja od
padkov, iskanje možnosti ponovne upo
rabe, šele nato ločeno zbiranje, reciklira
nje in kompostiranje), kar pomeni, da se 
količina mešanih odpadkov tako posto
pno znižuje. Tak pristop vpliva na prak
tično vse vidike dogodka: od zasnove in 
upravljanja do aktivnosti med dogod
kom, dobave materialov, izobraževanja 
in komuniciranja, zbiranja odpadkov, 
njihove predelave in nadzora.

Z željo, da bi smernicam zero waste sle
dilo čim več organizatorjev ne glede na 
velikost in vrsto prireditve, smo v Škofji 
Loki 12. aprila skupaj z Razvojno agenci
jo Sora organizirali delavnico na to 
temo, kjer smo predstavili zgoraj ome
njena načela na primeru dobrih in slabih 
praks. Možnost izvedbe prireditve z 
uporabo povratne embalaže za točene 
pijače pa so nam predstavili iz podjetja 
Ekozarček. 

Izkupiček delavnice je veliko spodbud v 
smeri postopnega vpeljevanja ukrepov 
za manj odpadkov na prireditvah v obči
nah Škofja Loka in Železniki. 
Žaklina Žnajder, Ekologi brez meja

TEDEN 

ODPRTIH 

VRAT
3.-6. 5. 2022

Dragi otroci in starši,
prisrčno vabljeni, da nas obiščete in spoznate!

Torek, 3. 5. 14.40–15.25 pouk baleta /  
ŠporTna dvorana Železniki

15.30–17.30 pouk inštrumentov / oŠ Železniki

Sreda, 4. 5. 15.30–17.30 pouk tolkal / GaSilSki dom Škofja loka

18.00 Večer s flavto / kapela puŠTalSkeGa Gradu

Četrtek, 5. 5. 10.00 in 11.15 predstavitev inštrumentov za učence 
1. in 2. razredov osnovnih šol / 
aTrij puŠTalSkeGa Gradu

15.30–17.30 pouk inštrumentov / oŠ Žiri

16.00 nastop šolskega pihalnega orkestra 
in pevskega zbora / aTrij puŠTalSkeGa Gradu

16.30–18.30 pouk inštrumentov in petja / puŠTalSki Grad

pouk orgel / Cerkev Sv. jurija v STari loki

pouk baleta / ŠporTna dvorana poden

18.30 koncert Novi inštrumenti se predstavijo / 
kapela puŠTalSkeGa Gradu

petek, 6. 5. 15.30–17.30 pouk inštrumentov / SokolSki dom Gorenja vaS

18.30 koncert učencev / ŠubiČeva hiŠa v poljanah

www.gsskofjaloka.si
info@gsskofjaloka.si
T 04 515 53 70
m 041 637 337

informaCije o vpiSu na

RAZMIŠLJATE O VPISU V GLASBENO ŠOLO?

Igor Kavčič

Železniki – Tri leta je minilo 
od velikega koncerta, ko je 
Dražgošan, baritonist lju-
bljanske opere Anton Ha-
bjan, s svojimi pevskimi go-
sti ter simfoničnim orke-
strom požel bučen aplavz v 
do zadnjega sedeža polni 
Športni dvorani v Železnikih, 
pa imamo občutek, kot da je 
bilo včeraj. Ne le zaradi dveh 
let epidemije, še toliko bolj 
zaradi spomina na čudovit 
glasbeni večer, ki so ga priča-
rali vrhunski glasbeniki. Ha-
bjan se prihodnji mesec v 
domače Železnike vrača z 
novim koncertnim večerom.
Tokrat je v goste poleg še 
enega domačina, legendar-
nega tenorista Janeza Lotri-
ča, povabil še mezzosopra-
nistko Nuško Drašček in 
sopranistko Tino Debevec, 
odlične slovenske pevske 
glasove pa bo spremljal Or-
kester slovenske vojske pod 

vodstvom Aljože Deferrija. 
Tako v solo nastopih kot du-
etih bodo izvedli znane 
operne arije od uverture 
Straussovega Netopirja, 
znanih arij od Bizetove Ha-
banere, Offenbachove Bar-
carole do Rossinijeveega 
Plesa Tarantella Napoletana 
in popularne Time To Say 

Goodbye, zagotovo tudi s 
presenečenji v dodatku. V 
programu bo sledil tudi del 
z naslovom "Anton Habjan 
z loškimi glasbeniki", v ka-
terem bo zapel s sestavom 
Jernej Jemc (harmonika), 
Jaka Strajnar (cajon), Luka 
Vehar (kitara) in Simon Tav-
čar (bariton, bas kitara).

Vstopnice so že naprodaj v 
poslovalnicah Kmetijske za-
druge v Škofji Loki in na Če-
šnjici, v Brunarici Dražgoše, 
trgovini Čipke Mojca v Ško-
fji Loki in na vseh Eventi-
movih prodajnih mestih. 
Obeta se čudovit majski ve-
čer z izjemnimi pevkami, 
pevci in glasbeniki.

Večer najlepše glasbe
Odlični glasovi opernih odrov Janez Lotrič, Nuška Drašček, Tina Debevc in drugi glasbeni prijatelji 
Antona Habjana ter Orkester slovenske vojske bodo 22. maja v Športni dvorani v Železnikih pričarali 
nepozaben večer opernih arij in priljubljenih domačih melodij.

Anton Habjan je pred tremi leti v Železnikih pripravil odlično vzdušje. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – V soboto, 23. aprila, na dan, ko bi slikar Ive 
Šubic (1922–1989) praznoval stoti rojstni dan, so v umetno-
stnozgodovinski zbirki Loškega muzeja odprli razstavo Iz 
muzejskih depojev: Ive Šubic. Gre za izbor umetnikovih del iz 
muzejskih zbirk. Na Loškem odru so uprizorili predstavo 
Medrug Polanci KD dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko, 
Združenje umetnikov Škofja Loka pa je v gostilni Pr' Pepet 
pripravilo srečanje ob Ivetovih tihožitjih in posebni pogostitvi.

Ob stoti obletnici rojstva Iveta Šubica



Vsi dogodki so za udeležence brezplačni. Število mest na določenih je omejeno. 

12. do 19. maj 2022

Četrtek, 12. maj 2022, ob 11.00 uri, 
OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2

TISKOVNA 
KONFERENCA 

Ponedeljek, 16. maj 2022, ob 10.30 
uri, Srednja lesarska šola Škofja Loka

DELAVNICA: 
Podjetništvo za 
srednješolce
Dogodek je zaprte narave,  
prijave nanj niso mogoče.

Ponedeljek, 16. maj 2022, ob 18.00 
uri, preko Radia Sora d.o.o.

OKROGLA MIZA: 
Nova poslovna 
realnost – izziv 
za podjetja na 
Škofjeloškem

Torek, 17. maj 2022, ob 19.00 
uri, Šolski center Škofja Loka, 
Podlubnik 1b (velika predavalnica)

PREDAVANJE: 
Kako biti v redu 
z Aljošo Bagolo
Prijave: info@ra-sora.si ali  
ooz.sk.loka@siol.net

Sreda, 18. maj 2022, ob 18.00 uri,  
Sokolski dom Škofja Loka

OTVORITEV 
RAZSTAVE  
IN PODELITEV 
NAGRAD 
dijakom Šolskega 
centra Škofja Loka

Četrtek, 19. maj 2022, ob 12.00 
uri, Poslovna cona Železniki

SREČANJE Z 
OBRTNIKI IN 
PODJETNIKI V 
ŽELEZNIKIH: 
Obisk podjetij 
v poslovni 
coni Železniki 
in pogovor o 
razvojnih izzivih 
podjetništva na 
Škofjeloškem 
Prijave: info@ra-sora.si ali  
ooz.sk.loka@siol.net

Prijave: info@ra-sora.si ali ooz.sk.loka@siol.net
Podroben program: www.ra-sora.si (Novice in dogodki) ali www.ooz-skofjaloka.si (Aktualno).

Razvojna agencija Sora d.o.o. in OOZ Škofja Loka bosta tudi letos organizirali Teden obrti in 
podjetništva na Loškem. Preko sklopa različnih promocijskih in vsebinskih dogodkov želimo 
približati obrt in podjetništvo čim širšemu krogu ljudi. Pripravili smo pester program, s katerim 
smo zajeli različne ciljne skupine (mlade, potencialne podjetnike, zaposlene, brezposelne osebe, 
podjetnike začetnike, delujoča podjetja, občine...).
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Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa  
razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo  

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d. o. o.

V okviru projekta Vodni viri Škofjeloške-
ga, katerega glavni namen je prispevati k 
ozaveščanju o pomenu ohranjanja in va-
rovanja vodnih virov, je bila na kopališču 
Pustotnik v Žireh zgrajena mala čistilna 
naprava. Gre za biološko čistilno napravo 
OXYFIX®, ki je načrtovana za čiščenje od-
plak iz objektov, ki niso priključeni na 
javno kanalizacijsko omrežje. Čistilna na-
prava je sestavljena iz dveh bazenov, od-
padno vodo pa prečisti v treh korakih. 
Odpadna voda najprej priteče v primarni 
usedalnik, kjer anaerobne bakterije pre-
delajo organske snovi. Ob tem procesu 
se sproščajo plini, vendar prezračevalna 
cev preprečuje nastanek neprijetnih vo-

njav. V naslednjem koraku primarno oči-
ščena odpadna voda priteče v biološki 
reaktor, kjer poteka biološka predelava. 
V tretjem koraku pa se preostali trdi delci 
ločijo od očiščene vode, ki se lahko od-
vede nazaj v okolje.

Čistilna naprava je bila nameščena no-
vembra 2021, do marca 2022 pa so se 
gradili priključki. Čistilna naprava se na-
haja ob maneži, na spodnjem delu trav-
nika ob objektu Konjeniškega kluba Žiri. 
Namenjena je čiščenju odplak iz Konje-
niškega kluba, sezonskega turističnega 
objekta »Plaža bar« ter čiščenju odpa-
dnih voda iz sprejemne postaje za avto-
dome. Na tak način je zagotovljeno, da 
bo območje kopališča Pustotnik, ki nudi 
izjemne priložnosti za kvalitetno in ak-
tivno preživljanje prostega časa, tudi 
trajnostno in odgovorno do okolja.

MALA ČISTILNA NAPRAVA  
NA KOPALIŠČU PUSTOTNIK V ŽIREH

Občina
Gorenja vas -
Poljane

RAZVOJNA AGENCIJA SORA, POLJANSKA CESTA 2, 4220 ŠKOFJA LOKA
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www.iskra-isd.si   

Želite redno zaposlitev v prijetnem in stimulativnem 
okolju v Kranju? Vas zanima možnost strokovnega  
in osebnega razvoja? Vas veseli delo na tehničnem 
področju?

Skupino ISKRA ISD odlikuje 70-letna tradicija s področja 

predelave kovin, plastičnih mas, litja aluminija in galvanske  

zaščite. Na eni lokaciji združujemo devet tehnologij, ki jih 

povezujemo v hibridne rešitve. Delujemo na področju  

avtomobilske industrije, energetike in bele tehnike. V  

skupini je šest podjetij z več kot 540 sodelavci.

Zaradi hitre rasti poslovanja k sodelovanju vabimo 
nove sodelavce/ke za:

.  DELO V PROIZVODNJI – strugarji, galvanizerji,  
delavci za preprosta dela,

.  DELO NA PODROČJU INFORMATIKE –  
inženir za digitalizacijo,

.  DELO NA PODROČJU PROJEKTIVE –  
projektante konstrukterje,

.  VODENJE IZMENE V PROIZVODNJI,

. DELO V MERILNICI.

Če želite biti del naše ekipe, nam pošljite prijavo z 

življenjepisom na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si.

Razpise za posamezna prosta delovna mesta in več o 

podjetjih v skupini ISKRA ISD si lahko ogledate na naši 

spletni strani https://www.iskra-isd.si/sl/.

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

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

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Letošnji Tek 
štirih mostov bo potekal v 
soboto, 18. junija, začel pa 
se bo s petkovim uvodom 
in druženjem tekačev na 
Cankarjevem trgu. "Leto-
šnji tek bo nekaj posebne-
ga, saj bomo zabeležili ju-
bilejno, deseto izvedbo. V 
soboto bodo tekle vse gene-
racije. Dopoldne pripravlja-
mo teke za vrtčevske otro-
ke, popoldne bodo tekli šo-

larji, zvečer pa tekači vseh 
starosti," pravi direktor pri-
reditve Igor Drakulič in do-
daja, da ima prireditev, ki 
poteka v povezavi s škofje-
loškima kluboma Lions in 
Rotary, tudi humanitarno 
noto, saj s pomočjo obeh 
klubov omogočajo tek sle-
pim in slabovidnim ter nji-
hovim spremljevalcem pa 
tudi članom lokalne tera-
pevtske skupnosti za zasvo-
jene starše in Osnovni šoli 
Jela Janežiča za otroke s 

posebnimi potrebami ter 
njihovim spremljevalcem.
Letos bodo spet organizirali 
tek Junakov 3. nadstropja 
Pediatrične klinike v Lju-
bljani, kjer se zdravijo otroci 
s krvnim rakom. Na teku 
bodo kot spremljevalci na-
stopili številni znani špor-
tniki v okviru Olimpijskega 
komiteja Slovenije, organi-
zirali pa bodo tudi Mini 
olimpijado. 
Tudi letošnja prireditev bo 
potekala v sklopu projekta 

Run4unity. "Pričakujemo, 
da se bo število tekačev na 
prireditvi približalo štiri ti-
soč. Spremljevalni zabavno-
-športni program s celo-
dnevno športno tržnico bo 
poskrbel, da nikomur ne bo 
dolgčas. Dan bo dolg in se 
bo končal s prijetnim druže-
njem ob živi glasbi na Trgu 
pod gradom," dodaja Draku-
lič in poziva, da se čim prej 
prijavite, saj je do konca tega 
meseca prijavnina za tek 
najcenejša.

Tek štirih mostov že desetič
Sredi junija bo v Škofji Loki potekal že deseti nočni Tek štirih mostov, cenejše prijave za udeležence 
pa so mogoče še do konca tega meseca.
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Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h, sob.: 8h – 12h

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28

Po lepo darilo  
v Knjigarno Ognjišče Kranj!

K R S T  •  O B H A J I L O  •  B I R M A  •  P O R O K A
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Zavod za šport Škofja Loka in Športna zveza Škofja Loka  
objavljata

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV  
ZA PODELITEV PLAKET IN SVEČANIH LISTIN 
ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE  
OBČINE ŠKOFJA LOKA  
za obdobje marec 2021–marec 2022

Razpis je objavljen na spletnih straneh www.zsport-skloka.si  

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Prejšnji teden 
so škofjeloški košarkarji go-
stovali v Novem mestu, kjer 
so se na drugi tekmi velikega 
finala v drugi Slovenski ko-
šarkarski ligi (SKL) znova 
pomerili s Troti. Ločani so na 
prvi finalni tekmi v domači 
dvorani slavili visoko z 91 : 
73, podobno pa je kazalo tudi 
po prvem delu igre v Novem 
mestu, ko so domače košar-
karje znova nadigrali. Troti 
pa se niso predali in so zai-
grali podjetneje. Košarkarji 
LTH Castingsa so vseeno 
ohranili mirno kri ter na 
koncu slavili z rezultatom 81 
: 85. Z zmago med drugoli-
gaši so varovanci trenerja 
Igorja Dolenca postali tudi 
novi prvoligaši, saj so se po 
letu 2015 spet iz druge SKL 
uvrstili v najboljše klubsko 
tekmovanje v Sloveniji.
"Zasluženo smo postali pr-
vaki 2. SKL, saj smo bili naj-
boljši že po rednem delu, v 
končnici pa samo potrdili 
primat. Naslov je zasluga 
igralcev, trenerjev, klubskih 

delavcev – zanesenjakov, na-
vijačev in sponzorjev, ki 
nam omogočajo kvalitetno 
delo," je po zaključku sezo-
ne poudaril trener Igor Do-
lenc.
Ločani so nastopali v posta-
vi: Matej Čibej, Anže Zdol-
šek, Stefan Ristić, Tim Lo-

trič, Nace Frelih, Luka 
Grum, Grega Kuralt, Boris 
Bošnjak, Dominik Vršnik, 
Tim Sočak, Rade Rodič, Ti-
len Jugovic, Nik Šimenc in 
Tilen Malovčič.

Veselje v Gorenji vasi
V začetku tega meseca pa se 
je v Gorenji vasi zaključila 
letošnja sezona v 4. sloven-
ski košarkarski ligi za mo-
ške. Pred rekordnim števi-
lom navijačev je ekipa Ko-
šarkarskega kluba Gorenja 
vas še drugič v finalu pre-
magala Koper. Domačini so 
slavili z visoko razliko 90 : 
68. Tako si je moštvo, ki ga 
že sedmo sezono vodi Peter 
Hartman, s prikazanimi 
igrami skozi vso sezono več 
kot zasluženo priigralo zma-
govalni pokal. V rednem 
delu tekmovanja so namreč 
na 14 tekmah zabeležili 12 

zmag in zgolj dva poraza. V 
končnici tekmovanja so s še-
stimi zaporednimi zmaga-
mi po vrsti izločili ekipe 
Elektra Šoštanj, Dravograd 
Koroška in na koncu v fina-
lu še BC Koper. 
Naslov so si priigrali: Janez 
Dolenec (kapetan), Jaka Do-
lenec, Peter Šturm, Viktor 
Cvijanovič, Matevž Pintar, 
Matej Krmelj, Grega Ržen, 
Martin Trček, Matevž Ber-
toncelj, Leon Gabrovšek in 
Luka Oblak. 
Z osvojenim prvim mestom 
so si fantje priigrali tudi 
vstopnico za 3. slovensko ko-
šarkarsko ligo. "V ekipi je 
vso sezono vladalo odlično 
vzdušje tako na igrišču kot 
tudi zunaj njega, kar je eden 
od temeljev uspeha v eki-
pnih športih," je po tekmi 
povedal pomočnik trenerja 
in sekretar kluba Jaka Trček. 

Košarkarji v prvi ligi
Članska ekipa LTH Castingsa si je s prvim mestom med drugoligaši v novi sezoni priborila mesto 
med prvoligaši, prav tako pa so se ta mesec zmage v četrti ligi veselili košarkarji iz Gorenje vasi.

Članska ekipa LTH Castingsa, ki je v povprečju stara le dobrih 23 let, si je priigrala zmago 
v drugi ligi. / Foto: arhiv KK Škofja Loka

Ekipa Gorenje vasi je pred domačimi navijači osvojila 
naslov prvakov v 4. slovenski košarkarski ligi.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Članska ekipa 
rokometašev Urbanscape 
Loka je v tem mesecu dobila 
novega trenerja, saj je Jureta 
Šterbucla zamenjal Gregor 
Cvijić. Ta se je tako prejšnji 
teden že udeležil žreba za 
nastop v končnici pokalnega 
tekmovanja. Slovensko mo-
ško pokalno tekmovanje bo 
nove prvake dobilo prvič po 
letu 2019, saj je v zadnjih 
dveh sezonah v tekmovanje 
posegla svetovna zdravstve-
na situacija. V dosedanjih 
28 sezonah so največ naslo-
vov osvojili Celjani. 
Žreb na Koroškem je odlo-
čil, da bosta prvi polfinalni 
par Dobova in Urbanscape 
Loka, drugi pa Gorenje Ve-
lenje in Celje Pivovarna La-
ško.

"Pokalno tekmovanje je spe-
cifično tekmovanje, na kate-
rem ni favorita, saj ga vse 
ekipe začnejo z iste pozicije. 
V dveh dneh te čakata dve 
tekmi, in če želiš zmagati, 
moraš biti obakrat boljši. To 
velja za vse sodelujoče in 
vsak ima svojo računico. Do 
finalnega turnirja je še da-
leč, skoraj mesec dni nas 
loči od njega. Treba se bo 
dobro pripraviti, že pred 
tem pa dobro odigrati ostale 
preizkuse," je po žrebu po-
vedal trener Gregor Cvijić.
Polfinale v Športni dvorani 
Slovenj Gradec bo na spore-
du v soboto, 14. maja. Tekmi 
za končni razpored bosta 
sledili v nedeljo. Tekma za 
tretje mesto se bo začela ob 
15. uri, veliki finale z nepo-
srednim prenosom na TV 
Slovenija 2 pa ob 17.30.

Loški rokometaši  
z novim trenerjem

Ekipo Urbanscape Loka po novem vodi Gregor 
Cvijić, moštvu pa je izziv tudi uspešen nastop v 
končnici pokalnega tekmovanja. 
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PEUGEOT 208
ČISTO SVEŽA ZALOGA

 Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu:  
od 0,0 do 6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00043 g/km. 
Število delcev: od 0,0 do 3,00. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri 
kombinirani vožnji: 159–183. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

PEUGEOT-SLO-oglas_208-sveza-zaloga_A5_nve_v2.indd   1 23/11/2021   13:04
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Območna organizacija Gorenjske,  
vabi na

38. prvomajsko srečanje  
na Križni gori

1. maja 2022 ob 11. uri

Slavnostni govornik bo generalni sekretar Sindikata tekstilne  
in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije Anton Rozman.

 V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester Škofja Loka  
in članice Mažoretnega in twirling kluba Kranj.

Za dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel Ansambel Strmina,  
za gostinsko ponudbo pa bo skrbela Lovska družina Križna gora  

in mesarija Štajnbirt.

 Vabljeni na Križno goro!

dobrodelni koncert
pomagajmo skupaj

Medijski pokrovitelji: 
Lions klub

Škofja Loka
organizator

     Slavko
ivančič

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
Škofja Loka: Turizem Škofja Loka, Cankarjev trg  
kraNj: Gorenjski Glas  
Eventim: prodajna mesta

maja keuc
Amaya

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 28. maj 2022,

ob 19. uri

spremljava
 Big band orkestra Slovenske vojske
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loški glas

SALON KERAMIKE IN TALNIH OBLOG

NUDIMO CELOTEN PROGRAM

www.polis.it

ZASTOPAMO

Sestranska vas 55a, 4224 Gorenja vas
T: 070 588 146 ali 08 205 64 14, 
E: info@kerflor.si, www.kerflor.si
Del. čas: 8–13, 15–19, sobota 8–12

 TALNA IN STENSKA KERAMIKA
 KOPALNIŠKA OPREMA
  CELOTEN PROGRAM KOLPA SAN  

Z VSEMI NOVITETAMI
 LAMINATI
 GOTOVI PARKETI
 TOPLI PODI
  VINILNE TALNE OBLOGE (klik, lepljenje)

 MAJ - mesec ugodnih cen granitogres ploščic

 DEKORATIVNI KAMNI
 STOPNIŠČNI ELEMENTI

NOVO!  
KERAMIKA

 Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Trenutno je v 
Območnem združenju Rde-
čega križa Škofja Loka 4612 
članov, ki so vključeni v 19 
krajevnih organizacij in de-
lujejo na območju štirih ob-
čin: Gorenja vas - Poljane, 
Škofja Loka, Žiri in Železni-
ki.
»Rdeči križ tukaj zelo uspe-
šno deluje že več kot 95 let 
po zaslugi prostovoljcev, ki 
poklanjajo svoj prosti čas 
humanitarnemu delu. Letno 
opravijo več kot 13 tisoč ur 
prostovoljnega dela,« je v 
pozdravu zbranim na prire-
ditvi v Sokolskem domu po-
vedal predsednik RKS – Ob-
močnega združenja Škofja 
Loka Rudi Zadnik in dodal, 
da sodijo v vrh krvodajalcev 
tako na Gorenjskem kot v 
Sloveniji. »V Sloveniji daru-
je kri v povprečju več kot 4,5 
odstotka prebivalcev, na 
Škofjeloškem pa celo 8,6 
odstotka. V Sloveniji vsak 
delovni dan potrebujemo kri 

350 krvodajalcev, zato je po-
membno, da so krvodajalske 
akcije čim bolje obiskane,« 
je pojasnil Rudi Zadnik.
Zbrane krvodajalke sta poz-
dravila tudi generalna sekre-
tarka Rdečega križa Sloveni-
je (RKS) Cvetka Tomin in 
škofjeloški župan Tine Radi-
nja. »Krvodajalstvo je oblika 
solidarnosti, ki zahteva kan-
ček poguma, predvsem pa 
veliko srce za odločitev, da 
bomo s svojim dejanjem po-
magali drugim,« je ob za-
hvali krvodajalkam in krvo-
dajalcem poudaril župan 
Radinja, Tominova pa se je 
zbranim krvodajalkam in 
krvodajalcem zahvalila v 
imenu RKS.
Po nastopu domačega kan-
tavtorja in »suškega trubad-
urja« Tomaža Hostnika so 
priznanja najprej prejeli kr-
vodajalci, ki so kri dali deset-
krat. Teh je bilo 25; 13 jih je 
dalo kri dvajsetkrat, dvanajst 
tridesetkrat, enajst štiride-
setkrat, sedem petdesetkrat, 
osem šestdesetkrat in pet 

sedemdesetkrat. Še posebno 
glasen aplavz so si zaslužili 
Simon Pušnik, ki je kri da-
roval osemdesetkrat, ter Ma-
tjaž Pintar, Tomaž Završnik 
in Ivan Alič, ki so kri darova-
li devetdesetkrat. Zuhdija 
Mušedinović je kri daroval 

110-krat, rekorder med vse-
mi, ki si je zaslužil še prav 
posebno priznanje, pa je 
Jernej Kos iz Gorenje vasi, 
ki je priznanje prejel za kar 
230 odvzemov polne krvi, 
plazmafereze in trombofe-
reze. 

Zahvala krvodajalcem
S prireditvijo v Sokolskem domu in podelitvijo priznanj so se na Območnem združenju Rdečega križa 
Škofja Loka zahvalili zvestim krvodajalcem, rekorder med vsemi pa je Jernej Kos.

Rekorder med dobitniki priznanj Jernej Kos iz Gorenje vasi 
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Škofja Loka – Zaradi obnovitvenih del je trenutno delna za-
pora pločnika na Kamnitem mostu. Dela bodo predvidoma 
potekala še do 9. maja. Kot pojasnjujejo na škofjeloški obči-
ni, prenova najstarejšega slovenskega mostu zajema od-
stranitev finalnega ustroja na pločniku, ureditev nivojev in 
zalitje novih plasti, ponovno montažo obnovljene ograje ter 
nameščanje nove replike kipa Janeza Nepomuka.

Delna zapora pločnika na Kamnitem mostu


