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ŠKOFJA LOKA

Trajnostna dediščina
Za uvod v letošnje 32. Dneve 
evropske kulturne dediščine 
in 10. Teden kulturne dedi-
ščine so v Rokodelskem cen-
tru DUO v Škofji Loki odprli 
etnološko razstavo Od runa 
do volne.
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GORENJA VAS - POLJANE

Končujejo prenovo
Ob Dvorcu Visoko, ki je v 
preteklih letih dočakal teme-
ljito prenovo, ta čas končuje-
jo obnovo še sosednjega go-
spodarskega poslopja.
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ŽELEZNIKI

Povezani še naprej
V Železnikih in Sorici so se 
razveselili obiska župana In-
nichena Klausa Rainerja s 
soprogo. S to južnotirolsko 
občino jih povezuje skupna 
zgodovina.
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ŽIRI

Prešeren je bil njegov 
vzornik
V Kulturnem središču Stare 
Žiri so sredi septembra pri-
pravili predstavitev knjige 
Pesmi Prešernovega sodob-
nika in ledinskega rojaka An-
tona Žaklja.
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Škofja Loka – Škofjeloški ho
tel Transturist je bil odprt 
decembra 1971, imel pa je 
46 sob, restavracijo, kavar
no, seminarske dvorane pa 
tudi pokriti bazen in savno. 
V njem so potekala različna 
srečanja, seminarji pa tudi 
maturantski plesi in druge 
prireditve.
Leta 2005 so ga zaprli zara
di obnove, leta 2018 pa ga je 
od Zavarovalnice Triglav 
kupilo podjetje Lonca iz 
Kranja. Direktor Milan 
Markovič je takrat napove
dal, da naj bi se obnova za
čela naslednjo pomlad.
»V času korone smo imeli vr
sto pomislekov, kdaj in kako 
bo moč začeti, sedaj pa so se 
razmere toliko uredile in ob 
začetku poletja smo začeli 
opravljati vzdrževalna dela. 
Gradijo se nove inštalacije, 
začeli smo obnovo fasade, 
potrebno je novo stavbno po
hištvo in vse ostalo, da bo ho
tel lahko čim prej spet sprejel 
goste. Če bo vse po načrtih, 
naj bi bila stavba čez eno leto 
prenovljena. Smo optimisti 
in računamo, da bo hotel še 
lepši, kot je bil,« je ob začet
ku del pojasnil Milan Marko
vič in dodal, da bo v hotelu 52 

sob, prav tako pa bo tudi ne
kaj poslovnega dela. Glede 
prenove nekdanjega bazena 
še iščejo rešitev. 
»Z županom in občinskim 
svetom smo veliko sodelova
li, vsi pa smo prepričani, da 
mesto potrebuje hotel,« je 
tudi povedal Markovič.
»Letošnje poletje je pokaza
lo, koliko je v Škofji Loki tu
rističnega potenciala, in zno
va se je izkazalo, da ob 

različnih dogodkih in vrhun
cih sezone res potrebujemo 
vsaj eno večjo turistično ka
paciteto, ki lahko sprejme 
vsaj za avtobus ali dva go
stov. Tudi zato sem res vesel, 
da se je investitor letos lotil 
prenove nekdanjega hotela,« 
je povedal župan Tine Radi
nja, ki je prepričan, da bo ob
nova potekala po načrtih in 
da bo v mestu drugo leto od
prt sodoben hotel.

»Hotel se intenzivno prenav
lja, investitor pa se je prijavil 
tudi na razpis Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehno
logijo, kjer mu je pri spodbu
janju turističnih naložb uspe
lo pridobiti nekaj sredstev za 
hotel, kar bo še pospešilo 
prenovo. Tako verjamem, da 
bo Škofja Loka že v prihod
njem letu dobila popolnoma 
prenovljen hotel,« je še dodal 
župan Tine Radinja.

V letu dni naj bi nekdanji hotel Transturist, ki je bil vrsto let zaprt in je žalostno propadal, vendarle 
temeljito prenovili in znova odprli za obiskovalce.

Hotel bo lahko znova 
ponos mesta

Vilma Stanovnik

Na začetku letošnjega poletja se je začela prenova hotela Transturist, ki naj bi bila po 
načrtih zaključena prihodnje leto. / Foto: Gorazd Kavčič

Brdo pri Kranju – Gospodar
ska zbornica Slovenije je prej
šnji torek v Kongresnem cen
tru na Brdu pri Kranju v okvi
ru letošnjega Dneva inovacij 

že dvajsetič podelila nacio
nalna priznanja za najboljše 
inovacije. Kot edina z obmo
čja Gorenjske je zlato prizna
nje prejela tudi ekipa Dome
la za razvoj EC mokrosuhe 
sesalne enote.

Med sedmimi prejemniki dvajsetega izbora 
najboljših slovenskih inovacij je tudi družba 
Domel iz Železnikov.

Med zlatimi tudi 
Domel

Aleš Senožetnik

Druženje 
generacij
Po dveletnem 
premoru zaradi 
epidemije je znova 
potekala prireditev 
Veter v laseh – s 
športom proti 
odvisnosti.
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Čestitke 
najstarejši 
stanovalki 
doma
Ana Nastran iz Železnikov 
je poleti praznovala že 
stotretji rojstni dan.
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Prejšnji teden je tudi v naši 
občini potekala prireditev z 
naslovom Veter v laseh. Z 
njo vsako leto znova skuša-
mo predstaviti, kako veliko 
različnih zdravih prostoča-
snih aktivnosti je v Škofji 
Loki na voljo.
Mnoga društva in organiza-
cije namreč pripravljajo do-
stopne, hkrati pa tudi kako-
vostne in zanimive 
aktivnosti, v katere želimo 
skupaj privabiti čim več 
otrok. V prvih razredih 
osnovnih šol je zanimanja za 
različne aktivnosti med otro-
ki in starši res veliko, proti 
koncu osnovne šole in v sre-
dnji šoli pa odstotek udele-
žencev in udeleženk začne 
upadati. Zato mislim, da je 
nujno izkoristiti vse prilo-
žnosti in z akcijami, med ka-
terimi je tudi Veter v laseh, 
pokažemo prednosti, ki jih 
prinaša to udejstvovanje v ra-
znovrstnih društvih. To so 
lahko športne, kulturne, pro-
stovoljske in vse druge aktiv-
nosti, ki nas posrkajo vase, 
saj z njimi svoj prosti čas 
preživljamo aktivno, v druž-
bi prijateljic in prijateljev, 
morda stran od računalni-
ških zaslonov in telefonov, 
pa tudi od drugih negativnih 
navad. Ko osvojimo te vre-
dnote, zdrav način življenja, 
kakovostno preživljanje svo-
jega časa, nas bo to spremlja-
lo za vedno. Smo si pa ljudje 
zelo različni. Zato se mi zdi 
zelo pomembno, da kot obči-
na podpiramo karseda širo-
ko paleto možnosti. Vsak, ki 
si želi izpolnjevati svoje želje 
ali morda uresničiti sanje, 
lahko najde sredino, ki ga bo 
pri tej prostočasni dejavnosti 
podprla.
Letos se je na prireditvi Ve-
ter v laseh predstavilo več 
kot dvajset društev in orga-
nizacij v občini, še vedno pa 
je to le delček ponudbe za 

mlade in manj mlade. Po-
membno je poudariti, da ak-
cija Veter v laseh – s špor-
tom proti odvisnosti 
poudarja dejstvo, da imajo 
pri preprečevanju različnih 
zasvojenosti poleg družine 
in šole prav prostočasne de-
javnosti pomembno vlogo. 
Prinesejo pozitivne vzornice 
in vzornike na določenem 
področju, dobro družbo, ka-
kovostno preživljanje časa in 
s tem bistveno zmanjšajo 
možnost različnih odvisno-
sti. Veter v laseh je sicer spr-
va opozarjal, da se s športom 
borimo proti drogi, zdaj pa 
se je preimenoval in opozar-
ja, da se borimo proti vsem 
vrstam odvisnosti, saj sodo-
ben način življenja prinaša 
nove. Odgovori oziroma re-
šitve so v vseh primerih po-
dobni, ne glede na to, ali se 
borimo proti odvisnosti od 
različnih substanc ali zdrav-
ju škodljivih obnašanj pred 
zasloni. Najdemo jih skupaj 
s prijatelji in prijateljicami 
pri različnih aktivnostih, na 
svežem zraku, v družbi, kjer 
se dobro počutimo. Naša 
skupna naloga je, da v Loki 
mlade navdušujemo za pozi-
tivne stvari.

Tine Radinja, župan

Škofja Loka – V športnem 
parku za Osnovno šolo Iva-
na Groharja v Podlubniku 
so bila obiskovalcem prej-
šnji torek na voljo številna 
prizorišča s predstavitvami 
športnih panog, od floorbal-
la, alpskega smučanja in 
juda do rokometa, rolkanja, 
aikida, košarke, namiznega 
tenisa in gimnastike. Otroci 
so se lahko razgibali na otro-
ških gibalnicah, ob bogatem 
športnem programu pa so se 
predstavile tudi aktivne mla-
dinske in druge organizaci-
je, kot so gasilci, skavti, ta-
borniki, mladinski dnevni 
centri DC Om in MDC Bok, 
Univerza za 3. življenjsko 
obdobje, zdravstvenovzgojni 
center, veliko zanimanja pa 
je bilo tudi za prikaz dela 
prve pomoči. V dogajanje so 
se vključile Orgličarke iz 
Škofje Loke pa tudi domače 
gobarsko društvo. Na stojni-
cah in ob njih so se obisko-
valci lahko dogovorili za re-
dne vadbe tako zase kot za 
svoje otroke.
»Namen prireditve je pred-
vsem predstaviti naša lokal-
na društva. Prvenstveno gre 
za športna društva, saj pri-
reditev poteka pod okriljem 
Športne unije Slovenije, 
vendar se Lokalna akcijska 
skupina (LAS) za prepreče-
vanje zasvojenosti prireditvi 
pridružuje z namenom, da 
se predstavijo tudi druga 
društva. Tako je nastal pre-
plet predstavitve športnih 
društev, ki so se dopoldne 
predstavila nekaterim šolar-

jem in vrtčevskim otrokom, 
popoldne pa tudi vsem dru-
gim občanom. Poteka vrsta 
delavnic, kjer program sku-

paj izvajajo upokojenci in 
mladi,« je povedala koordi-
natorka projekta Veter v la-
seh in višja svetovalka na 

oddelku za družbene dejav-
nosti na Občini Škofja Loka 
Sabina Gabrijel.
»Prireditev Veter v laseh je za 
vse nas nekaj čudovitega, saj 
lahko vsi spoznajo športe, raz-
lična društva in organizacije. 
Predvsem pa se nam zdi po-
membno druženje vseh gene-
racij, saj ta projekt res združu-
je,« je v imenu LAS povedala 
Alenka Okorn in dodala, da 
pri projektu sodeluje okoli 
petdeset prostovoljcev. »Po 
dveh letih, ko prireditve ni 
bilo, smo zelo veseli vsakega 
obiskovalca. Letos jih je prišlo 
veliko, želimo pa si jih še 
več,« je dodala Okornova in 
pojasnila, da je prireditev le-
tos potekala že devetič. Na za-
četku je bila v središču mesta, 
nato pa so jo preselili ob 
Osnovno šolo Ivana Groharja.

Po dveletnem premoru zaradi epidemije je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti,  
ki deluje pod okriljem Občine Škofja Loka, znova pripravila prireditev Veter v laseh – s športom proti 
odvisnosti.

Druženje generacij

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Že prejšnji 
mesec je malce spremenje-
no podobo dobila Šolska uli-
ca. V sklopu oblikovanja 
prometnih površin s poslika-
vo so z namenom poenote-
nja, tako z vidika prometne 
varnosti kot tudi psihološke-
ga učinka uporabnikov, po-
barvali cestišče, pločnik in 
parkirišče ob telovadnici. V 
sklopu urbane ureditve so 
na območju obstoječega par-
kirišča ob telovadnici Osnov-
ne šole Škofja Loka-Mesto 
postavili dve visoki gredi, ki 
so ju zasadili z medovitimi 
trajnicami.
Kot pravijo odgovorni, je bil 
namen ureditve na prijazen 
način opozoriti voznike mo-
tornih vozil na večjo priso-

tnost otrok in drugih pešcev 
ter kolesarjev na Šolski ulici. 
Sicer pa projekt Šolske ulice 
sega v leto 2020, ko je Obči-
na Škofja Loka v sodelovanju 

s podjetjem IPoP – Inštitu-
tom za politike prostora kot 
prva v Sloveniji izvedla pro-
jekt Odprta ulica s sloganom 
Šolska ulica – odprta ulica.

Ob Evropskem tednu mobil-
nosti je bila vzpostavljena 
nova postaja za izposojo ko-
les eKOLOka v sklopu go-
renjska.bike, in sicer v Fran-
kovem naselju pri Osnovni 
šoli Cvetka Golarja. Prav 
tako so v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti in projekta 
Care 4 Climate, ki ga vodita 
Ministrstvo za okolje in pro-
stor ter Ministrstvo za infra-
strukturo Republike Slove-
nije, za novo kolesarsko 
omrežje eKOLOka posneli 
promocijski film.
Na železniški postaji v Ško-
fji Loki so minulo sredo 
predstavniki Razvojne 
agencije Sora potnike jav-
nega železniškega prevoza 
za njihovo odgovorno izbi-
ro prevoza nagradili z lokal-
no malico.

Ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti so tudi v Škofji Loki potekali različni dogodki, Šolska ulica 
pa je poslikana ter tako še varnejša in prijaznejša.

Šolska ulica v barvah

Vilma Stanovnik

Veter v laseh – 
zdravje za vse

Šolska ulica je zaživela v novih barvah. / Foto: Vilma Stanovnik

Na prireditvi so se predstavili številni športi in športniki, med njimi tudi domači 
floorballisti. / Foto: Vilma Stanovnik

Prireditev Veter v laseh je popestrila razstava, ki so jo 
pripravili domači gobarji. / Foto: Vilma Stanovnik

Tine Radinja

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
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Prenova se je začela
Pred začetkom novega šolskega leta so v šolah in vrtcih opravili večja in manjša investicijsko-
vzdrževalna dela, ki so izboljšala funkcionalnost in energetsko učinkovitost, avgusta pa se je začela 
tudi temeljita prenova z rekonstrukcijo in izgradnjo nadzidka k Osnovni šoli Jela Janežiča.

Škofja Loka – Prenova 
Osnovne šole Jela Janežiča 
je največja investicija na po-
dročju vzgoje in izobraževa-
nja v loški občini v tem in 
prihodnjem letu. Zanjo je 
bila v letošnjem poletju z iz-
vajalcem Tipo investicijske 
gradnje podpisana gradbena 
pogodba v skupni vrednosti 
2.308.562 evrov. Investicija 
naj bi bila po načrtih zaklju-
čena v letu dni, kar pomeni 
do začetka prihodnjega šol-
skega leta.
»Dela so se začela sredi av-
gusta, šola pa bo dobila nad-
zidek, kar pomeni novo nad-
stropje. Hkrati bomo 
prenovili že precej staro šolo 
tako, da bo še bolje prilago-
jena učenkam in učencem s 
posebnimi potrebami. Po 
pripravljalnih delih in ruši-
tvah bodo dela potekala pri-
bližno leto dni, šola pa bo 
kmalu začela dobivati novo 
podobo,« je povedal župan 
Tine Radinja.

Manjša popravila in 
novosti
Sicer pa so bila pred začet-
kom novega šolskega leta iz-
vedena nekatera večja in 
manjša investicijsko-vzdrže-
valna dela, ki so izboljšala 
funkcionalnost in energet-

sko učinkovitost, z njimi pa 
so izvedli trajnostne ekolo-
ške rešitve na šolskih in vr-
tčevskih objektih.
Tako so na Osnovni šoli Iva-
na Groharja delno zamenja-
li strešno kritino in dodali 
toplotno izolacijo. Prav tako 
so uredili dodatno učilnico 
na odru ob šolski jedilnici. 
Na Podružnični šoli Lenart 
so prenovili garderobe.
Na Osnovni šoli Škofja Lo-
ka-Mesto so sanirani balkon 
nad glavnim šolskim vho-
dom, v enoti na Novem sve-
tu pa so sanirali podnožje 

fasade. V času jesenskih po-
čitnic bodo izvedli še me-
njavo glavnih vhodnih vrat 
na Osnovni šoli Škofja Lo-
ka-Mesto, do konca leta pa 
bo izdelana tudi dokumen-
tacija za gradbeno dovolje-
nje za novo telovadnico.
Na Osnovni šoli Cvetka Go-
larja so uredili pohodno po-
vršino pred zobno ambu-
l a n t o ,  i z v e d l i  s o 
slikopleskarska dela v posa-
meznih učilnicah, urejena 
je bila tudi delna sanacija 
ogrevanja s popravilom ko-
tla za centralno kurjavo, po-

teka pa tudi sanacija dimni-
ka. Pri podružnični šoli v 
Retečah so razširili uvoz ter 
prenovili vhodni del in gar-
derobe.
V Vrtcu Kamnitnik so izve-
dli funkcionalno posodobi-
tev in nadgradnjo ureditve 
kuhinje, kupili pa so tudi 
ognjevarne omare, nove re-
gale, hladilno omaro in 
opravili nekaj manjših del.
Celotna vrednost izvedenih 
investicijsko-vzdrževalnih 
del in dobava dodatne opre-
me skupaj znaša okrog tristo 
tisoč evrov.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Zasebni inve-
stitor na območju Puštala, 
natančneje ob vstopu na 
Hudičevo brv, kjer je bil ne-
koč Pepetov mlin, načrtuje 
gradnjo male hidroelektrar-
ne, za kar je že pridobil 
gradbeno dovoljenje. Ker ob-
čina kot lastnica zemljišča, 
ki meji na načrtovano obmo-
čje gradnje, ni podala soglas-
ja v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, so se 
na gradbeno dovoljenje pri-
tožili, ob tem pa opozorili 
tudi na številne druge po-
manjkljivosti in vsebinska 
vprašanja, na katera želijo 
odgovore.
Ob tem pa so se tudi v civilni 
iniciativi Loka, mesto vseh, ki 
deluje v zavezništvu z Obči-
no Škofja Loka, odločili, da 
bodo zbrali dvesto podpisov, 
kolikor jih je potrebnih za 
priglasitev stranskega udele-
ženca v postopku pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja, 
kar jim je tudi uspelo oziro-

ma so jih zbrali celo več kot 
devetsto. Kot so med drugim 
navedli v svojih pripombah, 
bo imela mala hidroelektrar-
na uničujoč vpliv na krajin-
sko prizorišče, sama gradnja 
pa na javni prostor. Degradi-
ran bo vedutni koridor s ko-
pališča na staro mestno je-
dro, v poletni sezoni pa 
zaradi odvzema vode tudi ko-
pališče na jezu, v Penah in 

pod Šturmovo skalo. Vpliv 
predvidene male hidroelek-
trarne na kopalno območje 
Puštal, vključno z vplivom na 
varnost kopalcev in poplavno 
varnost območja skrbi tudi 
občino. Prav tako po njiho-
vem mnenju ni jasen vpliv 
same gradnje predvidene 
male hidroelektrarne in njen 
vpliv v času obratovanja in 
vzdrževanja na vodotok in 

širše območje, kjer naj bi se 
nahajala. »S samo gradnjo 
male hidroelektrarne in ka-
sneje z njenim delovanjem 
so povezana tudi tveganja de-
gradacije tega krajinskega 
območja z izjemno naravno 
in kulturno dediščino.«
V ponovljenem postopku iz-
daje gradbenega dovoljenja, 
ki je še v teku, je občina v 
fazi ustne obravnave tako 
ponovno podala pripombe, 
saj se je tudi ob nedavnem 
ponovnem ogledu lokacije 
izkazalo, da bi bila gradnja 
male hidroelektrarne zaradi 
občutljivih prostorskih, kra-
jinskih, hidroloških in geo-
morfoloških značilnosti ter 
terenskih omejitev izjemno 
kompleksna in zahtevna. 
Zato so na občini veseli od-
ziva in množične podpore 
občanov in civilne iniciative 
Loka, mesto vseh. »To je 
obenem tudi podpora našim 
prizadevanjem, da od pri-
stojnih institucij in investi-
torja pridobimo vse pričako-
vane odgovore.«

Mateja Rant

Škofja Loka – Potem ko so v 
zadnjih letih na Mestnem 
pokopališču Škofja Loka ob-
novili mrliške vežice in po-
pravili ter prepleskali južni 
del pokopališkega zidu, so 
letos obnovili še južni vhod 
na pokopališče. Obnova je 
obsegala konservatorsko-re-
stavratorsko sanacijo poško-
dovanih delov portala in ko-
vinskih vrat ter zamenjavo 
pločevine na strehi in obrob.
Zanimiva novost je tudi 
nova obvestilna tabla, ki so 
jo namestili levo od vrat. Na 
njej je poleg podatkov o kon-
cedentu in koncesionarju ter 
odpiralnih časih pokopališča 

in mrliške vežice tudi pro-
stor za osmrtnici.
Prav tako je na tabli skica 
pokopališča z legendo, ozna-
ko o kulturni dediščini in 
QR kodo. S skeniranjem te 
kode s pametnimi telefoni 
ali tablicami lahko vstopimo 
v aplikacijo, kjer je moč poi-
skati podatke o pokopanih 
na pokopališču ter o lokaciji 
njihovih grobov.
Aplikacija nam pokaže ime 
in priimek, leto rojstva in 
leto smrti pokojnih, ime po-
kopališča ter oznako in loka-
cijo groba. Kot opozarjajo 
odgovorni, so podatki popol-
ni in točni za pokojne, poko-
pane po 1. januarju leta 
2020.

Vilma Stanovnik

Obnovili so še 
vhod pokopališča

Temeljita prenova Osnovne šole Jela Janežiča se je začela avgusta, gradnja pa naj bi bila 
končana do začetka novega šolskega leta. / Foto: Vilma Stanovnik

Zasebni investitor na območju Puštala načrtuje gradnjo 
male hidroelektrarne. / Foto: Gorazd Kavčič

Vhod na pokopališče je prenovljen, ob njem pa je tudi nova 
obvestilna tabla. / Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Minuli teden so z uradno predajo štirih vozil 
v Komunali Škofja Loka poskrbeli, da se bo dodobra dotra-
jan vozni park, ki ga uporabljajo pri svojem delu, postopno 
v celoti obnovil. Za potrebe rednega zbiranja in ravnanja z 
odpadki so kupili nov smetarski prekucnik z dvigalom, ki ga 
uporabniki z območja občine Škofja Loka lahko srečate pri 
praznjenju zvonov na ekoloških otokih, in novo samonakla-
dalno vozilo, ki ga bodo uporabljali za potrebe prevoza kon-
tejnerjev v občinah Škofja Loka in Železniki. Z novim kom-
biniranim tovornim vozilom pa bodo lahko enostavneje 
opravili dela na področju vodovoda. Med pomembnejše 
nakupe štejejo tudi nakup rabljenega t. i. kanal jeta, s kate-
rim bodo lahko samostojno izvajali praznjenje grezničnega 
blata, čistili kanalizacijo in meteorne kanale. Vozila so opre-
mili tudi s celostno podobo podjetja, kar pomeni, da jih 
lahko prepoznate na vsakem koraku.

Pomladili so vozni park

Škofja Loka – V Zavodu za razvijanje in izvajanje podpornih 
storitev za samostojno življenje – ZRIPS v tem mesecu pri-
pravljajo odprtje fotografske razstave, ki so jo poimenovali 
Nasmehi, ki odpirajo srca. Namen razstave je, da širši jav-
nosti približajo osebe z motnjo v duševnem razvoju. Odpr-
tje razstave bo jutri, 28. septembra, ob 16.30 v Mali galeriji 
Občine Škofja Loka.

Nasmehi, ki odpirajo srca
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Škofjeloški občini je pred časom s pritožbo uspelo razveljaviti že pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo male hidroelektrarne Puštal, proti omenjeni gradnji so podpise zbirali tudi v okviru civilne 
iniciative Loka, mesto vseh.

Bojijo se degradacije okolja

Ključe za nova vozila je predal direktor Komunale Škofja 
Loka Primož Ržen. / Foto: Gorazd Kavčič
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Škofja Loka – Projekt Kole-
sarska veriga na podeželju 
je namenjen uvedbi in nad-
gradnji kolektivnega siste-
ma množične mobilnosti 
na območju enajstih lokal-
nih akcijskih skupin in kar 
23 občin v Sloveniji. Na Go-
renjskem sta v projekt poleg 
Škofje Loke vključeni še ob-
čini Cerklje na Gorenjskem 
in Naklo. Kot je pojasnila 
Mateja Dolžan iz BSC 
Kranj, LAS Gorenjska koša-
rica, vodilnega partnerja 
projekta, je z vidika sodelu-
jočih občin največja prido-
bitev bodisi širitev obstoje-
čega sistema oziroma vzpo-
stavitev sistema za izposojo 
koles. »Tovrsten sistem pa 
ne bo zaživel sam od sebe, 
potrebna sta promocija pri 

različnih uporabnikih in 
povezovanje različnih s ko-
lesarjenjem povezanih po-
nudnikov,« je povedala.

S tem namenom so potekale 
delavnice s predstavitvami 
dobrih praks ponudnikov za 
pridobitev certifikata Kole-

sarjem prijazen ponudnik. 
Ena od teh delavnic, kjer so 
predstavniki treh akcijskih 
skupin LAS Gorenjska ko-
šarica, LAS loškega pogorja 
in LAS Srce Slovenije pred-
stavili sisteme izposoje ko-
les v lokalnem, regional-
nem in državnem okolju, 
vrste e-koles in e-invalid-
skih vozičkov, je potekala 
tudi v Škofji Loki. Kot je še 
poudarila Dolžanova, je naj-
večji skupni izziv partnerjev 
združitev vseh sistemov na 
eno platformo. »Kar pome-
ni, da si bo z enotno regi-
stracijo na primer v Škofji 
Loki moč izposoditi kolo na 
Goričkem,« je pojasnila.
Do tega projekta je bil sis-
tem Gorenjska.bike edini 
medobčinski sistem izposo-
je koles v Sloveniji, ki je spr-
va povezal pet gorenjskih 
občin. Letos se v sistem 
vključujejo še občine Škofja 
Loka, Cerklje na Gorenj-
skem in Bled. Kot je poveda-
la Anita Pokorn Oman iz 
Razvojne agencije Sora, je v 
Škofji Loki, kjer je sistem iz-
posoje koles eKOLOka zaži-
vel letos spomladi, registri-
ranih že 259 uporabnikov. 
Izposoja in vračilo koles sta 
možna na sedmih postajah, 
jeseni bo aktivna še osma 
postaja na Parkirišču Lipica.

Škofja Loka je ena izmed treh občin, ki so vključene v projekt Kolesarska 
veriga na podeželju. Z njim želijo omogočiti, da bo trajnostna električna 
mobilnost uporabnikom dostopna tudi na območjih podeželja.

Trajnostna mobilnost 
na podeželju

Maša Likosar

Škofja Loka – »Lastniki so 
opazili, da se s tamkajšnjimi 
smrekami dogaja nekaj ne-
navadnega. Poklicali so stro-
kovnjake, ki so ugotovili, da 
je vrsto smrek napadel luba-
dar, zato so odredili posek,« 
so pojasnili na občini.
Ob tem so na občini pouda-
rili, da čeprav gre za smreke 
na zasebnem zemljišču, so 
lastnike prosili, če lahko 
ogled opravi še njihova ar-
boristka, saj si ne želijo od-
stranjevanja dreves, če to ni 
res nujno potrebno. Po ogle-

du je lahko samo potrdila, 
da gre res za napad lubadar-
ja in da je torej odstranitev 
nujno treba opraviti čim hi-
treje, da bi zaščitili drevje v 
okolici. »Lubadar rad napa-
de starejše smrekove sesto-
je, ki so oslabljeni zaradi 
različnih vzrokov, med nji-
mi je tudi suša. Možnost po-
večuje nadpovprečno toplo 
in dolgo poletje ter še neka-
teri drugi dejavniki,« so že 
razložili na občini, kjer si 
želijo, da bi bil vrt pred ka-
pucinskim samostanom 
kmalu spet na novo zasajen 
in urejen.

Mateja Rant

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je že več kot desetletje 
članica združenja Douzela-
ge, med 25. in 27. avgustom 
pa je tokrat prvič gostila 
osrednje srečanje, ki vsako 
leto poteka v enem od par-
tnerskih mest. Delo je pote-
kalo v treh tematskih sklo-
pih oziroma skupinah, ki so 
vključevale tako predstavni-
ke lokalnih skupnosti kot 
učitelje in mlade. Vrhunec 
srečanja je predstavljala raz-
prava v Kinu Sora, v okviru 
katere so med drugim pred-
stavili tudi sklepne ugotovi-
tve mednarodnega projekta 
Mladi za starejše – aktivno 
staranje.
»V sklopu projekta smo sku-
paj s sodelujočimi partner-
skimi mesti iskali, našli in 
implementirali inovativne 
rešitve in dobre prakse na 
področju (aktivnega) med-
generacijskega sobivanja, 
sodelovanja in prenosa ve-
ščin,« je zaključke strnil 
vodja omenjenega projekta 
Miha Ješe. Projekt je potekal 
v sklopu evropskega projek-
ta Evropa za državljane, v 
njem pa je poleg Škofje 
Loke kot vodilne partnerice 

sodelovalo še enajst mest. 
»Naš ključni cilj je bila iz-
menjava izkušenj in dobrih 
praks na področju medge-
neracijskega sodelovanja.« 
Posvetili so se tako digital-
nemu opismenjevanju in 
vsem uporabnikom prijazne 
(vključujoče) rabe digitalnih 
vsebin in aplikacij kot tudi 
mobilnosti starejših v me-
stih. »Občina Škofja Loka je 
na tem področju daleč pred 
drugimi mesti, vključenimi 
v projekt, tudi na račun pred 

časom uvedene izposoje 
mestnih koles, minibusov 
Agata in Jurij ter projekta 
prevozov za starejše Prosto-
fer.« Pregledali so tudi, kako 
so mesta urejena za ljudi z 
gibalnimi omejitvami, govo-
rili pa so tudi o delitveni 
ekonomiji in nujnosti izgra-
dnje oziroma funkcionalne 
prenove stanovanj, ki bodo 
ustrezno odgovarjala biva-
nju oziroma različnemu ži-
vljenjskemu stilu mladih in 
starejših. »Iz projekta so iz-

šla številna dobra izhodišča 
za uporabo v praksi,« je za-
dovoljen Ješe.
Srečanje v Škofji Loki je po-
nudilo tudi priložnosti za 
nekoliko bolj neformalno 
druženje. Med drugim so 
pripravili ekskurzijo v Lju-
bljano, pridružiti se jim je 
bilo mogoče na kolesarjenju 
po Škofji Loki, za konec pa 
so se zbrali na zaključni ve-
čerji. Obenem so že zastavili 
okvire za projekte, ki se jim 
bodo posvetili v prihodnosti.

Na 46. generalni skupščini mednarodnega združenja Douzelage, ki povezuje 28 partnerskih mest iz 
28 držav, se je konec avgusta v Škofji Loki zbralo okrog dvesto udeležencev iz skoraj vseh držav 
Evropske unije.

Mateja Rant

Smreke pred kapucinskim samostanom so morali zaradi 
lubadarja odstraniti. / Foto: Tina Dokl

Smreke pred kapucinskim samostanom so na 
pobudo lastnikov konec avgusta odstranili, saj jih 
je napadel lubadar.

Posekali smreke

V okviru razprave v Kinu Sora so med drugim predstavili sklepne ugotovitve 
mednarodnega projekta Mladi za starejše – aktivno staranje. / Foto: arhiv občine

Reteče – Začetki PGD Rete-
če - Gorenja vas segajo v leto 
1986. Po 34 letih delovanja 
so prvič dočakali povsem 
novo gasilsko vozilo.
V uporabi ga imajo od no-
vembra 2020, zaradi epide-
mije covida-19 pa so po sko-
raj dveh letih pripravili 
slovesnost ob prevzemu, ki 
je bila 14. avgusta. »Po dol-
gih letih smo dočakali prvo 
novo vozilo. Gre za gasilsko 
vozilo z vodo (GVV-1), nare-
jeno na podvozju Iveco. Iz-
delalo ga je podjetje Pušnik. 
Nanj smo lahko ponosni in 
je pripravljeno za posredova-
nje v različnih intervencijah. 
Nekaj smo jih v tem času, 

odkar je v našem domu, že 
imeli. Vrednost investicije je 
108 tisoč evrov. Denar za vo-
zilo je prispevala Občina 
Škofja Loka, veliko nove ga-
silske opreme pa smo kupili 
s pomočjo prispevkov kraja-
nov,« je povedal Nejc Drnov-
šek, predsednik PGD Reteče 
- Gorenja vas.
Na slovesnosti, ki so se je 
udeležili tudi gasilci bližnjih 
društev, sta zbrane nagovo-
rila Andrej Štremfelj, povelj-
nik Gasilske zveze Škofja 
Loka, in Tomaž Ažbe, po-
veljnik Gasilskega poveljstva 
občine Škofja Loka. Novo vo-
zilo je blagoslovil župnik 
Branko Potočnik, ki je tudi 
član PGD Reteče - Gorenja 
vas.

Dočakali novo vozilo
Maja Bertoncelj

Po slovesnosti so si obiskovalci novo vozilo lahko tudi 
pobližje ogledali (desno Nejc Drnovšek, predsednik PGD 
Reteče - Gorenja vas). / Foto: Maja Bertoncelj

V Škofji Loki je trenutno na voljo 40 koles, 16 električnih in 
24 navadnih. / Foto: Primož Pičulin

Za nekaj dni središče 
evropske ideje
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Občina Škofja Loka

Za uvod v letošnje 32. Dneve evropske kulturne dediščine in 10. Teden kulturne dediščine so v 
Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki minuli teden odprli etnološko razstavo Od runa do volne.

Škofja Loka – Dnevi evrop-
ske kulturne dediščine letos 
potekajo pod krovnim ge-
slom (Vz)trajnostna dedišči-
na. Pester sklop dogodkov in 
prireditev se ob tej priložno-
sti obeta tudi v Škofji Loki.
V Rokodelskem centru DUO 
Škofja Loka si bo vse do kon-
ca leta mogoče ogledati že 
omenjeno razstavo Od runa 
do volne, v galeriji C'ngrobsk 
turn v cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Crngrobu pa bo 
do 8. oktobra na ogled razsta-
va motivov bogate kulturne 
dediščine Stare Loke z okoli-
co, kot jih vidijo in rišejo otro-
ci. Še 1. oktobra se bo mogoče 
pridružiti vodenemu spreho-
du skozi zgodovino crngrob-
ške cerkve. V Sokolskem 
domu Škofja Loka si je do 
konca oktobra mogoče ogle-
dati razstavo del 6. rokodel-
ske kolonije članov sekcije 
DUO Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice in Rokodel-
skega centra DUO Škofja 
Loka. V vseh enotah Vrtca 
Škofja Loka bodo otroci spo-
znavali ljudske modrosti sko-
zi zgodbe iz lokalnega okolja, 
na Srednji šoli za lesarstvo 
Šolskega centra Škofja Loka 
pa bodo obudili izdelovanje 

lesenih izdelkov loških roko-
delcev. V Osnovni šoli Škofja 
Loka-Mesto, ki letos praznuje 
devetdesetletnico, se bodo 
spomnili preteklih dosežkov 
ter poudarili pomen osnovne-
ga šolstva in njegove zgodovi-
ne, Osnovna šola Ivana Gro-
harja pa bo pripravila ogled 
primerov obnove nekdanje 
obrtniške hiše v Karlovcu in 
na Spodnjem trgu v Škofji 
Loki. V Sokolskem domu 
bodo jutri odprli razstavo li-
kovnih izdelkov otrok škofje-
loških osnovnih šol in vrtca, 

na kateri bodo predstavili 
edinstven pogled otrok na de-
diščino, ki jo ti poznajo iz 
svojega domačega okolja. V 
petek bo na mestnih ulicah in 
trgih potekala Mala Groharje-
va kolonija, v soboto pa sema-
nji dan na Fari – najstarejšem 
delu Škofje Loke. Na OŠ 
Cvetka Golarja bo mojstrica 
rezbarjenja modelov za loški 
kruhek Petra Plestenjak Pod-
logar z učenci izdelovala male 
loške kruhke, v Sokolskem 
domu pa bodo otroci ob pra-
vljici Loška smojka spoznali 

eno glavnih kulinaričnih jedi 
s Škofjeloškega. V Knjižnici 
Ivana Tavčarja bodo 4. okto-
bra odprli razstavo ilustracij 
Škofjeloške pravljice in pripo-
vedke, dan kasneje pa bo v 
Sokolskem domu zaključna 
prireditev z naslovom Ustvar-
jamo danes, ohranjamo za ju-
tri; 7. oktobra bodo nato na 
Mestnem trgu odprli še raz-
stavo Svetovna dediščina v 
Sloveniji ob 50. obletnici 
sprejema Konvencije o var-
stvu svetovne kulturne in na-
ravne dediščine.

Mateja Rant

Škofja Loka – Na Ostrigin 
oder tako v soboto, 15. okto-
bra, prihaja kultno ime got-
skega kantrija, Jay Munly & 
The Lupercalians, ne sme-
mo pa pozabiti niti na emi-
nentno ime domačega pod-
talja, saj bo za odprtje večera 
poskrbel »one-man-blues-
-band« Niko Novak. O seriji 
bluz-kantri-rokenrol večerov 
Bluzimo v Loki in še marsi-
čem sem se pogovarjala s 
Špelo Plestenjak, soorgani-
zatorko koncertnega cikla, 
odlično poznavalko svetov-
nega podtalnega bluza in 
vodjo JFK (Jadranovega film-
skega kluba).

Supersuckers, James Leg in 
zdaj še Jay Munly ...
Pri društvu Jadran zadnjih 
nekaj let precej tesno in do-
bro sodelujemo z beograjsko 
koncertno agencijo Bad mu-
sic for bad people, ki v večini 
skrbi za 'balkanski' in sre-
dnjevropski del svetovnih 
turnej manjših in večjih 
bluz/kantri zasedb, prepo-
znavnih v domačem in med-
narodnem podtalju. Ob na-
štetih dogodkih iz letošnjega 
cikla ne smemo pozabiti niti 

na Elli De Mon, ki smo jo 
pripeljali na letošnji memo-
rial, pa na koncert Left Lane 
Cruiser pred leti in še bi lah-
ko naštevala.

Zdiš se mi še posebno nav-
dušena nad Munlyjem.
Seveda! Munlyja sem spo-
znala kot člana odlične sku-
pine Slim Cessna's Auto 
Club, kasneje pa sem se po-
globila tudi v njegovo samo-
stojno ustvarjanje, ki me je 
takoj osvojilo. Prav zato 
sem bila navdušena, ko se 

je ob začetku letošnjega leta 
pojavila možnost, da ga je-
seni pripeljemo v Škofjo 
Loko. Kaj naj še rečem? 
Najbrž ne bo nič narobe, če 
ponovim citat iz napovedi 
koncerta: Pripravi(te) se na 
edinstveno mešanico primi-
tivnega ameriškega folka, 
kompleksnih plemenskih 
ritmov in darkwave – post 
punk naboja.

Na uho mi je prišlo, da se 
nam kmalu obeta še nekaj 
zanimivega.

Res rada slišim, da se govo-
rice tako hitro širijo. V četr-
tek, 17. novembra, v Škofjo 
Loko prihaja švicarsko-slo-
venski glasbeno-improviza-
cijsko-raziskovalni trio, ki 
ga sestavljajo Tizia Zim-
mermann (harmonika), Sil-
van Schmid (trobenta) in 
Urška Savič (računalnik). 
Sam nastop pa se bo odvil 
na nenavadni lokaciji, kjer 
se še ni zgodilo kaj podob-
nega. Obljubim, da jo bomo 
razkrili kmalu, za zdaj pa 
naj ostane zavita v tančico 
skrivnosti.

Jeseni bo nadvse aktiven 
tudi Jadranov filmski klub.
V okviru Jadranovega film-
skega kluba se odpravljamo 
na festival StopTrik (28. 9.–
2. 10.) ter LIFFe (9.–20. 11.). 
Če se nam kdo želi pridruži-
ti, naj nas kontaktira po soci-
alnih omrežjih. Ob tem mo-
ram omeniti tudi t. i. 
Festival slabega filma in 
piva, sicer tradicionalni lju-
bljanski festival, ki bo letos 
prvič potekal v Škofji Loki in 
ga tako pripravljamo skupaj 
s Škratovo čitalnico. Menim, 
da je ime festivala dovolj po-
vedno. Potekal bo 18. in 19. 
novembra v Rdeči Ostrigi.

Nina Fehter

Razstava Od runa do volne / Foto: Igor Kavčič

Špela Plestenjak, društvo Jadran / Foto: osebni Arhiv

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v mesecu oktobru vabi 
na dva brezplačna dogodka. Organizirajo namreč online de-
lavnico E-mail marketing (Kjer se dogaja prava prodaja). 
Delavnica bo potekala v sredo, 19. oktobra, od 17. do 20. ure 
na videokonferenčni platformi Zoom. Vodila jo bo Mojca 
Babuder. Usposabljanje ABC podjetništva bo potekalo v pe-
tih modulih od 3. oktobra do 16. novembra. Poseben pouda-
rek usposabljanja bo namenjen podjetnicam začetnicam, 
saj se bodo te po opravljenem usposabljanju lahko prijavile 
na natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši po-
slovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 
2023, ki ga bo razpisala SPIRIT Slovenija. Oba dogodka sta 
za udeležence brezplačna, število mest pa je omejeno. Do-
datne informacije in obvezne prijave na www.ra-sora.si (No-
vice in dogodki) ali telefon 04 50 60 220.

Vabijo na brezplačne delavnice

Škofja Loka – Z namenom, da bi se starejši vozniki in vozni-
ce na naših cestah čim dlje počutili varne in da bi čim dlje 
ostali mobilni, so na Javni agenciji Republike Slovenije za 
varnost prometa v sodelovanju z Generalno policijsko upra-
vo, DARS-om, Zvezo društev upokojencev Slovenije, Rde-
čim križem Slovenije in drugimi pripravili projekt Sožitje za 
še večjo varnost v cestnem prometu. Z njim izvajajo celovi-
te preventivne dogodke in usposabljanja za seniorje in upo-
kojence po celi Sloveniji. V Škofji Loki bo dogodek potekal v 
torek, 4. oktobra, med 9.30 in 12.30. Nanj bo mogoče priti s 
testnim e-kombijem, ki bo v torek in sredo vozil na relaciji 
Podlubnik–Grenc. Občina Škofja Loka bo dogodek pripravi-
la v sodelovanju z Društvom upokojencev Škofja Loka, in 
sicer v prostorih nove tržnice na območju nekdanje vojašni-
ce na Partizanski cesti.

Sožitje za večjo varnost v prometu

Škofja Loka – Razvojna agen-
cija Sora bo organizator letos 
že 20. tedna podeželja na Lo-
škem. Potekal bo od 1. do 8. 
oktobra, namen prireditev pa 
je promocija podeželja in de-
javnosti na podeželju, pa 
tudi izobraževanje ponudni-
kov ter predstavitev rezulta-
tov razvojnih aktivnosti.
Tako bosta obe soboti med 
8. in 12. uro potekali tržnici 
kmetijskih pridelkov in iz-
delkov s spremljajočim do-
gajanjem. V soboto, 1. okto-
bra, bosta tržnici na 
Mestnem trgu v Škofji Loki 
in pred Zadružnim domom 
v Žireh, 8. oktobra pa bo tr-
žnica pri trgovini Loške za-
druge v Gorenji vasi. V to-
rek, 4. oktobra, bo na kmetiji 
Pr Bukovcu v Žirovskem 
Vrhu med 17. in 18. uro po-
tekala delavnica o prvi po-
moči pri manjših nesrečah 
in telesnih poškodbah. Zani-
miva bo tudi delavnica z na-
slovom Kako izkoristiti Fa-

cebook za promocijo vaših 
izdelkov? Potekala bo v sre-
do, 5. oktobra, med 16. in 19. 
uro v velik sejni sobi Uprav-
ne enote Škofja Loka. V četr-
tek, 6. oktobra, bo v poročni 
dvorani Dvorca Visoko med 
9.30 in 12.30 potekala delav-
nica z naslovom Potenciali 
za izvedbo aktivnosti ter in-
vesticij društev in nevladnih 
organizacij preko projektov 
LAS loškega pogorja. Prav 
tako v četrtek bo med 18. in 
20. uro na bazenu v Železni-
kih potekala zeliščna delav-
nica z izdelavo ognjičevega 
mazila. Petek, 7. oktobra, je 
rezerviran za strokovno ek-
skurzijo s predstavitvijo pri-
merov dobrih praks dopol-
nilnih dejavnosti  na 
Škofjeloškem z ogledom 
cerkve v Crngrobu. Za konec 
bodo v soboto, 8. oktobra, od 
10. do 12. in od 13. do 15. ure 
svoja vrata odprli še v Domu 
čebelarjev v Brodeh, kjer 
bodo predstavili svojo dejav-
nost ter pripravili ustvarjal-
ne delavnice.

Začetek oktobra bo tudi letos namenjen Tednu 
podeželja na Loškem, ki bo letos potekal v že 
dvajseti izvedbi.

Jubilejni teden 
podeželja na Loškem

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Za ljubitelje vrhunske glasbe so v Sokolskem 
domu že trinajstič zapored pripravili Kristalni abonma, se-
dem izvrstnih koncertov, ki bodo potekali od letošnjega no-
vembra do aprila 2023. Poleg dosedanjih abonentov so k 
vpisu abonmaja vabljeni tudi novi, ki se lahko vpišejo med 
27. septembrom in 9. oktobrom pri blagajni Sokolskega 
doma Škofja Loka. Prav tako v Sokolskem domu ponovno 
vabijo k vpisu otroškega glasbenega abonmaja Umetnost 
otrokom. V prihajajoči sezoni, ki bo potekala od letošnjega 
oktobra do aprila 2023, so za vse mlade ljubitelje glasbe in 
gledališča ter za njihove starše in stare starše pripravili se-
dem izvrstnih glasbenih predstav. Novi abonenti se lahko 
vpišejo od 27. septembra do 9. oktobra.

Kristalni in otroški glasbeni abonma
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Po spomladanskem koncertu legendarnih Supersuckersov ter poletni vrnitvi razvpitega Jamesa Lega 
bo društvo Jadran čez letošnjo jesen poskrbelo za še eno glasbeno poslastico.

Od glasbe do filma

Trajnostna dediščina
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Te dni se je v naši občini 
končala že druga, tokrat tudi 
mednarodna vojaška vaja 
Slovenske vojske z več kot 
štiristo udeleženci. Poleg 
enot Slovenske vojske so v 
vaji sodelovali še predstavni-
ki oboroženih sil Madžar-
ske, Poljske, Velike Britanije 
in ZDA, kot opazovalci pa še 
predstavniki Italije, Luksem-
burga in Nemčije. Cilj vaje, 
ki je plod našega medseboj-
nega dobrega sodelovanja, je 
bil poleg urjenja za gorsko 
bojevanje tudi dvig povezlji-
vosti in izmenjava izkušenj 
med zavezniškimi država-
mi. Živimo v časih novih iz-
zivov in naši vojaki so prvi v 
vrsti, kadar pokliče dolžnost, 
zato njihovo pripadnost in 
pripravljenost še posebno 
cenimo.
Ob minulih poplavah k sreči 
posredovanja vojske in Civil-
ne zaščite nismo potrebova-
li, saj smo jo odnesli le z lo-
kalnimi poškodbami ob 
bregovih struge. Visoka voda 
je tudi v poplavno najbolj 
ogroženem spodnjem delu 
toka reke Sore tokrat v glav-
nini ostala v svoji strugi. Vo-
dostaji so bili zaradi izvedbe 
obsežnih protipoplavnih 
ukrepov veliko nižji, širša in 
bolj pretočna struga z zago-
tovljenimi razlivnimi površi-
nami je učinkovito prestala 
poplavni krst in dobro pre-
nesla izziv silovitega neurja.
Še pred nekaj tedni pa smo 
se srečevali z izzivom po-
manjkanja vode, zlasti na 
območju Lučin, kjer kakovo-
stne pitne vode ni bilo do-
volj, dovažali so jo gasilci. 
Ker pa smo ta izziv prepo-
znali pravočasno in že pred 
desetletjem naročili prve 
projekte, bo konec leta v Lu-
čine pritekla pitna voda po 
novih ceveh iz doline, do ka-
tere bo dotekala po novih ce-
vovodih iz izvirov pod Blego-
šem. S tem bo rešen 
temeljni izziv, ki je doslej 
omejeval razvoj in širitev na-
selij pod zvonom svetega 
Vida.

Če se že desetletje lotevamo 
večmilijonskih projektov pri 
gradnji vodovodov, pa se ne 
bojimo tudi izzivov drugih 
velikih projektov, zgradili 
smo moderno športno dvora-
no v Gorenji vasi, Hišo gene-
racij, modernizirali šolo So-
vodenj, dogradili Vrtec 
Agata, sanirali kilometre zah-
tevnih cest … Tokrat je pred 
nami eden zahtevnejših pro-
jektov, ki se ga kljub dvema 
milijonoma nepovratnih 
sredstev zaradi rastoče dragi-
nje moramo lotiti z nekoliko 
večjo dozo korajže. Pred 
nami je namreč gradnja no-
vega kulturnega doma v Po-
ljanah, ki so že drugo desetle-
tje v občinskem prostorskem 
planu določene kot kulturno 
središče občine. Ker je pro-
jekt inovativen in arhitektur-
no dovršen, bo v ponos celo-
tni občini, podobno kot 
Dvorec Visoko, ki nas svojim 
živahnim dogajanjem poz-
dravi že ob samem vstopu v 
občino.
Letošnje poletje je bil utrip 
na dvorcu še posebno pester, 
prireditve so bile zelo razno-
vrstne in dobro pripravljene, 
nadaljevale se bodo v jesen in 
zimo ... Še pred desetletjem 
je bil takšen premik videti 
kot nepremostljiv izziv, sedaj 
je za nami. Zato so načrti za 
naprej smeli, izzivi pa se ve-
dno bolj spreminjajo v prilo-
žnosti – ker se jih ne bojimo!

Milan Čadež, župan

Visoko – Gospodarsko po-
slopje je že dobilo nov toplo-
tni ovoj in urejeno fasado, 
restavrirali so vsa okna na 
objektu in vgradili nova vho-
dna vrata v pritlični etaži. 
Obenem so celotno streho 
prekrili z novo kritino ter 
uredili žlebove in odtoke, 
urejeno je bilo tudi meteor-
no odvodnjavanje, je razlo-
žil višji referent za področje 
investicij na Občini Gorenja 
vas - Poljane Igor Kržišnik.  
V sklopu sedanjih del, za ka-
tera so pridobili tudi sred-
stva ministrstva za kulturo v 
višini slabih dvesto tisoč 
evrov, so v delu nekdanjega 
hleva izvedli še statično in 
hidrofobno injektiranje, 
prenovili so stropne in sten-
ske omete ter poskrbeli za 
novo talno hidroizolacijo in 
toplotno izolacijo, čaka pa 
jih še izvedba estriha, v ka-
terem bo vgrajen razvod za 
talno gretje. »Izvedene bodo 
tudi vse potrebne podome-
tne inštalacije za delovanje 
večnamenske dvorane, 
predvidene v prostorih ob-
stoječega hleva,« je pojasnil 

Kržišnik in dodal, da jih 
nato čaka še ureditev okoli-
ce. Celotna naložba je vre-
dna okrog petsto tisoč evrov, 
je dejal Kržišnik. Po načrtih 
naj bi v obnovljenem gospo-
darskem poslopju v sodelo-
vanju z medicinskim cen-

trom Medicor zaživel 
rehabilitacijski center za 
bolnike po operaciji srca in 
ožilja.
Dela ta čas potekajo tudi v 
Dvorcu Visoko, in sicer re-
stavrirajo okna v prvem 
nadstropju in v mansardi 

dvorca. »Zdaj bodo vsa 
okna v objektu v celoti re-
stavrirana,« je poudaril Kr-
žišnik in dodal, da dela izva-
jajo tudi pod nadzorom 
predstavnice zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Da-
mjane Pediček.

Ob Dvorcu Visoko, ki je v preteklih letih dočakal temeljito prenovo, ta čas končujejo obnovo še 
sosednjega gospodarskega poslopja.

Končujejo prenovo

Mateja Rant

Poljane – Občina je lani od 
župnije odkupila objekt kul-
turnega doma v Poljanah in 
zemljišče ob njem, saj na 
tem mestu načrtujejo gra-
dnjo novega, kar je že večde-
setletna želja Poljancev, je 
razložil podžupan Občine 
Gorenja vas - Poljane in taj-
nik Krajevne skupnosti Po-
ljane Anton Debeljak. Za 
projekt je občina na držav-
nem razpisu uspela pridobi-
ti približno milijon in pol 
evrov, pogoj, da so na razpi-

su sploh lahko kandidirali, 
pa je bilo lastništvo sedanje-
ga objekta, je še pojasnil De-
beljak.
Prve idejne zasnove novega 
objekta so po Debeljakovih 
besedah potrjevali že v letih 
od 2010 do 2014, a se je ve-
dno ustavilo pri vprašanju 
poplavne ogroženosti tega 
območja. Poplave, ki so Po-
ljane prizadele v letu 2014, so 
nato pripomogle k hitrejši iz-
vedbi protipoplavnih uredi-
tev. Tako so lahko na podlagi 
že obstoječe idejne zasnove 
znova pripravili projekt gra-

dnje novega kulturnega 
doma, v katerem naj bi poleg 
večnamenske dvorane s tri-
sto sedišči uredili tudi novo, 
večjo knjižnico, skupne pro-
store za društva in pisarno 
krajevne skupnosti. Vsi dose-
danji najemniki prostorov v 
kulturnem domu pa so se 
morali začasno preseliti na 
druge lokacije. Krajevna sku-
pnost je začasne prostore na-
šla v Šubičevi hiši, Krajevna 
knjižnica Poljane pa v prosto-
rih nekdanje pekarne na na-
slovu Poljane nad Škofjo 
Loko 28. Nove prostore za 

svoje delovanje so morali po-
iskati še Kulturno društvo dr. 
Ivan Tavčar Poljane, plezalno 
društvo Cempin in Športno 
društvo Poljane. »Izprazniti 
je bilo treba tudi stanovanji 
hišnika in župnika ter prese-
liti učilnico za verouk, in si-
cer v spodnje prostore cerkve 
v Poljanah. Kulturno društvo 
bo v dogovoru z Zavodom 
Poljanska dolina delovalo v 
Šubičevi hiši, predstave pa 
bodo v dogovoru z občino 
pripravljali v Sokolskem 
domu v Gorenji vasi,« je ra-
zložil Debeljak.

V Poljanah načrtujejo rušitev sedanjega objekta kulturnega doma, saj bodo na istem mestu gradili 
novega. Vsi dosedanji najemniki prostorov se morajo zato do konca septembra izseliti.

Kulturni dom bodo porušili

Mateja Rant

Ne bojimo se 
izzivov

Predsednik in tajnik krajevne skupnosti France Dolenec 
in Anton Debeljak v začasnih prostorih v Šubičevi hiši 
/ Foto: Mateja Rant

Na Visokem končujejo obnovo gospodarskega poslopja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Milan Čadež

Županov kotiček

Hotavlje – S slovesnostjo na 
Hotavljah se je minuli torek 
zaključila mednarodna voja-
ška vaja Zvezda Triglava 
2022, ki je potekala tudi na 
območju Škofjeloškega hri-
bovja – Gorenje vasi, Blego-
ša in Ermanovca, so sporoči-
li z občine.
Na vaji Zvezda Triglava 
2022, ki se je začela 12. sep-
tembra na območju Bohinj-
ske Bele in se končala 20. 
septembra z napadom na 
Blegoš, je sodelovalo 400 
udeležencev. Poleg pripa-
dnikov 132. gorskega polka 

ob podpori drugih enot Slo-
venske vojske so sodelovali 
še pripadniki oboroženih sil 
Madžarske, Poljske, Velike 
Britanije in ZDA, so pojasni-
li na občini in dodali, da so 
se kot opazovalci skupnega 
urjenja gorskega bojevanja 
udeležili tudi predstavniki 
oboroženih sil Italije, 
Luksemburga, Madžarske, 
Nemčije in ZDA. »Cilj med-
narodne vojaške vaje je bilo 
izboljšanje usposobljenosti 
enot za gorsko bojevanje, iz-
menjati izkušnje in izboljša-
ti civilno in vojaško sodelo-
vanje,« so še pojasnili na 
občini.

Zaključek na Hotavljah
Mateja Rant

Nove prostore so našli tudi za krajevno knjižnico Poljane, 
in sicer v nekdanji pekarni na naslovu Poljane nad Škofjo 
Loko 28. / Foto: Mateja Rant
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Rokodelski center DUO Škofja Loka je drugo nedeljo v septembru na Visokem pripravil dogodek z 
naslovom Rokodelsko na Visokem, v okviru katerega je svojo dejavnost predstavilo okrog trideset 
vrhunskih rokodelcev iz vse Slovenije.

Visoko – Osrednji del do-
godka je predstavljal roko-
delski sejem, na katerem so 
se s svojimi izdelki in prika-
zom rokodelskih veščin 
predstavili mojstri in moj-
strice, ki so tako ali drugače 
povezani z Rokodelskim 
centrom DUO Škofja Loka. 
»Naš namen je prikazati, ko-
liko vrhunskih rokodelcev 
imamo in da to še zdaleč ni 
neka prostočasna ali ljubi-
teljska dejavnost, ampak 
spodbujamo profesionaliza-
cijo rokodelstva,« je poudari-
la Katarina Sekirnik iz Roko-
delskega centra DUO Škofja 
Loka. Poleg njihovih članov 
so se povabilu odzvali tudi 
člani drugih rokodelskih 
centrov, tokrat so prišli iz 
Veržeja, Rogatca, Slovenske 
Bistrice, Idrije in Ribnice.
Čez dan so se obiskovalci 
lahko udeležili tudi različnih 
rokodelskih delavnic: od rez-
barjenja, suhega polstenja, 
vezenja in izdelave usnjenih 

šivanih žogic do skupne iz-
delave pletene gugalnice. V 
skupnostnem kotičku je 
Breja preja pripravila pletil-
ski Štrikeraj, odprt za vse 
obiskovalce. Letos so s seboj 

prinesle tudi »izvezene 
zgodbe«, ki so jih pisale in 
vezle ženske, ki so se v Ško-
fjo Loko priselile v zadnjih 
letih, učenje slovenščine pa 
združujejo s tekstilnim 

ustvarjanjem in pisanjem 
ter deljenjem svojih življenj-
skih izkušenj in zgodb. Ker 
je  z rokodelstvom že od nek-
daj tesno povezano pripove-
dovanje zgodb, je za preplet 
zgodb in ustvarjalnosti na 
rokodelskem dogodku po-
skrbelo tudi društvo za krea-
tivno grabljenje sveta   Gra-
ble. Najmlajšim pa so 
posebno pozornost nameni-
li v Zavodu Kres – otroci so 
rajali ob igri na prostem ter 
se zabavali ob družabnih 
igrah naših prednikov in 
ustvarjanju. Pripravili so še 
delavnico Od jabolk do mo-
šta, na kateri so prešali ja-
bolka in si sami pripravili 
osvežilni mošt. Zvečer so 
dogodek zaokrožili s koncer-
tom vrhunskega glasbenega 
dueta Uršule Ramoveš in 
Metoda Banka s Pesmimi iz 
Jazbecove grape, ki jih je na-
pisal Janez Ramoveš .

Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – Ob-
čina Gorenja vas je tudi le-
tos, tokrat zgolj v spletni 
obliki, objavila publikacijo o 
projektih in delu občine v 
preteklem letu. Celovit pre-
gled dela občine so pripravi-
li 13. leto zapored, na spletni 
strani pa so v digitalni obliki 
na voljo tudi vse publikacije 
iz preteklih let.
S publikacijo vsako leto kar-
seda celovito predstavijo 
delo občine, da bi občanke 
in občani dobili čim boljši 
vpogled v vse, s čimer se ob-
čina ukvarja, ter kako pote-
kajo posamična dela na celo-
tnem območju občine, je 
pojasnil župan Milan Čadež. 
Ob tem je poudaril, da je po-
treb po investicijskih vlaga-
njih po celotni občini veliko, 
vrsta projektov, ki jih želijo 
realizirati, je dolga, vsako 
leto pa jih izpeljejo kar ne-
kaj. »Tako je bilo tudi v letu 
2021, med prebiranjem 
predstavitev pa si boste lah-
ko sami ustvarili vtis o na-
šem skupnem delu,« je še 
zapisal Čadež. Ob tem je 
opozoril, da jih zakonodaja 
zavezuje, da še vedno polovi-
co proračuna namenijo za fi-
ksne stroške, največji med 
njimi je doplačilo stroškov 
vrtca, ki je lani preseglo 1,4 
milijona evrov. »Na osnovi 

tega starši v skladu z držav-
nim pravilnikom plačujejo 
nižje položnice za vrtec,« je 
dejal župan in dodal, da 
sredstva za investicije po-
skušajo dodatno pridobiti s 
prijavami na različne razpi-
se, kjer pa pogosto zaradi ve-
likega števila prijav ne more-
jo odobriti vseh vlog. »Zato 
se posebno trudimo, da bi 
bile naše prijave kar najbolje 
pripravljene in podkrepljene 
s kakovostno projektno do-
kumentacijo.«
V publikaciji so tokrat pred-
stavili urejanje poplavne var-
nosti Poljanske doline in 
nove ureditve ob Sori, gra-
dnje in obnove javnih objek-
tov, dela na cestni infra-
strukturi, dela na področju 
gospodarskih javnih služb 
in komunalne infrastruktu-
re, prostorsko načrtovanje in 
urejanje novih sosesk ter do-
gajanje na področju kulture 
in kulturne dediščine, turiz-
ma in prireditev, vzgoje, izo-
braževanja in športa, zdra-
v s t v e n e g a  v a r s t v a , 
protipožarne varnosti in ci-
vilne zaščite, socialnega var-
stva in gospodarskih dejav-
nosti. Posebno poglavje so 
namenili še občinskemu 
prazniku in lanskim občin-
skim nagrajencem, pripravi-
li so še pregled občinskih 
proračunov v letih od 2017 
do 2021.

Mateja Rant

O delu občine  
v preteklem letu

Na Visokem je svojo dejavnost predstavilo okrog trideset vrhunskih rokodelcev iz vse 
Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Gorenja vas - Poljane je ob pokopališču v Stari Oselici v drugi polovici avgusta končala 
urejanje dodatnih parkirišč.

Asfalt prihodnje leto

Stara Oselica – Ob pokopali-
šču v Stari Oselici je Občina 
Gorenja vas - Poljane uredila 
več kot dvajset dodatnih par-
kirišč. Ta čas so izvedli prvo 
fazo predvidenih del, ki je za-
jemala ureditev celotnega pla-
toja novega parkirišča za zdaj 
še v makadamski izvedbi, po-
trebne pripadajoče kamnite 
oporne zidove in stopnice za 
dostop, je pojasnil višji refe-
rent za področje investicij na 
občini Igor Kržišnik.

V sklopu doslej opravljenih 
del so uredili tudi dostope z 
novega parkirišča proti zgor-
njemu platoju in dostop v 
cerkev. Dela so bila po Krži-
šnikovih besedah vredna 
okrog 45 tisoč evrov. Ob po-
kopališču je tako po novem 
prostor za okrog 25 parkira-
nih vozil. »V naslednji fazi, 
predvidoma prihodnje leto, 
se bo izvedla še končna fi-
nalna obloga makadamske-
ga parkirišča, predvideno 
delno s travnimi ploščami in 
delno z asfaltom.«

Mateja Rant

Ob pokopališču v Stari Oselici je občina uredila dodatna 
parkirišča. / Foto: arhiv občine

Naslovna stran letošnje publikacije, ki je na voljo zgolj v 
spletni obliki / Foto: arhiv občine

Visoko – Na Dvorcu Visoko Zavod Poljanska dolina nadaljuje 
tradicijo Oktoberfejsta, ki so ga v nekdanji gostilni Pr' Sedmic 
izvedli 18-krat zapovrstjo. Obiskovalci so lahko preizkusili 
piva štirih butičnih pivovarjev v posebnih kozarcih z napisom 
Oktoberfejst, ki so jih izdelali posebej za to priložnost. Za 
uvod v Oktoberfejst pa so poskrbeli v Loškem muzeju s pre-
davanjem o zgodovini pivovarstva na Škofjeloškem.

Nadaljujejo tradicijo Oktoberfejsta

Rokodelci so se zbrali 
na Visokem
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Obiskovalci so se lahko udeležili tudi različnih rokodelskih delavnic. / Foto: Gorazd Kavčič
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Društvo upokojencev za Sel-
ško dolino je 20. avgusta 
praznovalo 70-letnico uspe-
šnega delovanja. V društvu 
izvajajo številne aktivnosti. 
Najbolj ponosni so na meša-
ni pevski zbor, ki deluje že 
28 let. Zelo radi organizirajo 
izlete, kopanje, pohode in 
obiske kulturnih prireditev. 
Že vrsto let izvajajo humani-
tarni projekt Starejši za sta-
rejše, pohvalijo se lahko kar 
z dvema skupinama ročnih 
del, na športnem področju 
pa se ukvarjajo s kegljanjem 
in smučanjem, letos je na-
stala še plesna skupina Sel-
ške dame. Članom Društva 
upokojencev za Selško doli-
no čestitamo ob visokem ju-
bileju in se jim zahvaljuje-
mo, ker bogatijo življenje v 
občini in jo s svojimi dejav-
nostmi predstavljajo tudi v 
drugih krajih.
V Železnikih in Sorici smo 
9. in 10. septembra gostili 
župana Innichena Klausa 
Rainerja s soprogo Karolino. 
Prišla sta iz južnotirolskega 
dela, od koder so freisinški 
škofje v 13. stoletju naselili 
prebivalce na območje Sori-
ce z okolico.
Z Innichenom smo na bolj 
uradnem nivoju začeli sode-
lovati pred petimi leti, ko 
nas je obiskala takratna žu-
panja. Sledilo je nekaj obi-
skov delegacij iz Železnikov 
in Sorice na Južnotirolskem, 
med drugim smo bili v letu 
2019 na njihovem praznova-
nju ob 1250-letnici mesta In-
nichen. Zadnji obisk je bil 
pred enim letom, ko smo se 
srečali z novim županom 
Rainerjem. Za vrhunec dvo-
dnevnega obiska so poskrbe-
li v Sorici na prireditvi Poz-
drav jeseni, ki jo je pripravilo 
Turistično društvo Sorica v 
čast gostoma in večstole-
tnim povezavam z Inniche-
nom. Mladi iz Sorice so z 
dramsko uprizoritvijo v na-
rečnem jeziku pokazali, 
kako so se njihovi predniki 
naselili na soriškem ozem-

lju in kakšno je bilo življenje 
v tistih časih. Dogajanje so 
popestrili še mladi glasbeni-
ki iz Sorice in otroci z ljud-
skim plesom. Na prireditvi 
so soriški otroci gostujoče-
mu županu simbolično pre-
dali voščeno svečo. Po nase-
litvi na soriško ozemlje so 
prebivalci več stoletij romali 
v Innichen in v štiftni cerkvi 
darovali svečo in denar za 
mašo za zaščito svojih polj. 
Veseli smo, da se je župan 
odzval našemu povabilu in 
da je naklonjen nadaljnjemu 
sodelovanju.
Na Osnovni šoli Železniki 
so se razveselili treh novih 
učilnic in dvigala. Občina je 
poskrbela za ureditev doslej 
neizkoriščene mansarde, v 
kateri so po novem likovna, 
glasbena in računalniška 
učilnica s pomožnimi pro-
stori in sanitarijami. Investi-
cija je bila vredna 570 tisoč 
evrov, pri čemer smo prido-
bili slabih 300 tisoč evrov 
sofinanciranja na razpisu 
ministrstva za izobraževa-
nje. Osnovno šolo Železniki 
in njene podružnice v tem 
šolskem letu obiskuje 657 
učencev, od tega je šolski 
prag 1. septembra prvič pre-
stopilo 77 učencev. Vsem, 
posebno pa prvošolcem, že-
limo uspešno šolanje in naj 
pouk ves čas poteka v šol-
skih klopeh.

Anton Luznar, župan

Železniki – Občino Železni-
ki so že večkrat prizadele 
hude poplave, v zadnjih 40 
letih kar sedemkrat, naza-
dnje 18. septembra 2007, ko 
so povzročile ogromno ško-
do in terjale kar tri smrtne 
žrtve. Po dolgoletnih priza-
devanjih so v Železnikih 
pred letom dni vendarle do-
čakali začetek izvajanja pro-
tipoplavnih ukrepov. Dobrih 
34 milijonov evrov vreden 
projekt Protipoplavna uredi-
tev porečja Selške Sore, ki ga 
sofinancirata država in EU, 
izvaja Direkcija RS za vode 
(DRSV), ki napoveduje, da 
bo gradnja pretežno konča-
na do konca prihodnjega 
leta, v letu 2024 pa predvide-
vajo le še izvedbo zaključnih 
del in odpravo eventualnih 
pomanjkljivosti gradnje.
Župan Železnikov Anton Lu-
znar je zadovoljen, da njihovi 
kraji postajajo poplavno var-
nejši. »Gradnja na prvem od-
seku Selške Sore od Alplesa 
do Domela se končuje, prav 
tako je že končana na pritoku 
Prednja Smoleva in v glav-
nem tudi že na Dašnici, na 
pritoku Češnjica pa dela še 
potekajo. Največje gradbišče 
je trenutno na drugem odse-
ku Selške Sore od Domela do 
Dermotovega jezu, kjer pote-
ka tudi kanalizacijski vod,« je 
pojasnil župan in dodal, da 
gradnja že nekaj časa poteka 

tudi na četrtem odseku Sel-
ške Sore na območju Dolen-
čevega jezu na Jesenovcu.
Glede tretjega odseka od 
Dermotovega jezu do Dolen-
čevega jezu je župan pove-
dal, da je na upravnem sodi-
šču še vedno v reševanju 
pritožba na izdano delno 
gradbeno dovoljenje. V oko-
lici Dermotovega jezu je si-
cer prišlo do sprememb, saj 
je DRSV odkupil malo hi-
droelektrarno. »Ker ne bo 
več delovala, v strugi ne bo 
300-metrskega kanala, ki bi 
usmerjal vodo v hidroelek-
trarno, zato so sprojektirali 
drugačne ureditve. Predvi-
doma v začetku oktobra 
bodo pripravili predstavitev 
za krajane,« je napovedal žu-
pan. Veseli se tudi že gra-
dnje obvoznice mimo stare-
ga dela Železnikov, ki jo 

bodo gradili ob protipoplav-
nem urejanju Selške Sore. 
»Direkcija za infrastrukturo 
je z občino in izbranima iz-
vajalcema že podpisala po-
godbo za obvoznico. Zgradi-
li jo bodo v dveh letih,« je 
pojasnil župan in pristavil, 
da lahko izvajalci že pred 
pridobitvijo pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja za ta 
odsek začnejo vzdrževalna 
dela v javno korist na obeh 
predvidenih križiščih.
DRSV je julija pridobil tudi 
gradbeno dovoljenje za dru-
go fazo protipoplavne uredi-
tve Selške Sore, ki zajema 
gradnjo visokovodnega zadr-
ževalnika pod Sušo. Zgradili 
bodo dvajset metrov visoko 
nasuto zemeljsko pregrado, 
ki bo lahko zadržala milijon 
kubičnih metrov vode, poleg 
tega pa bodo preložili in ure-

dili še dobrih 900 metrov re-
gionalne ceste, zgradili most 
čez pregrado ter uredili kilo-
meter struge. Za potrebe gra-
dnje so na regionalni cesti 
vzpostavili polovično zaporo, 
ki bo po napovedih DRSV 
trajala vse do zaključka gra-
dnje mostu preko pregrade.
Zaradi izvedbe protipoplav-
nih ukrepov se obetajo tudi 
zapore regionalne ceste na 
Jesenovcu. Izvajalec je prido-
bil dovoljenje za delne in po-
polne zapore ceste, ki so mo-
žne do 15. decembra od 7. do 
17. ure. Zapora na Jesenovcu 
je potrebna zaradi dviga nive-
lete regionalne ceste čez niž-
jo pregrado, ki bo morebitno 
vodo s ceste preusmerila na-
zaj v strugo Selške Sore. V 
času popolne zapore bo ob-
voz potekal po začasni obvo-
zni cesti ob gradbišču.

Medtem ko je 18. septembra minilo že petnajst let od katastrofalnih poplav v Železnikih, pa ti sedaj 
vendarle dobivajo protipoplavno zaščito.

Po petnajstih letih

Ana Šubic

Kot sta povedala Borut Mo-
horič in dr. Janez Luznar, ki 
sta sodelovala pri razvoju ino-
vacije, jim modularni kon-
cept omogoča, da enote po-
ljubno sestavljajo in se na ta 
način prilagajajo željam oz. 
potrebam trga. Za zdaj jih 
vgrajujejo v profesionalne ba-
terijske sesalce, ki jih upora-
bljajo v gradbeništvu, prav 
zaradi svoje prilagodljivosti 
pa bi jih lahko vgradili tudi v 
domači sesalnik. Če znajo 
biti sesalniki po navadi gla-
sni, pa to ne velja za tiste, v 
katerih je vgrajena Domelova 
enota. Sodobni postopki izde-
lave jim namreč omogočajo, 
da naprava deluje zelo tiho, s 
čimer dosežejo bolj udobno 
uporabo in boljšo uporabni-
ško izkušnjo. »Ključnega po-
mena je nova, v Domelu raz-
vita tehnologija laserskega 
balansiranja in uvedba laser-
skega varjenja plastičnih ma-
terialov, ki nadomešča lepi-
la,« so v zvezi s tem zapisali 
ob predstavitvi inovacije.
Kot so še povedali v Domelu, 
so finančni učinki zelo spod-

budni. Enota se namreč 
odlično prodaja. V prvem 
letu so tako že realizirali oko-
li dva milijona evrov prodaje. 
Z inovacijo pa so pritegnili 
tudi vodilnega ameriškega 
proizvajalca ročnega orodja 
Milwaukee Tools, s čimer se 
jim odpirajo vrata na nove 
trge, zato si v prihodnjih letih 
obetajo še nadaljnje rasti.
Za priznanja na nacionalni 
ravni se je sicer letos potego-
valo 45 projektov, ki so se na 
regijskih izborih odrezali 

najbolje in osvojili zlata pri-
znanja. To leto sta sicer na 
regionalne izbore prispeli 
202 inovaciji. Skupno pa so 
pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, kjer projekt orga-
nizirajo v sodelovanju z mi-
nistrstvom za gospodarski 
razvoj in napredek ter Javno 
agencijo SPIRIT Slovenija, v 
26 letih podeljevanja regio-
nalnih in dvajsetih letih na-
cionalnih nagrad nagradili 
več kot 11 tisoč inovatorjev in 
več kot 3440 inovacij.

Predsednik GZS Tibor Ši-
monka je ocenil, da imamo 
v Sloveniji pester nabor 
podjetij in organizacij, ki 
so sposobne inovirati na 
zelo širokem področju, a 
poudaril, da se med država-
mi EU še vedno uvrščamo 
v skupino zmernih inova-
torjev, saj se premalo vlaga 
v raziskave, razvoj in inova-
cije, zato je pozval k večji 
vlogi države pri ustvarjanju 
spodbudnega okolja za ra-
zvoj in napredek.

Med zlatimi tudi Domel

Praznovanja in 
začetek pouka

Zlata nagrada v rokah Domelove ekipe / Foto: Gorazd Kavčič

Urejanje območja bodočega zadrževalnika pod Sušo / Foto: Simon Benedičič

Anton Luznar

O
B

Č
IN

A 
ŽE

LE
ZN

IK
I, 

Č
E

Š
N

JI
C

A 
4

8
, Ž

E
LE

ZN
IK

I

Železniki – Občina Železniki obvešča, da bodo v okviru dru-
ge faze sanacije brežine Na plavžu, ki zajema postavitev 
treh linij podajno-lovilnih ograj, v prihodnjih tednih večkrat 
potekali helikopterski prevozi opreme in materiala z obmo-
čja Studena na območje sanacije brežine. Izvajalec zagota-
vlja, da bodo dela potekala tako, da bodo čim manj moteča 
za okolico, kljub temu pa bo nastajalo nekaj hrupa.

Helikopterska dostava materiala na brežino 
Na plavžu

Železniki, Škofja Loka – Potem ko je Domel minulo soboto 
povabil na dan odprtih vrat v Železnike – na lokaciji Otoki in 
Na plavžu, kjer so uradno predali namenu prizidek, pa v so-
boto, 1. oktobra, med 9. in 13. uro pripravlja dan odprtih vrat 
na obeh lokacijah v Škofji Loki: na Trati in v Retečah, kjer 
načrtujejo še slavnostno odprtje prenovljenega dela stavbe. 
Na dnevu odprtih vrat si bodo obiskovalci pod vodstvom 
Domelovih strokovnih sodelavcev lahko ogledali proizvodne 
prostore in procese, kadrovska služba pa bo na voljo za in-
formacije o možnostih zaposlitve ali štipendiranja.

Domelovi dnevi odprtih vrat

Županov kotiček

1. stran
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V Železnikih in Sorici so se razveselili obiska župana Innichena Klausa Rainerja s soprogo. S to 
južnotirolsko občino jih povezuje skupna zgodovina.

Sorica – V Sorici in vaseh 
pod Ratitovcem že stoletja 
ohranjajo bogato zgodovin-
sko dediščino, katere začetki 
segajo na konec 13. stoletja, 
ko so freisinški škofje tja na-
selili podložnike iz Inniche-
na in njegove okolice v Pu-
striški dolini. Med krajema 
se je spletla posebna vez. Po 
naselitvi v Sorico z okolico 
so namreč prebivalci več sto-
letij romali v Innichen in 
tako ohranjali stik s svojo pr-
votno domovino. V zadnjih 
letih je prišlo še do bolj ura-
dnega sodelovanja s tirolsko 
občino in tako so v občini 
Železniki ta mesec gostili 
župana Klausa Rainerja s so-
progo Karolino.
Gosta, ki sta bila v Selški do-
lini prvič, sta dvodnevni 
obisk začela s sestankom na 
Občini Železniki, obiskala 
sta tudi podjetje Domel in 
Muzej Železniki. Ob obisku 
Gostišča Tolc in Soriške pla-
nine sta spoznavala primere 
dobrih praks na področju tu-
rizma, odkrivala pa sta tudi 
bogato kulturno dediščino 
Sorice, kjer sta obiskala Gro-
harjevo hišo in se udeležila 
tradicionalne prireditve Poz-
drav jeseni, ki jo je Turistič-
no društvo (TD) Sorica v so-
delovanju z občino tokrat 
priredilo v čast gostoma.
»V veliko čast mi je, da sem 
lahko v krajih, kamor so se 

preselili naši predniki,« je 
na prireditvi v Groharjevi 
dvorani poudaril župan Rai-
ner in spomnil, da že skoraj 
750 let tkejo prijateljske od-
nose. Ob obisku ga je še po-
sebej navdušila skupna kul-
turna povezanost, ki je tudi 
osnova za nadaljnje sodelo-
vanje. Vesel bo, če bo lahko 
že prihodnje leto v Inniche-
nu na njihovi tradicionalni 
septembrski prireditvi po-
novno pozdravil delegacijo 
iz Sorice, je pristavil.
Župan Železnikov Anton Lu-
znar je zadovoljen, da z Inni-
chenom nadaljujejo uradne 

obiske, ki so se začeli leta 
2017, ko so na Selškem gosti-
li tedanjo županjo. Sledilo je 
nekaj obiskov delegacij iz Že-
leznikov in Sorice v Inniche-
nu, nazadnje lani, ko so se 
sestali z novim županom 
Rainerjem. Župan Luznar je 
zelo vesel, da se je odzval nji-
hovemu povabilu v Selško 
dolino, sicer pa si v Železni-
kih in Sorici želijo, da bi sča-
soma prišlo tudi do pobrate-
nja s tirolsko občino.
Gosta, ki sta ju nagovorila še 
predsednik Krajevne sku-
pnosti Sorica Bernard Drol 
in predsednica TD Sorica 

Polona Golija, sta z zanima-
njem spremljala program, ki 
se je osredotočal na medse-
bojno kulturno in prijatelj-
sko povezanost soriškega 
območja in Innichena. Sori-
ški otroci so po zgledu pred-
nikov županu Rainerju sim-
bolično predali voščeno 
svečo, ki jo je ponesel v 
štiftno cerkev. Program je 
popestril tudi turistični pod-
mladek z dramsko uprizori-
tvijo v narečnem govoru o 
naselitvi na soriško ozemlje, 
predstavili pa so še mladi 
glasbeniki iz Sorice in otroci 
z ljudskim plesom.

Ana Šubic

Evropskemu tednu mobilnosti se je pridružila tudi občina Železniki.

Za trajnostno mobilnost

Železniki – V Evropskem te-
dnu mobilnosti, ki je potekal 
med 16. in 22. septembrom 
pod sloganom Trajnostno 
povezani, je z različnimi ak-
tivnostmi, s katerimi so pro-
movirali trajnostne oblike 
mobilnosti, sodelovala tudi 
občina Železniki. »Teden 
mobilnosti nas opozarja, da 
poskušamo več opravkov 
opraviti peš, s kolesom, z 
javnimi prevoznimi sredstvi 
ali da se nas več pelje skupaj 
z avtom na isti cilj. S tem 
zmanjšujemo ogljični od-
tis,« je na osrednjem dogod-
ku ob tednu mobilnosti v 
kulturnem domu v Železni-
kih dejal župan Anton Lu-
znar. Predstavil je novo kole-
sarsko povezavo od Plenšaka 
do Selc in dodal, da se trudi-
jo, da vsako leto uredijo ka-
kšen odsek pločnika, pešpoti 
in kolesarske poti.
Na prireditvi, ki so se je ude-
ležili petošolci Osnovne šole 
(OŠ) Železniki in podružni-
ce Selca ter nekaj občanov, 

sta sodelavca iz občinske 
uprave Peter Košir in Rok 
Pintar, ki je tudi povezoval 
dogodek, predstavila različ-
ne oblike kolesarske poveza-
ve v občini Železniki: novo-
zgrajene kolesarske steze, 
kolesarsko površino na ploč-
niku (npr. mimo podjetij 
Domel in Niko), kolesarski 
pas na vozišču, ki ga bodo 
zarisali na različnih odsekih 
skozi mesto Železniki, in so-
uporabo vozišča oz. sistem 
vodenja kolesarjev in motor-

nega prometa skupaj na voz-
išču, kar so predvideli v Sel-
cih na javni poti mimo 
Lotrič Meroslovja in Alpme-
tala. Policistka Jana Cankar 
je poudarila, da sta za varno 
uporabo kolesarske poveza-
ve zelo pomembna pozor-
nost in strpnost.
Učenci so izvedeli številne 
koristne informacije o obna-
šanju v prometu, ustrezni 
kolesarski opremi, beseda je 
nanesla tudi na vožnjo z  
e-skiroji ... Učiteljica Andre-

ja Bogataj Rant se je v ime-
nu OŠ Železniki občini za-
hvalila za nakup sedmih 
koles, ki jim bodo prišla zelo 
prav pri kolesarskih izpitih. 
Predsednik gorskokolesar-
skega kluba Jošt Zaman je 
predstavil gorsko kolesarje-
nje, Jure Kavčič, ki ima kole-
sarski servis na Češnjici, pa 
je skupaj z Urošem Lenki-
čem predstavil popravljalni-
co koles z osnovno opremo 
za manjša popravila (dve naj 
bi postavili tudi ob kolesar-
ski poti v Železnikih) in pri-
kazal zamenjavo zračnice. 
Andraž Štefanič iz Domela 
se je dotaknil e-koles, ki jih 
razvijajo tudi v njihovem 
podjetju, ter omenil, da na-
črtujejo tudi električni triko-
lesnik, ki ima spredaj košaro 
za vožnjo otrok, in da razvi-
jajo motorje za e-skiroje.
Aktivnosti ob tednu mobil-
nosti so potekale v okviru 
projekta LIFE IP CARE-
4CLI-MATE in jih je sofi-
nanciralo Ministrstvo za 
okolje in prostor – Sklad za 
podnebne spremembe.

Ana Šubic

Železniki – Na koncertu v or-
ganizaciji Kulturnega dru-
štva (KD) Rov in Turistične-
ga društva (TD) Železniki 
sta nastopili solistka Christi-
na Thaler iz Selc in kot pia-
nistka mezzosopranistka 
Anja Šinigoj, ki živi v Žireh. 
Thalerjeva je magistrirala na 
Akademiji za glasbo v Lju-
bljani, izobraževala se je 
tudi na glasbeni akademiji v 
Mainzu. Ukvarja se pred-
vsem s poustvarjanjem glas-
be baroka. Izvedla je že več 
mednarodnih nastopov. Za-
poslena je v zboru ljubljan-
ske Opere. Kot pevka je v 
tem zboru zaposlena tudi Ši-
nigojeva, ki je končala študij 
na ljubljanski glasbeni aka-
demiji. Kot solistka in člani-
ca komornih zasedb je na 
državnih in mednarodnih 
tekmovanjih prejela več zla-
tih plaket. Koncertira tudi s 
priznanimi orkestri in zbori.

Kot je pojasnil Robert Pre-
zelj iz KD Rov Železniki, je 
bil namen dogodka pro-
gramsko oživljanje zunanjih 
javnih prostorov, v tem pri-
meru dvorišča najstarejše 
hiše v Železnikih, imenova-
ne Plnada. Predsednik TD 
Železniki Tomaž Weiffen-
bach je povedal, da so ter-
min koncerta umestili na 
nedeljski večer, ker se jim je 
glede na izbor pesmi zdel 
najustreznejši. Nad velikim 
obiskom so bili prijetno pre-
senečeni. »Občinstvo je z 
močnimi aplavzi povedalo, 
da je koncert vrhunski. Ču-
dovita je tudi sama lokacija 
koncerta in kulisa, ki jo za-
konca Fajfar v Plnadi, kjer 
živita, rada odstopita in s 
tem kraju, vsem obiskoval-
cem in tudi organizatorjem 
omogočita nepozabne tre-
nutke. Vsi že nestrpno priča-
kujemo naslednji koncert v 
tem prelepem ambientu,« je 
dodal Weiffenbach.

Jure Ferlan

Zimzelene melodije

Zadaj od leve: župan Innichena Klaus Rainer s soprogo Karolino, soproga župana 
Železnikov Majda in župan Anton Luznar, predsednik Krajevne skupnosti Sorica Bernard 
Drol in predsednica TD Sorica Polona Golija, spredaj pa soriški podmladek / Foto: Simon Benedičič

Prikaz zamenjave zračnice na kolesu / Foto: Ana Šubic

Christina Thaler (desno) in Anja Šinigoj sta navdušili.  
/ Foto: Jure Ferlan

Ratitovec – V letošnji akciji Naj planinska koča, ki jo prireja 
spletni portal Siol.net skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, so 
za naj visokogorsko planinsko kočo že drugo leto zapored 
izbrali Krekovo kočo na Ratitovcu. Naziv je oskrbniško ekipo 
na čelu z Anico Lotrič zelo presenetil. Po mnenju Lotričeve 
k priljubljenosti koče poleg njihove gostoljubnosti in kulina-
rike pripomore tudi odlična lokacija, letos pa še krasno vre-
me. Planincev je bilo še več kot pretekla leta. Marsikoga 
pritegnejo tudi flancati, po katerih slovijo. Krekova koča ima 
sicer od nedavnega prenovljeno streho, saj jo je Planinsko 
društvo za Selško dolino ob sofinanciranju gospodarskega 
ministrstva in Evropskega sklada za regionalni razvoj ener-
getsko saniralo. Leseno kritino so zamenjali s kovinsko in 
izvedli izolacijo strehe. Pred zimo nameravajo zamenjati še 
kritino na poslopju zgornje postaje tovorne žičnice, še pred 
tem jih čaka zamenjava nosilne vrvi žičnice, saj se je prej-
šnja zaradi dotrajanosti strgala.

Koča na Ratitovcu znova naj visokogorska koča

Na Krekovi koči so letos prenovili streho.

Povezani še naprej
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Prvo nedeljo v septembru je pred Plnado v 
Železnikih potekal Večer zimzelenih melodij.
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Žiri – Na interaktivnem ze-
mljevidu je označenih 52 in-
teraktivnih točk, ki se skrivajo 
pod ikonami, kot so pohodni-
štvo, lokalni podjetniki, infor-
macijska točka, pošta, zdra-
vstveni dom ... Poleg tega pa 
so označene še lokalne narav-
ne in kulturne znamenitosti, 
je pojasnila Majda Treven iz 
Turističnega društva Žiri in 
dodala, da so vse interaktivne 
točke opremljene s kratkim 
opisom in fotografijo ter na-
vodili za pot, ki uporabnika s 
pomočjo navigacije Google 
Maps na pametnem telefonu 
pripeljejo do želene točke. In-
teraktivni zemljevid je na vo-
ljo v slovenskem in angle-
škem jeziku.
Izdelavo interaktivnega sple-
tnega zemljevida so sofinan-
cirali s pomočjo evropskih 
sredstev, za katera so uspe-
šno kandidirali prek Roko-
delskega centra DUO Škofja 
Loka v okviru evropskega 
projekta Interreg Adrion 
2014–2020 CCI4TOURI-

SM. V sodelovanju s podje-
tjem Dever, ki je izdelalo 
tudi novo spletno stran visit-
ziri.si, so pripravili še mobil-
ni vodič, ki so ga poimenova-
li Po poti iz znanega v 
neznano. Nova krožna peš-
pot skupaj s turističnoinfor-
macijskim centrom v Žireh 
povezuje enajst točk žirovske 
nepremične kulturne dedi-

ščine: Planinsko kočo 
Mrzl'k, geološki profil Lukač, 
naravno kopališče Pustotnik, 
cerkev sv. Martina, cerkev sv. 
Lenarta s pokopališčem na 
Dobračevi, Matevžkovo hišo, 
Muzej Žiri, cerkev sv. Ane 
na Ledinici, športno dvorano 
Žiri in Nordijski center Po-
clain Žiri. »Vsaka od teh lo-
kacij je opremljena z novo 

turistično tablico s QR 
kodo,« je pojasnila Majda 
Treven in razložila, da si je s 
skeniranjem QR kode mogo-
če na mobilnem telefonu 
ogledati fotografije in opis 
objekta kulturne dediščine, 
pri katerem je obiskovalec. 
»Poleg informacij o zname-
nitosti pa ponuja tudi spletni 
vodnik, ki vas od lokacije, ki 
ste jo pravkar spoznali, pelje 
do nove, ki jo predlaga sam, 
in ob tem pokaže tudi navo-
dila za pot. Iz znane točke, ki 
smo jo sami izbrali, nas torej 
vodič popelje v 'neznano'.«
Za projekt interaktivnega ze-
mljevida so med devetimi iz-
branimi projekti na razpisu 
dobili najvišji možni znesek 
sofinanciranja, zato ga bodo 
predstavili tudi v Bruslju. 
Ob svetovnem dnevu turiz-
ma pa ga bodo 27. septem-
bra skupaj z drugimi projek-
ti, ki so jih sofinancirali s 
pomočjo sredstev v okviru 
Interreg Adrion 2014–2020 
CCI4TOURISM, predstavili 
še na Kržišnikovem vrtu v 
Žireh.

V juniju je začela aktivno delovati nova predstavitvena stran Žirov visitziri.si, na kateri je mogoče najti 
tudi interaktivni spletni zemljevid Žirov, s pomočjo katerega se lahko obiskovalci Žirov enostavno, 
hitro in brez pomoči turističnega osebja orientirajo v kraju.

Po Žireh tudi virtualno

Mateja Rant

Pred dobrim tednom so tako 
kot marsikje po Sloveniji za-
radi velike količine padavin 
tudi v Žireh vladale skoraj 
izredne razmere – v 24 urah 
je padlo kar 205 milimetrov 
dežja, kar je precej preseglo 
doslej najvišjo izmerjeno ko-
ličino padavin iz leta 2014, 
ko je v enakem obdobju pa-
dlo 176 milimetrov dežja. 
Največ padavin je bilo v po-
rečju reke Sore, veliko dežja 
je bilo tudi v delu Račeve. 
Odkar imamo uradne meri-
tve pretoka Sore, je bil ta do-
slej največji 18. septembra 
2010, torej pred 12 leti, in si-
cer je takrat pretok znašal 
160 kubičnih metrov na se-
kundo, letos pa so izmerili 
kar 170 kubičnih metrov na 
sekundo.
Kljub temu pa se je izkazalo, 
da je bila regulacija struge, 
ki so jo opravili ob gradnji 
obvoznice, učinkovita. Leta 
2010 je bil recimo vodostaj 
reke Sore pri mostu ob ben-
cinski črpalki 390 centime-
trov, tokrat pa pri šest od-
stotkov večjem pretoku 366 
centimetrov, torej 24 centi-
metrov manj. To pomeni, da 
če bi imeli danes enako situ-
acijo kot pred 12 leti, bi naj-
manj cele Žiri »plavale«. Za-
nimiv se mi je zdel podatek, 
ki sem ga zasledil na Vre-
menski postaji Žiri, da je le-
tos v Žireh do 21. septembra 
padlo 787 milimetrov dežja, 
kar je veliko pod dolgole-
tnim povprečjem, od tega pa 
samo v septembru 322 mili-
metrov, glavnina tisti konec 
tedna, ko smo imeli poplave. 
Skrbnika Vremenske posta-
je Žiri sem že pred časom 
povabil na občino, da se mu 
zahvalimo za njegov trud pri 
spremljanju vremena v Ži-
reh, saj mnogi Žirovci z za-
nimanjem sledimo njego-
vim objavam.
Pretekli teden smo po pozi-
vu Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje 
že podali tudi prve okvirne 
ocene škode na objektih in 
infrastrukturi po poplavah. 
Če bo škoda na območju ce-
lotne Slovenije presegla 0,03 
odstotka proračuna RS, 
bodo razglasili naravno ne-
srečo in na podlagi tega 
bodo posamezniki pozvani k 
prijavi škode, ki jim jo bodo 
povrnili iz državnega prora-
čuna. V soboto, ko so se raz-
mere vsaj malce umirile, 

smo se s poveljnikom Civil-
ne zaščite in direktorjem ob-
činske uprave odpravili na 
teren, da bi si na licu mesta 
ogledali škodo. Cestna infra-
struktura je precej poškodo-
vana, sploh kjer so poti ma-
kadamske, pa tudi na 
številnih asfaltiranih cestah. 
Nekaj hiš v Žireh je bilo po-
plavljenih, do poškodb opre-
me je prišlo tudi na kopali-
šču v Pustotniku, ki je bil 
ves pod vodo, poškodbe so 
nastale še na skakalnici, zali-
lo je tudi nogometno igrišče. 
Ob tem moram pohvaliti 
starše naših mladih skakal-
cev, saj so v nedeljo po po-
plavah že sanirali škodo na 
skakalnici. Zbralo se je več 
kot trideset staršev, ki so od 
8. do 15. ure opravili ogro-
mno delo, tako da so pretekli 
teden skakalci že lahko tre-
nirali. Pri nekaterih je čut 
odgovornosti za skupnost še 
prisoten.
To jesen je v Žireh tudi sicer 
pestro, saj potekajo dela na 
številnih cestah in ulicah. 
Gradi se pločnik na Novova-
ški cesti – rok za dokončanje 
del je konec leta, a sem pre-
pričan, da bodo dela končali 
prej. Cesto urejajo še v Draž-
goški ulici in Ulici Maksima 
Sedeja. Po podpisu pogodb 
o odkupu zemljišč pa so se 
neverjetno hitro odzvali tudi 
na direkciji za infrastruktu-
ro, tako da že nadaljujejo 
gradnjo obvoznice od Petro-
la proti Brekovicam. Jutri pa 
se začne uvedba v delo na 
križišču v Starih Žireh proti 
Idriji oziroma Osojnici. Pred 
14 dnevi so nam na sestanku 
z direkcijo obljubili tudi na-
daljevanje del na Selu pri od-
cepu za Mrzli vrh.

Jože Stanonik, podžupan

 Žiri – Skupaj z novim direk-
torjem Alpine Vítom Hro-
chem sta svojo vizijo razvoja 
Alpine sredi septembra v Ži-
reh predstavila poslancu dr-
žavnega zbora iz Žirov Jane-
zu Žaklju, podžupanu Jože-
tu Stanoniku in direktorju 
občinske uprave Matiji Po-
dobniku. František Pivoda 
in Roman Vývoda Alpino 
ocenjujeta kot odlično bla-
govno znamko olimpijskih 
prvakov, ki temelji na širo-
kem znanju in izkušnjah 
njenih ljudi ter bogati tradi-
ciji, zato sta prepričana, da 
ima dobre možnosti za rast. 
V Žireh so bili s slišanim za-
dovoljni, novim lastnikom 
pa so zaželeli uspešno delo 
in veliko poslovnih uspehov.
Žirovsko podjetje Alpina je s 
prvim septembrom tudi ura-
dno postalo del češke družbe 
K&H, ki je v lasti Františka 
Pivode. Ob obisku v Alpini 
je ta izrazil upanje, da bodo 
s svojim delom izpolnili 
tako svoje ambicije kot tudi 
pričakovanja lokalne sku-
pnosti. Priznal je, da je bil 
postopek prodaje zelo kom-
pliciran, zato so zaenkrat še 
precej zadržani pri razkriva-
nju nadaljnjih načrtov v zve-
zi z Alpino. Obljubil pa je, 

da bodo storili vse, da nada-
ljujejo tradicijo Alpine, in ob 
tem razkril, da sta v podjetju 
zaposlitev dobila tudi njegov 
vnuk in sin Romana Vývo-
da. Tudi novi direktor Hroch 
je prepričan, da je Alpina do-
bra in močna blagovna 
znamka, ki temelji na zna-
nju, izkušnjah in spretno-
stih zaposlenih, in prav v 
tem je po njegovih besedah 
njena velika moč. Kljub 
temu priznava, da razmere 
ta čas niso dobre, saj je pod-

jetje v preteklih mesecih za-
stalo, kar se bo odrazilo v 
drugi polovici leta, zato bo 
poslovni rezultat verjetno 
nekoliko slabši, kot so načr-
tovali. »V zadnjih letih so se 
preveč osredotočali na proi-
zvodnjo, pozabili pa so na tr-
ženje. To bo treba spremeni-
ti.« Napovedal je dvig marž, 
ki se mu ta čas zdijo preniz-
ke, in posledično malopro-
dajnih cen obutve. Po njego-
vih besedah bodo v začetku 
oktobra sposobni določiti, 

kdo so njihovi potrošniki ter 
kakšne storitve in izdelke 
jim želijo ponuditi, obenem 
pa nadaljujejo pripravo ko-
lekcije za prihodnje leto. 
»Mogoče zveni čudno, da se 
sprašujemo, kdo je naš po-
trošnik – to je zato, ke si po-
leg že obstoječih želimo is-
kati še nove,« je dejal Hroch. 
V prihodnje si v podjetju želi 
tudi več ekipnega dela, saj 
verjame, da se le s povezova-
njem in sodelovanjem pod-
jetje lahko premakne naprej.

»Alpina je znamka olimpijskih zmagovalcev in želimo si, da tako ostane še naprej, « je ob obisku na 
sedežu podjetja v Žireh zatrdil František Pivoda, novi lastnik Alpine, ki je pri nakupu sodeloval z 
Romanom Vývodo.

Vidijo možnosti za rast

Mateja Rant

Poplave povzročile 
precej škode

Podžupan Jože Stanonik je v znak dobrodošlice Františku Pivodi podaril čipko, ki jo je sam 
izdelal. / Foto: Mateja Rant
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Županov kotiček

Interaktivni zemljevid Žirov / Foto: posnetek zaslona

Jože Stanonik

Žiri – Projekt Lesni feniks, v okviru katerega so partnerji 
projekta razmišljali o ponovni uporabi lesnih ostankov in 
odsluženega lesa, se je kot edini projekt iz Slovenije uvrstil 
med 24 finalistov evropskega natečaja Nagrade za navdi-
hujoče projekte podeželja 2022. Tekmovanje poteka v pe-
tih kategorijah, zmagovalce pa bodo razglasili 6. oktobra v 
Bruslju. Pri izbiri zmagovalca v kategoriji za najbolj prilju-
bljeno prakso lahko sodelujejo vsi evropski državljani. Gla-
sovanje poteka na spletni strani natečaja do 4. oktobra do 
12. ure.

Lesni feniks med finalisti
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Prešeren je bil njegov vzornik
V Kulturnem središču Stare Žiri so sredi septembra pripravili predstavitev knjige Pesmi Prešernovega sodobnika in ledinskega rojaka Antona Žaklja s 
psevdonimom Rodoljub Ledinski, ki sta jo pripravili avtorici Marija Stanonik in Marija Velikonja.

Žiri – Anton Žakelj se je ro-
dil 14. oktobra 1816 v Ledi-
nah, ki so v tistem času sodi-
le v žirovsko župnijo in obči-
no, in tudi zato so njegove 
Pesmi predstavili tudi v Ži-
reh. Čeprav je od njegove 
smrti minilo že 154 let, je 
šele letos Kulturno društvo 

(KD) Rodoljub Ledinski 
zbralo gradivo in pripravilo 
knjižno izdajo njegovih pe-
smi, ki je izšla pri Založbi 
Bogataj, je pojasnil direktor 
omenjene založbe Damijan 
Bogataj. »Za to obstaja sto 
razlogov, a nobeden ne vzdr-
ži na tehtnici kakovosti, saj 
ga danes strokovnjaki prište-
vajo v krog najboljših pesni-

kov iz tistega časa,« je pou-
daril. Knjigo sta uredili Ma-
rija Stanonik in Marija Veli-
konja. Na prireditvi sta poleg 
Marije Velikonja o pesniku 
in knjigi spregovorili še ko-
ordinatorica projekta Ivica 
Šemrov in predsednica KD 
Rodoljub Ledinski Maja Ve-
gelj.
Delo Antona Žaklja so začeli 
raziskovati prav na pobudo 
Marije Velikonja, tako je po-
stopoma nastal tudi KD Ro-
doljub Ledinski. Najprej so 
pripravili razstavo o njem, a 
bolj ko so odkrivali pesnika 
in njegovo življenje, bolj so 
bili navdušeni – in tako do 
ideje, da njegove pesmi izda-
jo v knjigi, ni bilo več daleč, 
je priznala Ivica Šemrov. 
Marija Velikonja je spomni-
la, da so pesniku na pobudo 
ledinskega župnika Janka 
Žagarja že leta 1953 odkrili 
spominsko ploščo na njegovi 
rojstni hiši v Ledinah. »Osre-
dnji govorec je bil literarni 
zgodovinar Ivan Grafenauer, 
ki je Žaklja že opisal v enem 

od svojih del. Ob njem je go-
voril tudi pisatelj Etbin Kri-
stan. Torej so že takrat razu-
meli, da pesnik nekaj 
pomeni med Slovenci.« Spo-
mnila je še, da je imel pesnik 
nad sabo dve cenzuri, poleg 
državne – živel je v času Av-
stro-Ogrske, »ječe narodov« 
– tudi znotraj cerkve. Tako je 
že takrat objavljal svoje pe-
smi v Kmetijskih in rokodel-
skih novicah, a ne ljubezen-
skih. Marija Stanonik je zato 
posebno poglavje v knjigi na-
menila prav njegovim ljube-
zenskim pesmim, ki so to-
krat prvič objavljene. Žakelj 
je poleg tega zapisoval tudi 
ljudske pesmi, ki jih je obja-
vljal v Krajnski čbelici. Ža-
klja, ki je bil leta 1842 posve-
čen v duhovnika, so njegovi 
delodajalci pošiljali v zako-
tne fare, kot se je izrazil Da-
mijan Bogataj. Tam je spo-
znaval preproste ljudi in se 
vživel v njihova življenja in 
tudi tako so nastajale njego-
ve pesmi, je poudarila Marija 
Velikonja. Napisal pa je tudi 

več kot trideset sonetov, pri 
čemer je bil njegov vzornik 
France Prešeren, s katerim 
sta se osebno poznala. Veči-
na njegovih sonetov govori o 
slovenstvu.
Pesmi Antona Žaklja je na 
predstavitvi knjige recitiral 

igralec Pavle Ravnohrib, 
kulturni program pa sta s 
svojim nastopom obogatila 
še violinistka Alenka Popov 
in orgličar Miro Božič, na-
stopil je tudi otroški pevski 
zbor Podružnične šole Ledi-
ne.

Mateja Rant

Letošnje leto je za Prostovoljno gasilsko društvu (PGD) Dobračeva praznično, saj zaznamujejo 
120-letnico delovanja, razveselili pa so se tudi nove gasilske avtocisterne.

Ob obletnici še novo vozilo

Žiri – V sklopu praznovanja 
120-letnice delovanja so v 
PGD Dobračeva konec avgu-
sta pripravili gasilsko parado 
in slovesno prevzeli novo ga-
silsko avtocisterno. Ocenje-
na vrednost celotnega vozila 
z vgrajeno gasilsko reševal-
no opremo je znašala skoraj 
tristo tisoč evrov, od tega je 
175 tisoč evrov prispevala ob-
čina. Z donacijami je poma-
gala tudi večina žirovskih 
podjetij in občani s prosto-
voljnimi prispevki, preosta-
nek potrebnih sredstev pa je 
primaknilo gasilsko društvo.
Sto dvajset let neprekinje-
nega delovanja je po bese-
dah predsednika PGD Do-
bračeva Janeza Tratnika sad 
odličnega in sistematičnega 
dela preteklih generacij. Ob 
tem je spomnil, da so v vseh 
teh letih nabavili ogromno 
gasilske opreme, zgradili 
dva gasilska domova in ene-
ga kupili ter razvili tri pra-
pore. V zadnjem obdobju 
pa so posodobili tudi vozni 
park, ki ga zdaj sestavljajo 
štiri vozila: hitro tehnično 
reševalno vozilo, vozilo pa 
prevoz moštva, vozilo s ci-
sterno in drugo opremo za 
posredovanje ob požarih in 
prometnih nesrečah ter še 
zdaj nova gasilska avtoci-
sterna, ki je ena najsodob-

nejših v Sloveniji, so poja-
snili ob njenem prevzemu. 
Nova gasilska cisterna omo-
goča prevoz do sedem ku-
bičnih metrov vode. Zaradi 
velike količine gasilne vode 
in ostalih gasilnih sredstev 
omogoča posredovanje ob 
manjših in večjih požarih 
na stanovanjskih in indu-
strijskih objektih, pri poža-
rih v naravi ter za oskrbo 
požarišča z vodo. Upora-
bljali jo bodo lahko tudi pri 

večjih tehničnih in ostalih 
intervencijah, omogoča pa 
bo tudi prevoz pitne vode. 
Ob prevzemu novega gasil-
skega vozila je zbrane nago-
voril tudi podpredsednik 
Gasilske zveze Slovenije in 
predsednik Gasilske zveze 
Gorenjske Jože Derlink, ki 
je poudaril, da delovanje ga-
silskih društev danes prese-
ga zgolj varstvo pred požari, 
njihovo delovanje je precej 
bolj razvejano. »Za to pa je 

poleg strokovnega znanja 
pomembna tudi primerna 
oprema.« Tudi PGD Dobra-
čeva je po njegovih besedah 
od skromnih začetkov na-
predovalo v moderno gasil-
sko društvo z operativno 
enoto in ustrezno opremo. 
Ob jubileju je društvu pode-
lil spominsko plaketo v za-
hvalo za dosedanje delo in v 
želji, da bi svoje delo tako 
predano opravljali tudi v 
prihodnje.

Mateja Rant

Žiri – Članice Klekljarskega 
društva Cvetke Žiri so s svo-
jimi čipkami okrasile oltarne 
prte za cerkvi v Olimju in 
Strunjanu. Večina je sodelo-
vala pri klekljanju čipk za 
dvanajst oltarnih prtov in 
dveh kompletov mašnih pr-
tičkov za cerkev Marije Vne-
bovzete v Olimju, tri sestre 
iz Žirov, pri čemer sta dve 
prav tako njihovi članici , pa 
so pripravile še štiri prte in 
komplet mašnih prtičkov za 
cerkev v Strunjanu, je poja-
snila predsednica društva 
Tanja Mlinar.
Poleg izdelkov za razstavo so 
tako lansko zimo klekljale 

tudi prte. Sodelovalo je 19 
klekljaric, poleg tega pa še 
pet šivilj, ki so čipke všile v 
prte. Uporabile so vzorec s 
cvetko že pokojne Mire Ke-
jžar. V izdelavo prtov so vlo-
žile okrog tri tisoč ur, oce-
njuje članica društva Hilda 
Pečelin. Sočasno z njihovi-
mi prti so na praznik Mariji-
nega vnebovzetja blagoslovi-
li tudi prte žirovskih 
klekljaric v cerkvi v Strunja-
nu. »Anica Jankovec je bila 
namreč tam na okrevanju po 
operaciji kolena in se je za-
obljubila, da jih bo izdelala, 
če bo uspešno okrevala, po-
magali pa sta ji še obe sestri, 
Marjeta in Marija,« je poja-
snila Tanja Mlinar.

Mateja Rant

Z žirovskimi čipkami 
polepšali dve cerkvi

O pesniku in knjigi sta med drugim spregovorila Damijan 
Bogataj in Marija Velikonja. / Foto: Tanja Mlinar

Pesmi Antona Žaklja je na predstavitvi knjige recitiral 
igralec Pavle Ravnohrib. / Foto: Tanja Mlinar

V sklopu praznovanja 120-letnice delovanja so v PGD Dobračeva konec avgusta pripravili 
tudi gasilsko parado. / Foto: Tanja Mlinar

Čipke za prte po vzorcih Mire Kejžar / Foto: Tanja MlinarO
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Ljubljana – Uf, kako zares 
dobro znamenje je bila leto-
šnja, že 23. Kolonija Iveta 
Šubica, ki je po virtualnih iz-
vedbah v dveh epidemičnih 
letih letos spet potekala na 
tradicionalni način v Šubiče-
vi hiši v Poljanah. Ta je – kot 
je zapisala članica Katja Bo-
gataj – po dveh letih razce-
pljanja in osame končno 
spet združila umetnike. 
Tako v ustvarjalnem druže-
nju na temo slike Nedeljski 
pogovor Iveta Šubica, katere-
ga stoto obletnico rojstva be-
ležimo letos, kot kasneje v 
avgustu na skupinski razsta-
vi v Sokolskem domu.
Tokrat se na razstavi v gale-
riji Zveze društev slovenskih 
likovnih umetnikov, lahko 
bi rekli v matici vseh sloven-
skih društev likovnikov, 
predstavljajo tiste umetnice 
in umetniki, ki so hkrati 
včlanjeni tako v Združenje 
umetnikov Škofja Loka kot 

krovno ZDSLU. Teh je jih 
trenutno 23.
Galerija na Komenskega 8, 
streljaj od stavbe TV Slove-
nija, po obsegu sicer ni veli-
ka, a ima dušo, ki jo s samo-
stojnimi in skupinskimi 

razstavami krepijo slovenski 
likovni umetniki. Tokrat so 
to mojstri iz Škofje Loke, kot 
je ustvarjalno likovno srenjo 
»slovenskega Barbizona« 
označila umetniška vodja 
galerije Olga Butinar Čeh: 
»Likovniki vseh generacij in 

različnih umetniških zvrsti, 
tisti, ki so še čisto na začetku 
svoje poti, kot tudi tisti, ki 
imajo za seboj zavidljiv 
ustvarjalni opus, se srečuje-
jo v vsaj eni skupni točki, in 
ta je: verjamejo v moč ume-

tniškega ustvarjanja in ljubi-
jo umetnost.« Da, naslov 
Presečna množica govori 
ravno o teh skupnih točkah, 
ki se kljub raznovrstni in ši-
roki paleti likovnih poetik 
dotikajo slehernega od raz-
stavljavcev.

Pa si oglejmo razstavo v 
dveh galerijskih prostorih in 
tokrat tudi v kleti. Umetnice 
in umetniki se predstavljajo 
predvsem z deli zadnjih 
dveh let, nekateri pa tudi s 
starejšimi. Že takoj na desni 
od vhoda nas preseneti delo 

velikega formata v mešani 
tehniki (akril in oglje na rju-
hi), ki ga je Agata Pavlovec 
naslovila Nič ne bom rekla, 
tiho pa tudi ne bom III in je 
nedvomno eno najbolj anga-
žiranih na razstavi, saj nam 
daje v razmislek, kakšen je 

danes v aktualni družbi od-
nos do žensk. Obrnem se na 
levo in spremljam dve sliki z 
motivom krave v tehniki ris-
ba in oglje. Kaj mislijo kra-
ve? je deli podpisal vedno 
duhoviti opazovalec časa Si-
mon Mlakar.

V galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) v Ljubljani je na ogled razstava triindvajsetih članov Združenja umetnikov Škofja Loka. 
Kot nam pove naslov razstave Presečna množica, je združenje mesto povezovanja različnih avtorskih poetik na Škofjeloškem in širše.

Bogastvo presečne množice

Prvi obiskovalci na odprtju razstave Presečna množica / Foto: Darjan Kacin

Igor Kavčič

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja je sklenila delovno poletje. V juniju smo zaključili zadnje promocij-
ske aktivnosti projekta Hidden Hills Trail. Sredstva preko razpisov LAS loškega pogorja bosta pridobila potrjen 
projekt (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega in nov projekt sodelovanja Iz Drobnice. Avgusta smo v sklopu 
strokovne ekskurzije obiskali jubilejni 60. sejem AGRA. Za konec uspešnega poletja pa nas je razveselila še 
novica o uvrstitvi projekta Lesni feniks med finaliste natečaja Rural Inspiration Awards 2022 na evropski ravni. 

Aktualno 
Med poletjem se je še z zadnjimi pro-
mocijskimi aktivnostmi uspešno zak-
ljučil projekt Hidden Hills Trail, kjer 
so partnerji ustvarili kolesarsko turo 
po skritih kotičkih Škofjeloškega. Hid-
den Hills Trail je daljinska kolesarska 
pot, ki povezuje štiri občine Škofjelo-
škega in združuje komplementarne 
turistične ponudnike ter njihove sto-
ritve na sami trasi. Kolesarski krog je 
namenjen kolesarjem vseh starosti in 
pripravljenosti, po njem lahko kolesa-
rijo vodeno v družbi izkušenih in pri-
jaznih vodnikov ali samostojno, z gor-
skimi ali e-kolesi. 

Tudi v jeseni nadaljujemo projekt 
(NAD)gradimo ponudbo Škofjelo-
škega, ki vključuje štiri manjše inve-
sticije. Z aktivnostmi projekta želimo 
v lokalnem okolju nadgraditi obsto-
ječe produkte in storitve ter jim na ta 
način zagotoviti trajnost oz. dodati 
nove. Projekt bo omogočil nadgra-
dnjo omrežja izposoje koles, uredi-
tev postajališča za avtodome in re-
kreacijskega prostora ter nadgra-
dnjo lokalne tržnice. 
Na 6. javnem razpisu Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
za projekte sodelovanja med LAS 
smo bili uspešni s projektom Iz 

Drobnice, pri katerem se aktivnosti 
že pridno izvajajo. V projekt Iz Drob-
nice smo povezane štiri lokalne ak-
cijske skupine iz Slovenije in tuj par-
tner iz Avstrije. S pomočjo sredstev 
nameravamo narediti prve korake v 
razvoju drobničarstva kot gospodar-
sko, prehrambno in okoljsko po-
membne panoge tudi na škofjelo-
škem območju.  
V avgustu smo za ponudnike in ak-
terje s področja podeželja na Škofje-
loškem, skupaj z Razvojno agencijo 
Sora, organizirali strokovno ekskur-
zijo v Pomurje. Obiskali smo jubilej-
ni 60. Mednarodni kmetijsko-živilski 
sejem AGRA v Gornji Radgoni, kjer 
smo si ogledali številne sejemske 
razstavljavce. Kot LAS smo se s 
predstavitvijo projekta Lesni feniks 
udeležili še okrogle mize na temo 
pomena evropskih sredstev za upra-
vičence pri razvoju projektnih idej in 
se srečali z ministrico za kmetijstvo. 
V Spodnji Ščavnici smo obiskali turi-
stično kmetijo Hari, kjer smo lahko 
občudovali razglede na okoliške hri-
be in vinograde ter se okrepčali s 
kosilom. Za konec je sledil še obisk 
Kmetije okusov Jančar, kjer nam je 
mlada prevzemnica kmetije predsta-
vila svoje raznoliko delo ter pripravi-
la manjšo degustacijo izdelkov. 
Inovativnost projektov, ki sredstva 
pridobijo preko LAS, je bila prepozna-

na tudi na evropskem nivoju, zato z 
veseljem in ponosom sporočamo, da 
je Evropska komisija izmed 111 prija-
vljenih projektov za finalista evrop-
skega natečaja dobrih praks Rural In-
spiration Awards z letošnjim geslom 
Prihodnost so mladi izbrala naš pro-
jekt Lesni feniks. Tako se bo Lesni feni-
ks kot edini slovenski projekt predsta-
vil na slavnostni razglasitvi natečaja, 
ki bo potekala 6. oktobra v Bruslju. V 
okviru projekta so se v uspešno skup-
no sodelovanje povezali gospodar-
stvo, izobraževalne ustanove in lokal-
na skupnost. Lesnim ostankom in 
odsluženemu lesu, ki bi sicer postali 
odpadek, so dali novo življenje z iz-
delki, ki bodo služili lokalni skupnosti. 
Odslužen les so uporabili za urbane 
lesene elemente – lesene klopi in 
igrala, ki bodo dopolnjevali kopališče 
Pustotnik v občini Žiri. 

Napovedujemo
Vsa društva in nevladne organizacije 
z območja Škofjeloškega vabimo, da 
se nam 6. oktobra 2022 na dvorcu 
Visoko v okviru Tedna podeželja pri-
družite na predstavitvi potencialov 
za izvedbo vaših aktivnosti in inve-
sticij preko projektov LAS loškega 
pogorja. Prav tako si bomo v začetku 
oktobra kot primer dobre prakse 
ogledali Grunt – Zavod za socialno 
podjetništvo na podeželju. Zavod 
zaposluje težko zaposljive invalide, 
ki na kmetiji Zadrgal opravljajo raz-
lična kmetijska dela, med drugim se 
ukvarjajo tudi s predelavo kmetijskih 
pridelkov, pripravo polizdelkov ter 
njihovo prodajo in distribucijo. 

Za več informacij in novosti sprem-
ljajte spletno stran LAS loškega  
pogorja (www.las-pogorje.si). 

RAZGIBANO POLETJE IN AKTIVNA JESEN NA LAS LOŠKEGA POGORJA 

Udeleženci etape Hidden Hills Trail (Foto: Eva Ulčnik)

Lesni feniks se predstavi na okrogli mizi na sejmu AGRA (Foto: Mreža za podeželje)
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Razstavljajo: Berko, Matej Bizovičar, Katja 
Bogataj, Rado Dagarin, Barbara Demšar, Boge 
Dimovski, Irena Jeras Dimovska, Janez Ferlan, 
Pavel Florjančič, Metod Frlic, Tomaž Furlan, 
Herman Gvardjančič, Jurij Kalan, Barbara 
Kastelec, Simon Mlakar, Franc Novinc, Agata 
Pavlovec, Mirna Pavlovec, Marjan Prevodnik, 
Domen Slana, Martina Štirn, Maja Šubic in 
Nataša Šušteršič Plotajs.
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Naslednji prostor odpreta 
dve deli v hiperrealistični 
maniri Pavla Florjančiča. 
Predstavlja nam Medico in 
Kruh, galerijska soseda Bar-
bara Demšar svoj značilni 
svetel pogled na življenje 
sporoča v slikah Rajski vrt 
(2021) in Poklon soncu 
(2022). Janez Ferlan zadnja 
leta veliko razmišlja in se 
tudi ukvarja s hrano – sled 
pet fotografij na to temo. 
Martina Štirn se predstavlja 
s starejšim triptihom Kam, 
kipar Tomaž Furlan pa v 
dveh delih v marmorju s po-
zlačenim zapisom sporoča 
More local than me, in s tem 
izraža občutje, da je kamen 
mnogo bolj lokalno zazna-
movan kot on s svojo ume-
tnostjo. Navduši s svojo sim-
boliko, tako kot naslednji 
avtor Matej Bizovičar, ki 
predstavlja eno svojih starej-
ših postavitev Orodje velike-
ga belega lovca iz leta 2012. 
Spomni nas na prvobitnost, 
ki se znova z naglico bliža.

V sodobni čas in vprašanja o 
odnosih med spoloma nas s 
tremi vznemirljivimi freska-
mi na lehnjaku vrača Maja 
Šubic, z njimi pa predstavlja 
Nevarna razmerja. Ob njej 
svojo značilno abstraktno 
svetlobo napoveduje Boge 
Dimovski, z neke vrste tote-
mom z naslovom Žabi pa 
nas navduši Jurij Kalan. Svo-
bodo označi skozi v realistič-
ni maniri naslikanimi raz-
posajenimi psi, v uvodu v 
naslednjo sobo pa predsta-
vlja še delo Sprehod, ki spo-
minja na distopično priho-
dnost. Marjan Prevodnik in 
Rado Dagarin se predstavlja-
ta v zanju značilnem slogu, 
prvi z abstraktnima Marino 
in Spominom Edvardu, dru-
gi z živopisnima deloma na 
lesu. Domen Slana predsta-
vlja izvirna objekta Ribo in 
Ptico s kačo (roženina, jan-
tar, les) in jima dodaja olje s 
Cerkniškim jezerom.
V hladni zimski gozd nas 
povede vedno odlična Mirna 

Pavlovec, Metod Frlic je mi-
nimalističen, z dvema delo-
ma v kamnu nakazuje precej 
temno Vizijo. Irena Jeras Di-
movska ne popušča v žen-
skih figurah, Nataša Šušter-
šič Plotajs se predstavlja s 
štirimi ilustracijami. Tu sta 
še dolgoletna člana Franc 
Novinc z velikim platnom 
Nosilca ognja ter Herman 
Gvardjančič z manjšim dip-
tihom Australian Dreams in 
spominom na požare na tej 
celini pred leti ter Berko z 
ofsetnim odtisom Nikoli 
nisi daleč od Berkove zvez-
de. Galerijski del s slikami 
povečav mikro sveta znotraj 
naše prehrane zaključuje 
Barbara Kastelec.
Naj dodamo, da je v kletnem 
prostoru na ogled še video-
instalacija Katje Bogataj z 
naslovom Nedeljski pogo-
vor, ki jima dodaja tudi foto-
grafiji iz cikla Ujeti v global-
nem svetu. Razstava je na 
ogled do 15. oktobra, od tor-
ka do petka med 10. in 18. 
uro, ob sobotah med 10. in 
13. uro.

Razstavo sta odprli kustosinja Olga Butinar Čeh in 
predsednica ZUŠL slikarka Maja Šubic. / Foto: Darjan Kacin

Videoinstalacija Nedeljski pogovor Katje Bogataj je na 
ogled v kletni galeriji. / Foto: Darjan Kacin

Kotiček galerije z deli Maje Šubic, Bogeta Dimovskega in Jurija Kalana / Foto: Darjan Kacin
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Za nami je pestro poletno dogajanje na 
terasi knjižnice v Škofji Loki, kjer so se 
vrstili koncerti v okviru Večerov na terasi, 
vrteli smo filme v Kinu nad mestom, ogle
dali ste si lahko stand up nastope. Poleg 
tega pa smo v knjižnici izvajali tudi delav
nice za otroke.

V Poljanah se je med tem naša enota pre-
selila v začasne prostore, do takrat, ko 
bo zaključena izgradnja novega kulturne
ga centra. V njem bo ustreznejše in večje 
prostore našla tudi knjižnica.

Na začetku poletja je bil opravljen tudi 
izbor prejetih idejnih zasnov za preno-
vo stavbe bivše Name za potrebe knji-
žnice. Upamo, da bo dosedanja odločnost 
odgovornih, za končno rešitev tega več 
desetletij trajajočega škofjeloškega pro
blema, vztrajala do njenega zaključka.    

V vseh enotah smo že pričeli s priredit-
vami za katere upamo, da bodo potekale 
čim bolj nemoteno. 
Navajamo nekaj oktobrskih:
–  predavanje domačina Boruta Podgor-

ška in soavtorja Marka Malca s predsta

vitvijo treh knjig zgodb o slovenskih 
letalcih,

–  pogovor s slikarjem Domnom Slano v 
sklopu skupne prireditve vseh gorenj
skih knjižnic Obrazi slovenskih pokrajin 
(pogovor bo možno spremljati v živo 
tudi preko spletnih orodij),

–  v septembru zaključujemo 8. sezono 
družinskega branja in potem že priče
njamo z novo,

–  oktobra pripravljamo tudi tradicional
ni jesenski piknik za otroke na terasi 
knjižnice v Škofji Loki kjer si bodo lahko 
otroci tudi ogledali predstavo Kačalinka 
Čelapinka.

–  na oddelku  za odrasle je postavljena 
zanimiva razstava z naslovom Ako ne 
pridete, vas privedejo orožniki.

–  prav tako je več razstav raznih domačih 
ustvarjalcev postavljenih po nekaterih  
na ših enotah (Trata, Železniki, Gorenja vas).

–  več o naših prireditvah v enotah pa na 
spletni strani, mesečnem Napovedniku 
in platformah knjižnice.

  Seveda pa na vas v vseh naši prostorih 
čaka veliko novega zanimivega branja!

Vabljeni!

DOGAJA SE: KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA

Verjetno je že vsem dobro znana statisti-
ka, da se v svetu tretjina pridelane hra-
ne zavrže, po drugi strani pa se ocenjuje, 
da se bo morala proizvodnja hrane do 
leta 2050 povečati za 70 odstotkov, da bi 
zadovoljila potrebe naraščajočega števila 
prebivalstva. Poleg socialnega in finanč-
nega vidika je zavržena hrana velik okolj-
ski problem, saj izgubljamo dragocene 
vire, čezmerno izrabljamo prst in vodo, 
količine metana ob razkroju pa močno 
vplivajo na podnebne spremembe. Leta 
2020 je v Sloveniji na prebivalca v go-
spodinjstvih nastalo 68 kilogramov 
odpadne hrane, od tega je bilo 27 kilo-
gramov hrane še užitne. Ti podatki nam 
kažejo, da je o tem treba več govoriti in 
še udarneje ukrepati.

Na ravni posameznika (gospodinjstva) 
lahko v pomoč pri zmanjševanju za-

vržkov hrane služijo različni nasveti, med 
katerimi so uvedba tedenskega načrto-
valnika za posamezne obroke, uporaba 
nakupovalnega listka (kupite le tisto, 
kar potrebujete, in se uprite akcijam, če 
ne gre za izdelek, ki ste ga tako ali tako 
nameravali kupiti), pravilno shranjevanje 
živil in preverjanje rokov uporabnosti (ži-
vila s krajšim rokom naj imajo prioriteto 
pri vključitvi v obroke). Poznate razliko 
med oznakama ‘porabiti do’ in ‘uporabno 
najmanj do’?
 
Tudi Občina Škofja Loka podpira aktiv-
nosti za preprečevanje nastajanja zavr-
žene hrane na ravni lokalne skupnosti. S 
tem namenom v sodelovanju z Ekologi 
brez meja, Komunalo Škofja Loka in Ra-
zvojno agencijo Sora ter Lidlom Slove-
nija organizirajo dogodek ob mednaro-
dnem dnevu ozaveščenosti o izgubah 
hrane in odpadni hrani, ki ga bomo 
zaznamovali v četrtek, 29. 9., med 8. 
in 12. uro na tržnici v Škofji Loki (sta-
ra vojašnica). Vabljeni, da se udeležite 
brezplačne izmenjave ozimnice na naši 
stojnici, kjer bomo ob zanimivih pogovo-
rih obiskovalce opremili tudi s koristnimi 
pripomočki in nasveti. Prinesite ozimni-
co in nam pomagajte, da hrana svoje 
mesto najde – na krožnikih, in ne med 
odpadki. 

IZMENJAVA OZIMNICE  
ZA MANJ ZAVRŽENE HRANE
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Nekateri vidijo izjemno priložnost. 
Mi vidimo pot do uspeha.

Podatki o porabi in emisijah Audi e-tron in Audi e-tron Sportback:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 24,0 - 21,4. Emisije CO₂: 0 g/km. Emisijska stopnja: AX. Emisije CO₂ so odvisne od vira 

električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. 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. Porsche Slovenija d.o.o., 

Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na audi.si.

Več na audi.si.

Avtohiša Vrtač 

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj, 
tel: 04 27 00 270, www.avtohisavrtac.si

Audi e-tron Sportback od 61.780€

Audi e-tron od 59.990€

Razvojna agencija Sora d. o. o. v okviru projekta 
»Virtualna kreativnost« vabi podjetja, zavode, 
društva, mlade in študente s škofjeloškega območja  
na delavnice skupaj z mentorstvom za »Prehod 
iz klasičnega načina delovanja v digitalni način 
delovanja«, ki bodo: 

1.  delavnica: OPTIMIZACIJA ZA SPLETNE ISKALNIKE 
(SEO) – 26. 10. 2022 od 17.00 do 19.15

2.  delavnica: OSNOVE GOOGLE OGLAŠEVANJA –  
9. 11. 2022 od 17.00 do 19.15

3.  delavnica: GOOGLE ANALITIKA IN MERJENJE 
REZULTATOV – 16. 11. 2022 od 17.00 do 19.15

Izvajalec delavnic bo podjetje Optiweb spletne 
rešitve d. o. o. iz Škofje Loke.

Delavnice so za udeležence brezplačne in se bodo  
izvedle v živo v Veliki sejni sobi na Upravni enota  
Škofja Loka. Število mest je omejeno; prijave so 
obvezne prek Razvojne agencije Sora d. o. o. Več 
informacij je na voljo na internetni strani Razvojne 
agencije Sora. 

Delavnice so del Programa praktičnih in virtualnih znanj v okviru projekta VIRTUALNA 
KREATIVNOST, ki se izvaja v okviru programa CLLD in ga sofinancirata Republika Slovenija  

in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Blegoš – Športno društvo 
Marmor Hotavlje je prejšnjo 
nedeljo pripravilo že 24. 
vzpon s kolesi na Blegoš, ki 
je potekal tudi v spomin Loj-
zeta Oblaka in je bil hkrati 
zaključni vzpon letošnje se-
zone Pokala polanskih puk-
lov. Na cilj na Blegošu je 
najprej pripeljal Matic Gro-
šelj (MBK Črni vrh), ki je s 
slavil pred Tilnom Potiskom 
(ŠD Poljane) in Lukom Tav-
čarjem (Calcit bike team). V 
ženski konkurenci je zmaga-
la Rada Žakelj (Slaščičarna 
Magušar), druga je bila Re-

gina Laznik (KK Zapravljiv-
ček), tretja pa Martina Ru-
pnik (MBK Črni vrh).
Vzpon na Blegoš je bil tudi 
zadnji vzpon v letošnjem Po-
kalu polanskih puklov. Na 
vseh vzponih je sodelovalo 13 
kolesark in kolesarjev, na 
koncu pa je največ točk zbral 
Andrej Draksler (ŠD Kolo-
ka), ki je bil zmagovalec 
vzponov na Javorč in Lubnik. 
V ženski konkurenci je bila 
najboljša Regina Laznik (KK 
Zapravljivček). »V celi sezoni 
je sodelovalo okoli 270 kole-
sarjev, na vseh tekmah sku-
paj pa jih je bilo okoli štiris-
to,« je povedal Niko Stržinar.

Zaključek Pokala polanskih puklov
Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Na Mestnem 
trgu v Škofji se je 11. sep-
tembra zbralo skoraj sto ko-
lesark in kolesarjev, ki so se 
podali po priljubljeni trasi 
do okrepčevalnice Nace, do 
vasi Breznica pod Lubni-
kom, na kolesarski vzpon 
Passo di Nace.
Potekal je v 11. izvedbi. Dol-
žina trase je 10 km, dolžina 
vzpona, ki šteje za rezultat, 
pa 7,2 km. Rekordnih časov 
ni bilo pričakovati. Pri moš-
kih ga ima Jaka Primožič 
(16:28), pri ženskah pa Lau-

ra Šimenc (19:07). Nobene-
ga od njiju ni bilo na startu. 
Najhitrejši je bil tokrat An-
drej Draksler iz domačega 
ŠD Koloka, njegov čas pa 17 
minut in 43 sekund. Za 12 
sekund je prehitel Jerneja 
Reberšaka (JR Sport), tretji 
je bil Nejc Čenčič (17:59). To 

je bila trojica, ki je za vzpon 
potrebovala manj kot 18 mi-
nut. Med ženskami je bila s 
časom 22 minut in 13 se-
kund prepričljiva zmagoval-
ka Tina Klinar (VirtuSlo), 
druga je bila Regina Laznik 
(KK Zapravljivček, 24:52), 
tretja pa Kristina Oblak 
(26:54).
Dirka je bila predzadnja v le-
tošnjem Pokalu polanskih 
puklov in je potekala v orga-
nizaciji društva Tek 4 mo-
stov in Športne zveze Škofja 
Loka. Slednji se že priprav-
ljajo na nov dogodek – Tek 
na Lubnik, ki bo 8. oktobra. 

To bo krožna trail preizkuš-
nja, dolga skoraj 14 km, te-
kači pa bodo na trasi prema-
gali 859 višinskih metrov. 
Potekal bo tudi tek samo 
navzgor do koče. Start obeh 
preizkušenj bo ob 10. uri na 
Trgu pod gradom, kjer bo 
tudi cilj traila.

Po kolesarjih  
na Lubnik še tekači
Maja Bertoncelj

Vzpon na Lubnik je privabil skoraj sto kolesarjev.  
/ Foto: Maja Bertoncelj
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Najboljši na Blegošu s prisluženimi pršuti / Foto: Maja Šturm.
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STRUGAR 1 (m/ž) 
Opis dela in nalog:
•	 Poznavanje	procesa	izdelave	proizvodov
•	 Obdelava	ulitkov	na	strojih	za	obdelavo
•	 Izvajanje	avto-kontrole	z	vnosi	meritev	v	

kontrolne	tabele
•	 Izpolnjevanje	dokumentacije 

Kaj pričakujemo:
•	 Natančnost
•	 Iznajdljivost	
•	 Samostojnost
•	 Spretnost	
•	 Odgovornost	

Pogoji za opravljanje dela:
•	 Šolska	izobrazba:	IV.	stopnja	tehnične	smeri	

(obdelovalec	kovin,	orodjar,	strojni	mehanik)
•	 Alternativna	izobrazba:	III.	stopnja	ali	manj,	druga	

smer
•	 Izkušnje:	niso	potrebne
•	 Poskusna	doba:	3	mesece	

Kaj nudimo:
•	 Triizmensko	delo
•	 Polni	delovni	čas
•	 Pogodba	za	določen	čas	z	možnostjo	podaljšanja	

za	nedoločen	čas	

PRANJE, RAZIGLANJE IN 
PESKANJE (m/ž)
Opis dela in nalog:
•	 Peskanje	kosov	na	peskalnem	stroju,	pranje	in	

raziglevanje	izdelkov
•	 Pravilno	in	pravočasno	izpolnjevanje	zahtevane	

dokumentacije
•	 Izvajanje	avto-kontrole	na	procesu	ter	vpisi	v	

avto-kontrolne	karte
•	 Poznavanje	in	upoštevanje	FIFO	metode	

Kaj pričakujemo:
•	 Natančnost
•	 Iznajdljivost	
•	 Samostojnost
•	 Spretnost	
•	 Odgovornost	

Pogoji za opravljanje dela:
•	 Šolska	izobrazba:	končana	OŠ
•	 Izkušnje:	niso	potrebne
•	 Poskusna	doba:	3	mesece	

Kaj nudimo:
•	 Triizmensko	delo
•	 Polni	delovni	čas
•	 Pogodba	za	določen	čas	z	možnostjo	podaljšanja	

za	nedoločen	čas	

ZAPOSLUJEMO

Nudimo tudi oBČASNo delo (PoČitNiCe, ViKeNdi, delo oB ŠtudiJu) zA diJAKe iN ŠtudeNte, ki 
opravljajo lažja fizična dela v proizvodnji. Vabljeni k prijavi. Več informacij na telefonski številki 04 502 01 14.

Prosta delovna mesta si lahko ogledate na naši spletni strani www.difa.si

Difa d.o.o. je hitro razvijajoče 
se družinsko proizvodno podje-
tje ustanovljeno leta 1990 kot 
naslednik obrtne dejavnosti iz 
leta 1967. Na trgu smo prisotni 
že več kot 50 let. Ukvarjamo se s 

tlačnim litjem izdelkov iz aluminijevih in cinkovih zlitin, brizganjem pla-
stike, preoblikovanjem in sestavljanjem. 

Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90% naših proizvodov je izdela-
nih za najzahtevnejšo avtomobilsko industrijo na trgih EU, ZDA in Kitajske. 

V podjetju Difa d.o.o. iščemo nove sodelavce na oddelku obdelave ter na oddelku pranja, raziglanja in 
peskanja. Razpisujemo prosto delovno mesto

V kolikor vas delo zanima vas vabimo, da prijavo in življenjepis pošljete do 30.9.2022 na elektronski naslov: 
zaposlitev@difa.si.

Škofja Loka – Zavod za šport 
in Športna zveza Škofja Loka 
za danes, 27. septembra, 
pripravljata tradicionalno 

prireditev s podelitvijo pri-
znanj športnikom in špor-
tnim delavcem v občini Ško-
fja Loka. Prireditev se bo za-
čela ob 19. uri v Sokolskem 
domu, dobitniki priznanj pa 

so Sašo Bertoncelj, Ida Biz-
jak, Miha Bokal, Dušan Ka-
fol, Alja Kolenc, Ivan Križ-
nar, Jaka Matek, Peter Po-
korn, Bogdan Stanonik, 
Nežka Trampuž, Franc Zi-

herl, Irena in Brane Žontar 
ter Društvo časomerilcev 
Loka timing. Organizatorji 
obiskovalce prosijo, da pri-
dejo na prireditev v športnih 
oblačilih in obutvi.

Priznanja zaslužnim v športu
Vilma Stanovnik

Gorenja vas, Železniki – 
Avto moto društvo Zvezda je 
bilo organizator dvajsete 
Gorsko hitrostne dirke Luči-
ne, ki se je začela s petkovo 
tradicionalno povorko skozi 
Gorenjo vas. Za dirkanje po 
zahtevni in zanimivi progi je 
bilo prijavljenih več kot 
osemdeset tekmovalcev in 
tekmovalk, na koncu pa jih 
je z vsemi tremi nedeljskimi 

tekmovalnimi vožnjami op-
ravilo enainsedemdeset.
Znova je bil najhitrejši Itali-
jan Federico Liber s špor-
tnim prototipom Wolf GB. 
Za simpatičnega Liberja je 
bila to že peta zmaga na dir-
ki proti Lučinam, s čimer je 
postal najuspešnejši dirkač v 
zgodovini te dirke. Najhitrej-
ši Slovenec je bil Milan Bub-
nič (Lancia Delta), ki je bil 
peti. V prvi deseterici so od 
domačih voznikov končali še 
Darko Peljhan (VW polo 
proto) na osmem, Anže 
Dovjak (Peugeot 208 rally4) 
na devetem in Anže Soklič 
(Peugeot 306 maxi) na dese-
tem mestu.
Med dekleti je bila najuspe-
šnejša Tijana Vidmar (Peu-
geot 106). Prijavljenih je 
bilo sicer šest voznic, tri pa 
so uspešno pripeljale do ci-
lja. Eden od junakov dirke v 
Lučinah je bil Luka Oblak 
(Škoda Fabia), zmagovalec 
razreda 5b, ki je z majhno 
prednostjo dobil vse tri vo-
žnje. V pokalu Twingo je 
svojo prvo zmago slavil 
Gašper Kos.
Med starodobniki sta bila 
najuspešnejša Matjaž Koro-
šec (BMW 328i) in Boštjan 
Urbančič (Fiat 128 coupe).

Dirkaško vzdušje na loškem 
koncu se je nato nadaljevalo 
dva tedna kasneje, ko je bil 
na sporedu 9. reli Železniki. 
Absolutni zmagovalec je bil 
Idrijčan Rok Turk s sovozni-
co Blanko Kacin (hyundai 
i20 rally2). Reli je tudi letos 
pripravilo Športno društvo 
Omikron plus na čelu z 
Markom Kosom.
Na sporedu tekmovanja je 
bilo devet hitrostnih preiz-
kušenj na štirih progah v 

okolici Železnikov: Stari vrh, 
Podlonk, Dražgoše in Petro-
vo Brdo. Po skupaj dobrih 
devetdesetih kilometrih je 
Rok Turk zmagal s predno-
stjo 59 sekund, tekmo pa je 
odločil že po dveh hitrostnih 
preizkušnjah.
Kljub temu da ni vedel toč-
no, kaj pričakovati, je bil za-
dovoljen tudi Žabničan Bo-
štjan Logar (Škoda fabia R5), 
ki je skupno osvojil četrto 
mesto ter bil drugi v v slo-
venskem prvenstvu. Za Tur-
kom je zaostal dve minuti in 
34 sekund ter več za kot mi-
nuto in pol ugnal Darka Pe-
ljhana (VW polo proto). »Po 
dveh letih sem bil spet na 
dirki in to, kar sem pokazal, 
je bilo nad pričakovanji. 
Prvič sem vozil avto tega ra-
zreda, stopnjeval sem tempo 
vožnje in moram biti zado-
voljen. Letos bom šel še na 
reli Soča,« je povedal Bo-
štjan Logar.
V diviziji 2 je zmagal Jan 
Medved (Ford fiesta rally4), 
v diviziji III pa je bil naju-
spešnejši Matic Humar (Re-
nault clio RS). V diviziji I je 
na reliju pričakovano slavil 
Martin Čendak (Opel adam 
cup), ki je vodil od prve hi-
trostne preizkušnje naprej.

Na začetku avgusta je potekala jubilejna 
mednarodna Gorsko hitrostna dirke Lučine, dva 
tedna kasneje pa še 9. reli Železniki.

Na Loškem avgusta 
kar dve dirki

Vilma Stanovnik

Na reliju v Železnikih se je izkazal tudi Boštjan Logar.  
/ Foto: Tina Dokl

V Lučinah je bil znova najhitrejši Italijan Federico Liber.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Most bo še trdnejši
Na Kamnitem mostu, kjer v letošnjem letu poteka temeljita obnova, potekajo še zaključna 
konservatorsko-restavratorska dela, ki naj bi bila končana v oktobru.

Škofja Loka – Škofjeloški Ka-
mniti most je bil zgrajen v 
sredini 14. stoletja. Je najsta-
rejši kamniti most v Sloveni-
ji in je izjemen primer sre-
dnjeveškega graditeljstva in 
konstruiranja mostov.
Kot poudarjajo odgovorni, 
projekt prenove mostu - za 
katerega je bil izdelan kon-
servatorsko-restavratorski 
program - vključuje celovito 
obnovo mostu, ki je potekala 
po posameznih sklopih.
Tako je bil že v prvi polovici 
leta obnovljen betonski ho-
dnik za pešce, prav tako je 

bila obnovljena kovana ogra-
ja in narejena nova bronasta 
replika skulpture oziroma 
kipa Janeza Nepomuka. Se-
daj se zaključuje še čiščenje, 
restavriranje in konservira-
nje obočnih delov ločne kon-
strukcije.
Vrednost obnove mostu zna-
ša nekaj več kot 115 tisoč 
evrov.
Občina Škofja Loka je za ob-
novo kamnitega mostu z Mi-
nistrstva za kulturo prejela 
tudi nekaj manj kot 57 tisoč 
evrov namenskih sredstev za 
obnovo nepremične kultur-
ne dediščine.

Vilma Stanovnik

Restavratorsko-konservatorska dela na Kamnitem mostu 
bodo zaključena prihodnji mesec. / Foto: Vilma Stanovnik

Čestitke najstarejši 
stanovalki doma
Ana Nastran iz Železnikov je poleti praznovala že 
stotretji rojstni dan.

Škofja Loka – V Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka so konec julija 
pripravili poletni piknik, na 
njem pa so za 103. rojstni 
dan voščili Ani Nastran iz 
Železnikov.

Nastranova je v škofjelo-
škem Centru slepih, slabovi-
dnih in starejših od decem-
bra leta 2015, prej pa je 
živela v svoji hiši na Trnju v 
Železnikih. Megušarjeva 
Ančka oziroma teta Ančka, 
kot jo kličejo sorodniki in 
prijatelji, je rojstni dan pri-
čakala dobro razpoložena.
»Zelo sem vesela, da sem 
dočakala še en rojstni dan. 
Najbolj me je razveselilo, da 
smo bili včeraj na Brezjah,« 
je povedala Nastranova, ki je 
že nekaj časa najstarejša sta-
novalka v Centru slepih, sla-
bovidnih in starejših v Škofji 
Loki. Kot pravi, je osebje v 
domu zelo prijazno. »V 

domu se dobro počutim, le 
po domačih mi je včasih 
dolgčas. Na obisk pridejo ne-
čaki, ostali pa so že umrli,« 
je dodal Ana Nastran, ki svo-
jih otrok sicer nima, ima pa 
sorodnike in prijatelje.
V imenu zaposlenih in stano-
valcev ji je ob rojstnem dnevu 

najprej voščila direktorica Sil-
va Košnjek, s katero sta nato 
skupaj zarezali tudi v rojstno-
dnevno torto. »Trenutno je 
nad sto let v našem domu 
stara le današnja slavljenka, 
nekaj pa se jih bliža stotici,« 
je povedla Košnjekova.
Na praznovanje je prišla tudi 
Lili Tolar, ki je v imenu Ob-
čine Železniki Ani Nastran 
prinesla šopek in ji tudi v 
imenu župana Antona Lu-
znarja zaželela še veliko le-
pih dni. »Vaši sokrajani se 
zavedamo, da vas spremljata 
božji blagoslov in angel va-
ruh. Naj tako ostane še mno-
go dni,« je povedla Tolarje-
va.

Vilma Stanovnik

Ana Nastran je konec julija praznovala že 103. rojstni dan.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

loški glas

KMALU V SALONU

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Cross Hybrid: od 5 do 5,4  l/100 km in emisije CO₂: od 114 do 122g/km. Emisijska stopnja 
EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0039 g/km do 0,0059 g/km. 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, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije 
velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini 
trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let 
ali 185.000 km). Slika je simbolična. 

COROLLA 
CROSS 
HYBRID

   
Cesta Staneta  
Žagarja 65 b,  
4000 Kranj,  
04 280 90 00

17.15-18.15 Ples za najmlajše (4-5 let)

torek
16.15-17.15 Ples za najmlajše (2-3 leta)

19.00-20.00  NADALJEVALNA stopnja

vsak ponedeljek
18.00-19.00 ZAČETNA stopnja

INFORMACIJE
041 244 244

www.plesniklub-art.com
info@plesniklub-art.com

Rojstnodnevne zabave

DRUŽABNI PLES
Ples ob drogu

torek, 4.10.
 20.00-21.30

Začetni tačaj: ned., 25.9 ob 17.00
Začetni tačaj: čet., 13.10 ob 20.30

Nadaljevalni tečaj 1: ned., 25.9 ob 20.00

Jazz baletPlesne urice

Baletni copatki
vsako sredo.

16.00-17.00- Baletne urice (3-5 let)

-kuharski mojster
-olimpijske igre

-lov za zakladom
-escape room

HIPHOP
torek in četrtek

16.00.-17.15  Začetna stopnja  HIPHOP
17.15-18.30 Nadaljevalna stopnja HIPHOP

sreda in petek

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%




