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ŠKOFJA LOKA

Aktivni in podjetni

Ta mesec je potekal Teden 
obrti in podjetništva na Lo-
škem, vrhunec pa sta bili 
razstava in podelitev nagrad 
dijakom Šolskega centra 
Škofja Loka.
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GORENJA VAS - POLJANE

Voden ogled najdišča

V aprilu je Občina Gorenja 
vas - Poljane organizirala vo-
dene oglede arheološkega 
najdišča v Poljanah za učen-
ce tamkajšnje osnovne šole, 
v juniju pa jih bodo pripravili 
še za širšo javnost.
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ŽELEZNIKI

Urejajo novi most

Zaradi gradnje novega mo-
stu na regionalni cesti, ki 
prečka Češnjico, so promet 
pred tremi tedni preusmerili 
čez nadomestni most.

stran 8

ŽIRI

Podžupan tudi župan

Dosedanji župan Janez Ža-
kelj je 13. maja postal posla-
nec državnega zbora, zato 
bo do rednih volitev v jeseni 
funkcijo župana opravljal 
podžupan Jože Stanonik.
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Škofja Loka – Prosvetno 
druš tvo Sotočje Škofja Loka 
in Občina Škofja Loka sta 
prireditev z odkritjem spo
minske plošče pripravila na 
prav poseben dan, saj je 12. 
maja letos minilo natanko 
34 let od ustanovitve Sloven
ske kmečke zveze, današnje 
Slovenske ljudske stranke 
(SLS), katere prvi predse
dnik je bil Ivan Oman.
Zbrane na Omanovi doma
čiji pri Karlinu v Zmincu, 
med katerimi so bili tudi 
predsednik prve demokratič
no izvoljene vlade Lojze Pe
terle, sestre Ivana Omana 
Poldka, Minka in Francka 
ter otroci Marija, Janez, Mo
nika, Anka, Tatjana in Igor, 
je najprej nagovoril škofjelo
ški župan Tine Radinja.
»V naši tisočletni zgodovini 
je bilo mnogo slavnih, zaslu
žnih in znanih Ločank in 
Ločanov. Ivan Oman ima 
med njimi prav posebno 
mesto. Njegova zavezanost 
za javno, za skupno dobro, 
pripravljenost, da poleg skr
bi za kmetijo in družino na
redi ogromno za to, da bi 
bilo v Sloveniji bolje, je tisto, 
po čemer se ga spominjamo. 
Verjamem, da se bo s sim
bolnim dejanjem, odkritjem 
spominske plošče, ta spo
min ohranjal in prenašal na
prej,« je povedal župan Ra
dinja in dodal, da je Ivan 

Oman tudi častni občan ob
čine Škofja Loka.
»Zaradi dela v Slovenski 
kmečki zvezi, predsedstvu 
Republike Slovenije ter v za
četkih novega poglavja slo
venskega parlamentarizma, 
zlasti pa zaradi njegove po
polne premočrtnosti in pre
danosti samostojni neodvi
sni Sloveniji Ivana Omana 
danes štejemo med najpo
membnejše politične vodite
lje novejše slovenske politič
ne zgodovine,« je poudaril 
predsednik Borut Pahor.

»Kot predsednik Republike 
Slovenije sem družini Oman 
hvaležen, da z razumeva
njem sprejema pomen dedi
ščine zanje pa tudi za vse 
Slovence pomembnega Iva
na Omana, narodnega vodi
telja,« je tudi povedal predse
dnik Borut Pahor in spomnil, 
da je ena od dvoran v predse
dniški palači poimenovana 
tudi po Ivanu Omanu.
Zbrane je po slovesnem od
kritju spominske plošče in 
blagoslovu, ki ga je opravil 
Matej Nastran, župnik pri 

sv. Jakobu v Škofji Loki, na
govoril tudi sin Ivana Oma
na Janez Oman, ki z ženo 
Marjano in njunimi otroki 
Lovrencem, Ano Julijo, Ivo 
Klaro in Valentinom gospo
dari na kmetiji. Predlagal je, 
da se začnejo prizadevanja, 
da bi 12. maj postal državni 
praznik oziroma dan sloven
ske demokracije.
Za kulturni program ob slo
vesnem dogodku sta poskr
bela Škofjeloški oktet ter pe
snik in gledališki igralec 
Tone Kuntner.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in župan Občine Škofja Loka Tine Radinja sta v družbi 
družine Janeza Omana, ki je gospodar na kmetiji v Zmincu, odkrila spominsko ploščo Ivanu Omanu.

Poklon Ivanu Omanu

Vilma Stanovnik

Spominsko ploščo so odkrili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, župan Občine 
Škofja Loka Tine Radinja ter gospodar domačije Janez Oman v družbi žene Marjane in 
njunih otrok. / Foto: Tina Dokl

Kamnik – Ob dnevu prosto
voljstva, 24. maju, je v Ka
mniku potekala slovesna pri
reditev, na kateri so podelili 
tudi priznanja prostovoljstvu 
prijaznim občinam. Med 41 
slovenskimi občinami je pri
znanje znova dobila tudi 
Škofja Loka, kot je zapisano 
v obrazložitvi, pa si ga je za
služila za spodbujanje pro
stovoljstva v sklopu javnih 

razpisov, z upoštevanjem 
prostovoljskega dela kot las
tnega vložka, za sofinancira
nje stroškov prostovoljcev in 
stroškov izobraževanj, za 
uvedbo prevozov na klic za 
starejše in izobraževanje vo
znikov prostovoljcev, za jav
no objavljene prostovoljske 
akcije in zahvalo prostovolj
cem. Naziv prostovoljstvu 
prijazna občina je prevzel 
vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti Rok Primožič.

Prijazni prostovoljstvu
Vilma Stanovnik

Časopis za škofjeloško območje            Št. 5, Maj 2022

Za ponovno 
uporabo

Pri upravni stavbi Komunale 
Škofja Loka je od tega meseca 
nov kotiček, kjer zbirajo še 
uporabne stare aparate, ki jih 
bodo nato pregledali in 
delujoče predali novim 
lastnikom.
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Rokometašem 
srebro

V Slovenj Gradcu je potekal 
finalni turnir Pokala Slovenije, 
ekipa Urbanscape Loka pa je 
osvojila srebrno odličje in 
poskrbela za zgodovinski 
uspeh kluba.
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Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit Leasing brez 
potrebne dokumentacije. Vse podrobne informacije in izračun za izbrani aparat so vam na 

voljo v vseh naših PE.

Vabljeni v prenovljeni salon ETIS.
ETIS Kranj, Ljubljanska c. 30, Kranj | T: (04) 235 50 50

Širok nabor hladilnikov in zamrzovalnikov

Dobava ali prevzem takoj

Velika zaloga

Optika Aleksandra
Tel: 04 234 234 2

www.optika-aleksandra.si

Pregled in očala  
kot na napotnico

do

ceneje

101 €
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Te dni se pogosto srečujem 
s šolarkami in šolarji in 
znova ugotavljam, da ima-
mo v Škofji Loki res kakovo-
stne osnovne šole, poleg 
njih pa še gimnazijo in šol-
ski center. Znova tudi ugo-
tavljam, da je na šolah viso-
kokakovostni strokovni 
kader, od učiteljic do učite-
ljev, profesoric in profesor-
jev, mentoric in mentor-
jev ... Vsi po vrsti so tako v 
času pandemije koronaviru-
sa kot zdaj zavzeto delali za 
to, da bi izgubljene poveza-
ve, ki so se dogajale med 
vsemi, še toliko bolj pa v uč-
nem procesu, kar najhitreje 
nadoknadili. Pri tem mi-
slim tako na znanje učenk 
in učencev ter dijakinj in di-
jakov kot na njihovo social-
no življenje.
Prav te dni se predstavljajo z 
različnimi šolskimi nastopi, 
koncerti, pripravami na vale-
te, maturantskimi plesi, če-
tvorko na Trgu pod gra-
dom ... in izkazalo se je, da 
so vsi skupaj v zadnjih dveh 
letih, ko ni bilo vedno lahko, 
naredili res veliko.
Poglejmo samo rezultate z 
najrazličnejših tekmovanj, 
ne nazadnje tudi rezultate 
mature. Naši šolarji in šolar-
ke so med najuspešnejšimi 
v državi. Imajo veliko znanja 
na številnih področjih in 
tega sem res vesel.
Tisto, kar me še posebno ve-
seli, pa je, da sem pri gene-
racijah, ki zaključujejo sre-
dnjo šolo, opazil prav 
poseben žar. Tako maturant-
ska plesa kot četvorka s pre-
dajo ključa, ki so jih pripra-
vili srednješolci, so bili res 
čudoviti dogodki, lahko re-
čem celo presežki med do-
godki, ki so jih dijaki pripra-
vili sami.
Zelo pomembna se mi zdi 
tudi razstava, ki so jo ob Te-
dnu obrti in podjetništva na 
Loškem pripravili dijaki 
Šolskega centra Škofja Loka 

v našem kulturnem centru. 
Na ogled so, tako na podro-
čju strojništva kot lesarstva, 
postavili presežke svojih za-
ključnih del. Opaziti je mo-
goče, da je nivo znanja, ki 
ga usvojijo na srednji šoli, 
zares visok. Izdelki so vse 
pohvale vredni.
Vse prireditve skupaj, ko se 
predstavljajo osnovnošolci 
in osnovnošolke z različni-
mi nastopi ter srednješolke 
in srednješolci s svojim zna-
njem in dobro voljo, ki jo 
lahko opazujemo na vsakem 
dogodku, kažejo na to, da je 
naš šolski sistem čas pande-
mije koronavirusa karseda 
najbolje preživel.
Za prihodnost se mi zdi po-
membno, da mladi v naši 
občini tudi po zaključku šo-
lanja dobijo raznovrstne pri-
ložnosti, da se izkažejo.
Nekateri bodo najprej nada-
ljevali šolanje, drugi bodo 
že kmalu iskali zaposlitvene 
priložnosti, naša dolžnost 
pa je zagotoviti, da bodo 
imeli dovolj izbire ter pred-
vsem da bodo v Škofji Loki 
pogoji za kakovostna delov-
na mesta in stanovanja. 
Tako bomo mlade lahko za-
držali doma.
Prepričan sem, da bodo tu-
kaj tudi radi ostali in delali.

Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora in Območna 
obrtno-podjetniška zbornica 
Škofja Loka sta bili sredi 
maja organizatorici sedaj že 
tradicionalnega Tedna obrti 
in podjetništva na Loškem, 
ki se je začel s predstavitve-
no tiskovno konferenco. Na 
Srednji lesarski šoli v Škofji 
Loki so nato pripravili delav-
nico o podjetništvu za sre-
dnješolce, na Radiu Sora pa 
je potekala okrogla miza o 
novi poslovni realnosti in iz-
zivih za podjetja na Škofjelo-
škem. V Šolskem centru 
Škofja Loka je bilo tudi zani-
mivo predavanje Kako biti v 
redu z Aljošo Bagolo, vrhu-
nec prireditev pa sta bili raz-
stava in podelitev nagrad di-
jakom Šolskega centra Ško-
fja Loka v Sokolskem domu. 
»Javnosti želimo pokazati, 
kaj naši mladi, ko zaključijo 
šolanje, znajo. Pa ne samo 
to. Pokazati želimo, kako so 
ponosni, da so s svojim de-
lom dosegli to, kar danes 
lahko vidimo,« je ob odprtju 

razstave povedal direktor 
Šolskega centra Škofja Loka 
Martin Pivk, škofjeloški žu-
pan Tine Radinja pa je do-
dal, da je razstava tudi plod 
sodelovanja med lokalno 
skupnostjo, občani ter tisti-
mi, ki skrbijo za gospodar-
stvo in podjetništvo. Zbrane 
na slovesnem dogodku je 
pozdravil tudi novi predse-
dnik Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Marko Lo-

trič ter povedal, da je letos 
komisija ocenjevala kar tri-
deset izdelkov dijakov sre-
dnje šole za strojništvo in 
šestnajst izdelkov dijakov 
srednje šole za lesarstvo, kar 
je rekord v vseh letih, odkar 
poteka ocenjevanje.
Marko Lotrič je nato z Marti-
nom Pivkom in Romanom 
Jenkom iz podjetja Tri Kro-
ne segel v roke nagrajen-
cem. Prvo mesto in petsto 
evrov si je med dijaki sre-
dnje šole za strojništvo z iz-
delkom CNC laserski rezal-
nik zaslužil Cene Trček, 
drugo mesto in tristo evrov 
je za hidravlično stiskalnico 
za odpadno embalažo prejel 
Andrej Prevodnik, tretje me-
sto in dvesto evrov pa je za 
predelavo štirikolesnika v 
gokart prejel Matija Zavrl. 
Posebno nagrado podjetja 
Tri Krone in dvesto evrov je 
za travniško brano prejel Jan 
Jančar. Med dijaki srednje 
šole za lesarstvo je prvo na-
grado in petsto evrov za 
mizo dobil Benjamin Kav-

čič, drugo mesto in tristo 
evrov si je za harmoniko za-
služil Andraž Vajngerl, tre-
tje mesto in dvesto evrov pa 
je za biljard prejel Janez Do-
lenc.
Teden obrti in podjetništva 
na Loškem se je zaključil v 
poslovni coni v Železnikih, 
kjer je bilo srečanje z obrtni-
ki in pogovor o razvojnih iz-
zivih podjetništva na Škofje-
loškem. »Škofje loško 
območje je znano po izje-
mni podjetniški aktivnosti, 
veliko je inovativnih podje-
tij, brezposelnosti pa skoraj-
da ni. Prej lahko govorimo o 
pomanjkanju delavcev, pred-
vsem manjka strokovnih 
tehničnih kadrov. Vseeno je 
dejstvo, da nismo imuni na 
globalne krize, zato je kori-
stno, da se seznanimo z lo-
kalno samooskrbo – pa naj 
gre za vire energentov ali de-
lovno silo. Tudi drugih izzi-
vov je kar nekaj,« je ob leto-
šnjih prireditvah poudaril 
direktor Razvojne agencije 
Sora Gašper Kleč.

Ta mesec je potekal Teden obrti in podjetništva na Loškem, vrhunec pa sta bili razstava in podelitev 
nagrad dijakom Šolskega centra Škofja Loka.

Aktivni in podjetni

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Območna obr-
tno-podjetniška zbornica 
Škofja Loka je ena izmed 62 
območnih obrtno-podjetni-
ških zbornic (OOZ), ki delu-
jejo v okviru obrtno-podje-
tniškega sistema in se pove-
zujejo v Obrtno-podjetniško 
zbornico Slovenije (OZS).
Na skupščini, ki so jo pripra-
vili ta mesec, so izvolili tudi 
novo vodstvo zbornice. Pred-
sednik je postal dolgoletni 
podpredsednik Marko Lo-
trič, sicer tudi direktor pod-
jetja Lotrič Meroslovje, ki je 
bil izvoljen tudi za poslanca 
v skupščino OZS. Potrdili so 
tudi člane upravnega odbo-
ra, kjer so poleg Marka Lotri-
ča še dosedanji predsednik 

Jože Misson, Boris Mesec, 
Jernej Jezeršek, Boštjan Sta-
nonik, Polona Golija, Milan 

Hafner, Uroš Jenko, Miha 
Lavtar, Matjaž Miklavč in 
Peter Podobnik.

Izvolili so tudi člane novega 
nadzornega odbora. V nasle-
dnjih štirih letih bodo to 
Franc Jelenc, Julijana Ko-
kelj, Tatjana Novak, Jelka 
Pegam in Tomaž Potočnik, 
ki bodo na svoji prvi seji iz-
volili predsednika nadzorne-
ga odbora.
Prišlo je tudi do reorganiza-
cije nekaterih strokovnih 
sekcij. Sekciji gostincev so 
se po novem pridružili še 
člani, ki opravljajo živilsko 
dejavnost, in sekcija se je 
preimenovala v Sekcijo go-
stincev in živilcev. Sekciji 
kovinarjev pa so se pridruži-
li še člani, ki se ukvarjajo s 
predelavo plastičnih mas, li-
varji in orodjarji. Sekcija se 
je preimenovala v Sekcijo 
kovinarjev in plastičarjev.

Ta mesec je vodenje Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka prevzel Marko Lotrič.

Predsednik je Marko Lotrič

Vilma Stanovnik

Zaključuje se 
uspešno šolsko leto

Županov kotiček

Predsednik Marko Lotrič / Foto: Gorazd Kavčič

Ob Tednu obrti in podjetništva na Loškem so dijaki ob razstavi v Sokolskem domu dobili 
zaslužena priznanja in nagrade. / Foto: Gorazd Kavčič

Razstava je navdušila obiskovalce. / Foto: Gorazd Kavčič

Tine Radinja

IZ DA JA TELJ

Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA

Ma ri ja Volč jak

UREDNICA

Vilma Stanovnik

TEH NIČ NI URED NIK

Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE

Robert Aleksić, 040 508 891
robert.aleksic@g-glas.si
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Za ponovno uporabo
Pri upravni stavbi Komunale Škofja Loka je od tega meseca nov kotiček, kjer zbirajo še uporabne 
stare aparate, ki jih bodo nato pregledali in delujoče predali novim lastnikom.

Škofja Loka – Eden najbolj-
ših načinov za zmanjševa-
nje količine odpadkov je po-
novna uporaba izdelkov. Ni 
nujno, da je tisto, česar ne 
potrebujemo več, odpadek. 
Lahko je priložnost, da izde-
lek, tak kot je ali pa z nekaj 
popravili, uporabi nekdo 
drug.
To je bilo tudi glavno vodilo 
za vzpostavitev kotička za 
oddajo aparatov v ponovno 
uporabo, ki je v loški občini 
pri upravni stavbi Komuna-
le Škofja Loka na Kidričevi 
cesti.
»Z velikim veseljem smo se 
odzvali na pobudo podjetja 
Zeos za širitev mreže zbiral-
nic. V Škofji Loki imamo že 
enajst zbiralnic, kjer se od-
daja predvsem nedelujoča 
oprema, ta zbiralnica pa po-
meni, da sledimo ciljem 
strategije družbe s čim manj 
odpadkov. Občani bodo lah-
ko oddajali tudi delujoče 
aparate. Še vedno pa ostaja 
možnost, da jih oddajajo 
tudi v zbirnem centru Dra-
ga,« je ob simboličnem od-
prtju kotička poudaril direk-
tor Komunale Škofja Loka 
Primož Ržen.
Škofjeloški župan Tine Ra-
dinja je znova opozoril, da je 
projekt Loško je ekološko 
večplasten, skrb za zmanjše-
vanje odpadkov in ponovno 
uporabo pa je njegov po-
memben del. »Upam in ver-
jamem, da bo ta kotiček 

kmalu nadgrajen s centrom 
ponovne uporabe, kamor 
bodo imeli občanke in obča-
ni priložnost prinesti mnoge 
druge uporabne stvari, ne 
zgolj elektronske opreme,« 
je poudaril župan Radinja.
Kotičke ponovne uporabe je 
v naslednjih dneh že zaživel, 
občani, ki imate doma še de-
lujoče aparate in jih ne upo-
rabljate več, pa jih lahko v 
času uradnih ur oddate v 
prostorih Komunale Škofja 
Loka na Kidričevi cesti 43a v 
Škofji Loki.

Aparati, primerni za ponov-
no uporabo, so pralni stroji, 
hladilniki, zamrzovalniki, na-
mizni in prenosni računalni-
ki, zabavna elektronika, mali 
gospodinjski aparati, igrače, 
mobilni telefoni, zvočniki, te-
levizije z ravnim zaslonom z 
daljincem, krožne žage, vrtal-
nik in drugi aparati na elek-
triko ali baterije.
Aparate po oddaji v kotiček 
prevzamejo predstavniki 
podjetja Zeos, jih pregledajo 
in uporabne predajo novim 
lastnikom.

Sredi tega meseca so koti-
ček ponovne uporabe 
predstavili tudi na parkiri-
šču nekdanje vojašnice, 
kjer je potekal potekal Eko 
dan. Samo v enem dnevu 
so obiskovalci prinesli kar 
192 kilogramov malih go-
spodinjskih aparatov, 48 
kilogramov IT-opreme 
(mobilni telefoni, GPS, 
osebni računalniki, tiskal-
niki, telefoni), 380 kilogra-
mov televizij in monitorjev 
in 210 kilogramov velikih 
gospodinjskih aparatov.

Vilma Stanovnik

Letošnji maturantje Gimnazije Škofja Loka so se od srednje šole poslovili tudi s programom in 
plesom, ki so ju letos prvič pripravili na Trgu pod gradom.

Maturantje so zaplesali

Škofja Loka – Tradicionalna 
četvorka škofjeloških matu-
rantov je navadno potekala v 
središču starega mestnega 
jedra, letos pa so jo predza-
dnji petek v maju prvič prip-
ravili na Trgu pod gradom.
Program se je začel s tradi-
cionalnimi osmrtnicami, s 
katerimi so predstavniki ra-
zredov sporočili, da so vzeli 
slovo 4. a, 4. bc, 4. d, 4. e in 
4. š. Pogrebna slovesnost se 
je končala z nastopom tro-
bentača in tradicionalno Ti-
šino, prireditev pa se je 
nato nadaljevala s pozdravi 
ravnatelja Jožeta Bogataja 
in škofjeloškega župana Ti-
neta Radinje. »Čestitam 
vam in sporočam, da smo 
ponosni na vas,« je dejal 
ravnatelj Bogataj, čestitkam 
pa se je pridružil tudi žu-
pan Tine Radinja. »Kamor-
koli vas bo vodila pot, bo 
Škofja Loka vedno vaše 
mesto. Upam, da boste os-

tali doma ali pa se radi vra-
čali,« je povedal župan Ra-
dinja, nato pa so v majski 

sončni pripeki dijaki zaple-
sali venček plesov, seveda 
tudi četvorko. Vmes so z 

duhovitim programom pos-
krbeli tudi za tradicionalno 
predajo ključa tretješolcem.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Treking klub 
Škofja Loka je v nekdanji vo-
jašnici pripravil tradicional-
ni kolesarski sejem. Na 
prvem mestu je bilo seveda 
trgovanje z rabljenimi kole-
si, nekateri so prišli tudi po 
pomoč na hitri servis koles, 
vsi pa so lahko dobili kori-
stne informacije o projektu 
Kolesarska veriga na pode-
želju in si ogledali električna 
kolesa, tudi najnovejša, ki 
jih bo že v naslednjih dneh 
ponujal sistem eKOLOka. 
Sistem trenutno testirajo.
»Naš klub obstaja že od leta 
1995, članov pa nas je trenu-
tno 42. Sejem rabljene kole-
sarske opreme in koles tra-
dicionalno prirejamo prvo 
soboto v maju. Prodajalci 
povedo ceno kolesa, mi ga 
ocenimo in damo v komisij-
sko prodajo. Prireditev prip-
ravljamo skupaj z Bokal 
Sportom, ki nudi tudi servi-

siranje koles, manjše servisi-
ranje pa nudimo sami. Letos 
sodelujemo tudi z Razvojno 
agencijo Sora, kjer se skupaj 
z občino pripravljajo na 
vzpostavitev sistema izposo-
je koles,« je povedal predse-
dnik Treking kluba Škofja 
Loka Lado Kržišnik, ki je bil 
zadovoljen s kljub kislemu 
vremenu dobrim obiskom, 
saj so Ločani znani kot zag-
nani kolesarji.
Veliko zanimanja je bilo 
zlasti za prodajo in nakup 

koles za mlade, na sejmu pa 
so predstavili tudi varno ko-
lesarjenje za starejše in elek-
trična kolesa.
»Ob sejmu je tokrat poseben 
poudarek namenjen predsta-
vitvi projekta Kolesarska ve-
riga na podeželju. Gre za 
sistem, v katerem občine in 
lokalne akcijske skupine 
(LAS) postavljajo sisteme za 
izposojo koles. Eden izmed 
njih je že postavljen tudi v 
škofjeloški občini, kjer je 
osem postaj za izposojo ko-
les, postavljene pa so na raz-
ličnih koncih, in sicer so to: 
parkirišče Lipica, železniška 
postaja, zdravstveni dom, tr-
govski center Grenc, avtobu-
sna postaja, Športna dvora-
na Poden, Podlubnik 1 in 
parkirišče Puštal. Sistem je 
sinhroniziran z različnimi 
gorenjskimi občinami, zato 
se bo lahko uporabnik s ko-
lesom peljal tudi v Kranj in 
proti Jesenicam. Ime siste-
ma je eKOLOka in upamo, 

da bo dobro zaživel,« je po-
vedal direktor Razvojne 
agencije Sora Gašper Kleč.
Zainteresirani si bodo lah-
ko zagotovili mesečni ali le-
tni paket uporabe za nava-
dno ali električno kolo. Prvo 
leto bodo ponudili promo-
cijski popust. Nakup pake-
tov bo možen v Turistično-
-informacijski pisarni na 
Cankarjevem trgu, na inter-
netni strani www.gorenj-
ska.bike in spletni aplikaciji 
mobiln.si.

Vilma Stanovnik

Kolesarski sejem 
in eKOLOka

Ob vzpostavitvi kotička sta si v družbi župana Občine Škofja Loka Tineta Radinje v roke 
segla direktor podjetja Zeos Emil Šehić in direktor javnega podjetja Komunala Škofja Loka 
Primož Ržen. / Foto: Gorazd Kavčič

Maturantke in maturantje Gimnazije Škofja Loka so letos prvič zaplesali na Trgu pod 
gradom. / Foto: Vilma Stanovnik

Kljub malce bolj kislemu vremenu je bilo zanimanje za 
rabljena kolesa in novi sistem eKOLOka med Ločani veliko. 

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta 
Spodbujanje podjetništva na Loškem vabi na delavnico z 
naslovom Pripovedovanje zgodb skozi oko kamere. Delav-
nica bo potekala v več srečanjih. Prvo bo v petek, 10. junija, 
drugo v ponedeljek, 13. junija, in tretje v torek, 14. junija. 
Vsakič bodo delavnice organizirane med 18. in 20. uro. Prvi 
dve bosta v prostorih Zveze Karata Film, zadnja pa bo orga-
nizirana na terenu. Prijave sprejemajo do srede, 8. junija.

Pripovedovanje zgodb skozi oko kamere

Škofja Loka – Danes, v torek, Razvojna agencija Sora prip-
ravlja izmenjavo dobrih podjetniških praks z ogledom pivo-
varne Racon. Odhod avtobusa bo ob 16. uri s parkirišča 
Tehnik, na avtobus pa bo mogoče vstopiti tudi v Poljanah, 
na Hotavljah, v Gorenji vasi, na Trebiji in v Žireh. Pivovarna 
Racon deluje na Breznici pri Žireh in je bila ustanovljena leta 
2016. Gre za najvišje ležečo slovensko pivovarno, saj je pos-
tavljena na 750 metrih nadmorske višine.

Izmenjava dobrih podjetniških praks
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Člana razširjenega predsed
stva združenja Europassion 
Andreja Ravnihar Megušar 
iz Dolenje vasi in Aleksan
der Igličar z Godešiča sta va
bilo na ogled svetovno zna
nega pasijona v bavarskem 
mestu Oberammergau pre
jela že leta 2020, a so zaradi 
covida izvedbo prestavili na 
letos. Drugo soboto v maju 
sta se tako udeležila premi
erne uprizoritve. Predstave 
se bodo vrstile vse do začet
ka oktobra, vsak teden po 
pet, pričakujejo pa od 400 
do 500 tisoč obiskovalcev.
Pasijon v Oberammergauu 
uprizarjajo že od leta 1634. 
»Takrat so se domačini zaob
ljubili, da bodo v izogib stra
šni kugi, ki je tedaj razsajala 
po njihovih krajih, vsakih de
set let uprizorili Kristusov pa
sijon s prikazom njegovega 
javnega delovanja, trpljenja, 
križanja in vstajenja,« je po
jasnil Igličar.
Letos uprizarjajo 42. ponovi
tev pasijona. Doslej so ga pre
stavili le dvakrat: leta 1920 na 

leto 1922 zaradi španske gri
pe in kot omenjeno predlani. 
Igličar je tudi razložil, da so 
do leta 1830 pasijon uprizar
jali na pokopališču, nato pa 
so konec 19. stoletja zgradili 
namensko Pasijonsko gleda
lišče za 4500 gledalcev, ki še 
danes gosti pasijonske upri
zoritve. »Od leta 1990 je re
žiser pasijona Christian Stu
ckl, ki vsako leto po starih 
predlogih nekoliko posodobi 
besedilo, saj ga, kolikor je to 
mogoče, želi približati izzi
vom sodobne družbe. V 
uprizoritvi sodeluje okrog 
700 nastopajočih, 50članski 
orkester in 60članski zbor. 
Sodelujoči igralci in celotno 
podporno osebje so večino
ma domačini, kar je velik iz
ziv za kraj, ki ima nekaj več 
kot pet tisoč prebivalcev. Na 
posameznih množičnih pri
zorih je na odru okrog 300 
nastopajočih,« je pojasnil in 
dodal, da prvi del uprizoritve 
od izgona iz raja do Jezuso
vega prijetja na vrtu Getse
mani poteka od 14.30 do 17. 
ure, drugi del pa od 20. ure 
do 22.30. 

Andreja Ravnihar Megušar in Aleksander Igličar sta si kot člana predsedstva združenja Europassion 
ogledala pasijon v nemškem Oberammergauu. Uprizarjajo ga že od 17. stoletja.

Na svetovno znanem pasijonu

Ana Šubic

Andrej Misson se je rodil av
gusta leta 1960, kar pomeni, 
da bi moral biti koncert ob 
njegovi 60letnici pred dve
ma letoma. Ker pa zdra
vstvene razmere takrat dru
ženja niso omogočale, so 
jubilejni koncert prestavili 
na letošnji maj. »Pravzaprav 
nič hudega, to je sijajna pri
ložnost, da sem se dve leti 
pomladil,« je ob majskem 
koncertu povedal Andrej 
Misson.
Na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani je pri profesorju 
Danetu Škerlu diplomiral iz 
kompozicije in glasbene teo
rije, kasneje je tudi magistri
ral in nato še doktoriral. Da
nes se ponaša z nazivi 
skladatelja, raziskovalca, 
strokovnjaka za glasbeno te

orijo in kompozicijsko teh
niko kontrapunkt, pedago
ga, zborovodje, organista ter 
poustvarjalca na orglah, kla
virju in čembalu.
Kot zborovodja je z različni
mi zbori gostoval po Evropi, 
ZDA in Kanadi ter posegal 
po najvišjih priznanjih. Zdaj 
je redni profesor za glasbe
noteoretične predmete na 
Akademiji za glasbo v Lju
bljani in predstojnik Oddel
ka za kompozicijo in glasbe
no teorijo.
Na jubilejnem koncertu so 
se mu z izvedbo njegovih 
skladb poklonili prijatelji in 
sodelavci – Slovenski oktet, 
Zbor Slovenske filharmonije 
in Komorni godalni orkester 
Akademije za glasbo Uni
verze v Ljubljani, čestital pa 
mu je tudi domači župan 
Tine Radinja.

Vilma Stanovnik
Stara Loka – Spomini Zdrav
ka Kalana so objavljeni v 
knjigi Zgodba mojega življe
nja. »Predstavitev knjige 
smo načrtovali že leta 2020, 
pobudo zanjo pa sta dala 
urednik in publicist Ivo Jev
nikar in Helena Janežič, ki 
se v Narodni in univerzitetni 
knjižnici ukvarja z literaturo 
Slovencev v zamejstvu in po 
svetu. Če nam pred tremi 
leti zaradi covida19 to ni 
uspelo, pa smo se uspeli po
vezati letos,« je v uvodu po
vedal predsednik Kulturno
zgodovinskega društva Lon
ka Stara Loka Mihael Habi
cht, eno izmed zgodb Zdrav
ka Kalana, ki pripoveduje o 
tem, kako ni želel zatajiti 
matere, pa je prebral Marcel 
Kokelj.
»Spomini dr. Zdravka Kala
na so dragoceno pričevanje 
slovenskega javnega delavca, 
saj realno in kritično slika 
svoje odvetniško delo v 30. 
letih prejšnjega stoletja, ta
kratno stanje duha, razpad 
Jugoslavije aprila 1941 in 
razkol med Slovenci, nato 
grozljiva doživetja v Da
chauu, delo proti režimu tik 
po vojni in prvo obdobje no
vega življenja v ZDA,« je po
vedal urednik Ivo Jevnikar, 
ki je bil eden izmed gostov 

na predstavitvi v Jurjevi dvo
rani v Stari Loki.
»Slovenci samo narod izse
ljencev in skorajda ni druži
ne, ki ne bi imela vsaj ene iz
seljenske zgodbe. In te 
zgodbe so prav tako del na
rodovega spomina, čeprav 
mnogokrat neznane, zamol
čane ali pozabljene. Večkrat 
slišimo, da Slovenca najdeš 
povsod po svetu. In res je 
tako. Tudi v Škofji Loki ter 
bližnji in daljni okolici je ži
velo mnogo tistih, ki so v iz
seljenstvu opazno delovali,« 

je opozorila predsednica 
Muzejskega društva Škofja 
Loka Helena Janežič in do
dala: »Takoj po koncu druge 
svetovne vojne je ozemlje 
današnje Slovenije zapustila 
množica ljudi, ki se ni stri
njala s komunistično obla
stjo, saj jim je ta stregla po 
življenju. Nekateri pa se 
kljub prisilnemu odhodu v 
tujino med drugo svetovno 
vojno v domovino po priho
du tako imenovane svobode 
niso smeli ali upali vrniti. 
Med njimi je bil tudi Zdrav

ko Kalan, ki še živi v spomi
nu nekaterih Staroločanov.«
Bralec bo ob branju knjige 
lahko izvedel predvsem mar
sikaj o spominih Zdravka 
Kalana na taborišče Dachau, 
zanimiv esej z naslovom 
Podvojeni Dachau pa je pri
pravila publicistka in razi
skovalka Alenka Puhar.
Spomine na daljnega soro
dnika je opisal domačin Ja
nez Hafner, življenjsko 
zgodbo svojega očeta pa je v 
knjigi predstavil sin Tomo 
Kalan, ki živi v Koloradu.

Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka je poskrbelo za predstavitev zanimive življenjske 
zgodbe domačina iz Trnja dr. Zdravka Kalana, ki je del življenja preživel v tujini in našel zadnje 
počivališče ob cerkvi v Stari Loki.

Spomini Staroločana

Vilma Stanovnik

Andrej Misson ob jubilejnem koncertu / Foto: Tina Dokl

Zaključni koncert Kristalnega abonmaja je bil 
posvečen jubileju in delu škofjeloškega 
skladatelja Andreja Missona.

Jubilej proslavili  
s koncertom

Življenjsko zgodbo Zdravka Kalana so na pogovornem večeru v Stari Loki predstavili Ivo 
Jevnikar, Alenka Puhar, Janez Hafner in Helena Janežič. / Foto: Vilma Stanovnik

Mladinski oddelek Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka 
— Terasa na Nami bo to po
letje prizorišče nepozabnih 
doživetij.
Letošnji Večeri na terasi pri
našajo tri edinstvene koncer
tne večere. Tako bosta 23. ju
nija po 21. uri nastopila Jure 
Karas in Igor Bračič ali po 
domače Slon in Sadež. Sta 
sinonim za dobro voljo in 
zabavo. Zagotovo ne bo 
manjkalo pikrih, zanimivih 
in duhovitih besed, podkre
pljenih z dobro muziko.
Komaj se bo polegel krohot, 
že bo na vrsti drugi koncert, 
ki bo poslušalkam in poslu
šalcem prav tako prinesel 
dobro voljo, veselje in 
smeh. Zgodil se bo 7. julija 
ob 21. uri. Z muziko o vinu 
in ljubezni bosta na humo
ren način obiskovalke in 
obiskovalce napojila Dimek 
in Davor Klarić. Prvi je pe

vec, kitarist in avtor večine 
uspešnic skupine Mi2, dru
gi pa eden najbolj iskanih 
in legendarnih klaviaturi
stov v Sloveniji.
Tretji dogodek bo 18. avgu
sta ob 20. uri. Nepozabno 
doživetje bosta zagotovo pri
čarala vsem dobro poznana 
vrhunska glasbenika Severa 
in Gal Gjurin. Tokrat bo z 
njima trobentač Domen 
Gracej, ki bo h koncertu do
prinesel prav posebno di
menzijo. To bo zagotovilo za 
večer, v katerem bo odmeval 
čudovit, pomirjujoč, nadze
meljski Severin glas, ki ga 
bo okrepil še natančni, uje
majoč in dopolnjujoč Galov.
Večeri na terasi bodo zagoto
vo ponudili posebno glasbe
no doživetje v prijetnem in
t imnem ambientu s 
pogledom
na krasno Škofjo Loko. Vsto
pnice so že na voljo na en
trio.si in v Knjižnici Ivana 
Tavčarja Škofja Loka.

Glasbena intima pod 
zvezdami

Vilma Stanovnik

Aleksander Igličar (desno) s soprogo Mileno in Andreja 
Ravnihar Megušar z možem Andrejem pred Pasijonskim 
gledališčem v OberammergauuO
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Gradili bodo nov dom
Godeški gasilci se veselijo gradnje novega gasilskega doma. Aktivni so na več področjih. Pred kratkim 
so organizirali orientacijsko tekmovanje mladine Gasilske zveze Škofja Loka.

Godešič – Ob godu sv. Flor-
jana, zavetnika gasilcev, je 
bilo še posebno slovesno na 
Godešiču. Gasilci iz PGD 
Godešič so priredili gasilsko 
parado, ki ji je sledila sveta 
maša. Po njej je domači žu-
pnik Branko Potočnik blago-
slovil novo motorno brizgal-
no. Upajo, da je parada še 
zadnjič krenila izpred seda-
njega gasilskega doma. Bliža 
se namreč gradnja novega.
Graditi naj bi ga začeli pri-
hodnje leto. Lani je minilo 
110 let od ustanovitve dru-
štva in sto let od prvega ga-
silskega doma. Kasneje je bil 
še nekajkrat adaptiran in do-

zidan, dograjen pa mu je bil 
tudi stolp za sušenje cevi. 
Dom ne zadošča več potre-
bam in več let so si prizade-
vali za rešitev. Veseli so, da 
je ta blizu. Kot je pojasnil 
Matej Novinec, predsednik 
PGD Godešič, so gradbeno 
dovoljenje pridobili lani, za 
letošnje leto pa so si zadali 
izdelavo projektne doku-
mentacije za izvedbo gra-
dnje, pridobivanje finanč-
nih sredstev, zaključek 
finančne konstrukcije pro-
jekta ter izvedbo javnega 
razpisa. Vrednost celotnega 
projekta ocenjujejo na 500 
tisoč evrov. Z lastnim de-
lom bodo poskusili stroške 
znižati. Kljub pomoči obči-
ne sami tako velikega pro-

jekta ne bodo mogli izpelja-
ti, zato si želijo in upajo na 
finančno pomoč krajanov in 
donatorjev.
V društvu imajo pomlajeno 
vodstvo, aktiven je tudi pod-
mladek. Po covidu-19 so 
znova začeli izvajati vaje ga-
silske mladine, na katerih 
mladi skozi različne aktivno-
sti spoznavajo gasilsko in 
požarno varnost, poleg tega 
pa kvalitetno in dejavno pre-
življajo prosti čas in se dru-
žijo z vrstniki. PGD Godešič 
je 21. maja organiziralo ori-
entacijsko tekmovanje mla-
dine Gasilske zveze Škofja 
Loka, na katerem je nastopi-
lo okrog tristo mladih gasil-
cev. Najboljši so se uvrstili 
na regijsko tekmovanje.

Maja Bertoncelj

Letošnje poletje bo na že znani lokaciji, na igriščih za odbojko na mivki pri dvorani Poden, ponovno 
potekal program varstva otrok z učenjem odbojke na mivki.

Poletje z odbojko na mivki

Škofja Loka – Med 27. juni-
jem in 8. julijem ter od 22. 
do 31. avgusta bo pod okri-
ljem OK Lubnik potekal pro-
gram varstva otrok z uče-
njem odbojke na mivki. O 
podrobnostih je spregovoril 
predsednik kluba Gregor 
Kamin.

Letos je k projektu pristopila 
DIFA.
Škofjeloško podjetje DIFA je 
kot glavni pokrovitelj omo-
gočilo, da bo varstvo za vse 
otroke brezplačno. Sicer pa 
je program namenjen 
osnovnošolskim otrokom. 
Odvijal se bo od osme ure 
zjutraj pa vse do trinajste 
ure, zagotovili bomo tudi 
malico. DIFA poleg sodelo-
vanja pri organizaciji pole-
tnega varstva pomaga tudi 
socialno šibkim in pomoči 
potrebnim družinam pri le-
tovanju v Pineti, športnem 
taboru, ki ga organizira naš 

klub, ter pri delovanju po-
sebnega sklada za družine, 
ki si težko privoščijo znesek 
mesečne vadbe. Obenem pa 
članom društva nudi pri-
pravništva in štipendije ter 
skupaj z nami skrbi za pri-
hodnost otrok.

Program varstva otrok se bo 
izvajal na standardni lokaciji.

Tako je. Odvijal se bo na 
igriščih za odbojko na miv-
ki, kjer smo čez zimo poskr-
beli za kar nekaj posodobi-
tev. Urejene so sanitarije, 
posodobili smo razsvetljavo 
in sama igrišča. Prenovo sta 
sofinancirala Občina Škofja 
Loka, Fundacija za šport in 
OK Lubnik. Sicer pa smo 
člani kluba in trenerji zasno-

vali program v športnem 
duhu, kjer bomo otroke uči-
li osnov športne in gibalne 
vadbe, iger z žogo in različ-
nih športov s poudarkom na 
odbojki. Organizirali bomo 
različna interna tekmovanja, 
skratka, program vsebuje 
tudi nekaj zabave, a hkrati 
veliko športa.

Kje se lahko prijavi na pro-
gram?
Otroke lahko prijavite na 
naši spletni strani (oklubnik.
si), kjer najdete prijavnico 
ter jo pošljete na elektronski 
naslov info@oklubnik.si s 
pripisom "prijava na poletne 
aktivnosti". Mogoče pa se je 
prijaviti tudi samo za nekaj 
dni.

Bi še kaj dodali?
Povabil bi vse, ki jih vsaj 
malo zanima odbojka, da se 
nam pridružijo. Če pa imajo 
kakšna vprašanja, bomo na-
nje z veseljem odgovorili, 
tako po spletu kot v živo.

Nina Fehter

Gasilska parada je bila priložnost za fotografijo članov PGD Godešič in narodnih noš pri 
gasilskem domu, na mestu katerega bodo prihodnje leto gradili novega. / Foto: Aljaž Hafner, arhiv društva

Posodobljena igrišča za odbojko na mivki / Foto: Arhiv Ok Lubnik

Škofja Loka – Pred kratkim so na Osnovni šoli Jela Janežiča 
pripravili posvet ustanov, delujočih na škofjeloškem obmo-
čju, ki se ukvarjajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju. 
Posveta sta se udeležila predstavnika Občine Škofja Loka 
Rok Primožič in Sabina Gabrijel z Oddelka za družbene de-
javnosti, načelnik policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko, 
pomočnica direktorice CSD Gorenjska, Enota Škofja Loka, 
Ivana Erman Košir ter strokovni delavki Barbara Bašelj Ha-
bjan in Karmen Fijavž, vodja zdravstvene nege v Zdravstve-
nem domu Škofja Loka Primož Režek in Ana Tkavc Zajke-
sković ter predstavniki Osnovne šole Jela Janežiča. Kot je 
povedala koordinatorka Nina Fabrin - Petersen je bila rdeča 
nit posveta približevanje strok z namenom optimizacije iz-
rabe človeških in drugih virov ter s tem učinkovitejša podpo-
ra osebam in njihovim družinam. Po uvodnem pozdravu 
ravnateljice šole Marjete Šmid je sledila predstavitev dela v 
razredu Tonke Klemenčič. Ana Tkavc Zajkesković je predsta-
vila Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki je 
bil znotraj Zdravstvenega doma Škofja Loka ustanovljen 1. 
decembra lani. Predstavitvi je sledila razprava, nato pa pre-
dlogi tem za naslednji posvet, ki ga bodo na Osnovni šoli 
Jela Janežiča organizirali letos novembra.

Povezovanje je zelo pomembno

Škofja Loka – Ljudska univerza Škofja Loka je območni ko-
ordinator Tednov vseživljenjskega učenja, ki po celi Sloveni-
ji potekajo od 9. maja do 12. junija. Tedni vseživljenjskega 
učenja so najvidnejša kampanja učenja na področju izobra-
ževanja v Sloveniji, ki ga usklajujejo na Andragoškem centru 
Slovenije. Z njimi opozarjajo in poudarjajo pomen učenja v 
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek v ži-
vljenju prevzema. "V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja 
smo kot območni koordinatorji k sodelovanju povabili 35 
podizvajalcev iz lokalnega okolja, s katerimi skupaj kreira-
mo in soustvarjamo več kot šestdeset različnih brezplačnih 
prireditev. Društva, zavodi, osnovne šole in podjetja so lo-
kalnemu prebivalstvu občine Škofja Loka, Gorenja vas -Po-
ljane, Železnik in Žiri ponudili vpogled v izobraževalno vse-
bino in jih opremili z novimi znanji in veščinami," je pove-
dala Nina Triller Albreht in pojasnila, da je bil osrednji do-
godek Tržnica znanja, ki so jo sredi maja pripravili na Me-
stnem trgu v Škofji Loki. Na njej so se predstavila številna 
društva, pripravili pa so tudi zanimive delavnice. "Število 
zadovoljnih obiskovalcev je bilo za nas potrditev, da Slove-
nija je in ostaja učeča se dežela," so povedali organizatorji 
iz Ljudske univerze Škofja Loka.

Tedni vseživljenjskega učenja

»Za nami je še eno leto prila-
gajanj stalnim spremembam 
in iskanja najboljših rešitev 
za naše obiskovalce in upo-
rabnike,« pravi direktor Knji-
žnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka Matjaž Eržen in poja-
snjuje, da jim je nova real-
nost v kratkem obdobju pri-
nesla tudi nekatere rešitve, 
za uporabo katerih bi v nor-
malnih okoliščinah potrebo-
vali precej več časa. Pri tem 
omenja zlasti veliko novih 
spletnih rešitev in ponudbe 
dostopa do storitev knjižni-
ce, kot so prireditve na pod-
castu knjižnice, posnetki pri-
reditev na Youtubu, 
možnosti prevzema gradiva 
tudi v času zaprtosti knjižni-
ce z uporabo paketnikov in 
nove bralne skupine s pove-
zavami s spletnimi orodji. 
Vse to so dosegli ob veliki 
prizadevnosti in trudu ter sa-
moiniciativnosti zaposlenih.
Tako so sami ali v sodelova-
nju z drugimi institucijami 
kljub epidemiji v živo pri-

pravili in organizirali kar 553 
prireditev za otroke in odra-
sle, ki se jih je udeležilo več 
kot devet tisoč obiskovalcev. 
Poleg tega so izvedli še 94 
raznih dogodkov z uporabo 
spletnih orodij in do konca 
lanskega leta zabeležili več 
kot 13 tisoč ogledov.
»Zato lahko tudi za preteklo 
leto z zadovoljstvom ugoto-
vimo, da je knjižnica uspe-
šno premostila mnoge pre-
preke ter ostala pomemben 
povezovalec in ponudnik 
vsebin in dogodkov za lokal-
no skupnost na področju 
kulture,« ugotavlja Matjaž 
Eržen, ki svoje misli usmer-
ja tudi v prihodnost.
»Ob splošnem naraščanju 
ponudbe raznih kulturnih 
vsebin bo morala splošna 
knjižnica v prihodnosti spet 
nameniti večjo pozornost 
svoji temeljni dejavnosti – 
promociji branja. To pa 
bomo lahko izvajali tudi ob 
uporabi nekaterih rešitev, do 
katerih smo prišli v prete-
klih letih,« še pravi Matjaž 
Eržen.

V Knjižnici Ivana Tavčarja ugotavljajo, da so v 
preteklem letu uvedli nekatere sodobne rešitve in 
uspešno premostili mnogo preprek.

Uspešno so premostili 
mnogo preprek

Vilma Stanovnik

V društvu skrbijo tudi za podmladek. / Foto: Matic Bertoncelj
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Ko se približuje junij, imam 
vsako leto posebej v mislih 
naše devetošolce, ki polni 
pričakovanj zapuščajo 
osnovnošolske klopi in ko-
maj čakajo, da zakorakajo v 
nov svet. Z veseljem se ve-
dno odzovem njihovim po-
vabilom na valete, kjer jim 
vedno v domači besedi po-
vem, naj bodo v življenju ve-
dno ponosni, da izhajajo iz 
prelepe Poljanske doline. 
Posebej pa jim tudi položim 
v misli, naj nikdar ne poza-
bijo, kar so jih učili starši, ki 
jim vedno prvi želijo dobro 
in da se njihova pričakova-
nja izpolnijo. Obrazi teh na-
ših mladih, ponosnih, da so 
zaključili osnovno šolo, me 
vedno posebej nagovorijo. 
Njihova pričakovanja so veli-
ka in še ne poznajo mej. Že-
lim jim le, da dosežejo svoje 
cilje.
So se pa že izpolnila priča-
kovanja naših najmlajših, ki 
so našli svoj drugi dom v 
povsem novem Vrtcu Agata 
Poljane. Ta s šestimi novimi 
igralnicami odpira vrata kar 
dvesto malčkom. Občina 
Gorenja vas - Poljane ima 
sedaj dovolj prostora, da v 
šest vrtcev širom občine 
sprejme vse naše otroke, ki 
zaradi zaposlenosti staršev 
varstvo nujno potrebujejo. S 
tem smo izpolnili dolgoletna 
pričakovanja in dosegli po-
memben cilj občine, saj smo 
še vedno znani kot mlada 
občina z veliko otroki.
Zato naj bo tako tudi v pri-
hodnje. Mladim družinam 
bomo še naprej odpirali vra-
ta, da bodo lahko gradili v 
domači občini, stroške za re-
ševanje stanovanjskega pro-
blema pa bomo pomagali 
ublažiti tudi z znižanjem ko-

munalnega prispevka za 
mlade družine. Za naše mla-
de smo zgradili najboljše 
vrtce, uredili šole, nudimo 
bivalno okolje visoke kako-
vosti in predvsem njim so 
namenjene vse naše obse-
žne investicije, da ostanejo v 
domačem okolju in v njem 
ustvarjajo.
Smo pa v teh dneh tudi v pri-
čakovanju dneva državnosti, 
ko praznuje naša še vedno 
mlada država. Ustanovili 
smo jo z veliko enotnostjo in 
s še večjimi pričakovanji. Ta-
krat naša pričakovanja niso 
poznala meja, spoznali smo 
jih kasneje in jih premagova-
li, kakor smo znali. In tudi 
za našo mlado državo si lah-
ko želimo le, da bi naša teda-
nja pričakovanja dosegla cilj. 
Predvsem v imenu mladih, 
da bi lahko na njihovih obra-
zih dolgo ostal žar mlado-
stne zagnanosti in izpolnje-
nih pričakovanj.
Vsem bralcem voščim pono-
sno in pričakovanj polno 
praznovanje dneva državno-
sti naše skupne države Slo-
venije!

Milan Čadež, župan

Visoko – Danes Dvorec Viso-
ko s kavarno in urejenimi 
prostori z razstavami daje 
pomemben pečat Poljanski 
dolini, je poudaril župan Mi-
lan Čadež in dodal, da so 
tako energijo kot sredstva v 
preteklih letih vlagali premi-
šljeno, po kratkih, ampak za-
nesljivih korakih. In po de-
setih letih imajo kaj pokaza-
ti, je zadovoljen župan, obe-
nem pa imajo smele načrte 
tudi za prihodnost.
Po letih propadanja se je na-
mreč leta 2012 začela pisati 
nova zgodovina dvorca ozi-
roma kot pravi župan, njego-
va "Visoška kronika". Tega 
leta so namreč po približno 
treh desetletjih, ko je dvorec 
sameval, ponovno odprli 
njegova vrata in v dogovoru 
z gostincem z Vidma zago-
tovili gostinsko ponudbo. V 
naslednjih desetih letih so v 
obnovo dvorca skupaj vložili 
1,7 milijona evrov. Leta 2017 
je vlada ambient visoške in 
Debeljakove domačije s spo-
menikom pisatelju Ivanu 
Tavčarju in Tavčarjevo grob-
nico z odlokom razglasila za 
kulturni spomenik državne-
ga pomena, leto kasneje pa 
je upravljanje obeh objektov 
in opreme dvorca Visoko 
prevzel javni zavod Poljan-
ska dolina. Kot ključen mo-
ment v procesu obnove dvor-
ca je župan izpostavil odkup 
deležev preostalih treh občin 
na Škofjeloškem, ki so bile 
manjšinske lastnice dvorca, 
da je bilo lažje sprejemati 
odločitve, ki jih je potrjeval 
občinski svet. Prenova je po-
tekala pod budnim očesom 
pristojnih z ljubljanskega 
zavoda za varstvo kulturne 
dediščine.
Prve ideje o oživljanju dvor-
ca sicer segajo že v leto 
2007, je spomnil Čadež, ko 
so se na sestanku z župano-

ma dveh sosednjih občin, 
škofjeloške in žirovske, 
enotno zavzeli za obuditev 
dvorca in iskanje investitor-
ja. »Občine solastnice smo 
pripravile razpis, prispela je 
ena ponudba, komisija jo je 
pregledala in ugotovila, da 
ponudba podjetja Hosting 
ustreza našim zahtevam.« 
Podjetje je pripravilo idejno 
zasnovo, ki je predvidevala 
ureditev hotela s petimi 
zvezdicami in 22 sobami, 
vrhunsko restavracijo s kon-
ferenčnim centrom, podze-
mno garažno hišo in na juž-
nem obronku gozda 
postavitev luksuzne gozdne 
vile s 40 apartmaji. »Pri 
projektu oživitve dvorca s 
sovlagateljem je svoje nare-
dila tudi gospodarska in fi-
nančna kriza. Podjetje Ho-
sting, s katerim smo se več 
let dogovarjali, sprejemali 
pomembne dokumente in 
odločitve za oživitev dvorca 
Visoko, je zaradi finančnih 
težav in splošne gospodar-
ske krize projekt odložil za 

nedoločen čas. Nisem obu-
pal, s sodelavci smo iskali 
nove rešitve ...« Odločitev je 
padla 29. avgusta 2011, ko 
so s podžupanom Toma-
žem Pintarjem, predsedni-
kom Kulturnega društva 
Ivan Tavčar Poljane Izidor-
jem Jesenkom in predse-
dnikom KS Poljane Tone-
tom Debeljakom položili 
venec pri kapelici ob 160. 
obletnici rojstva rojaka Iva-
na Tavčarja. »V toplem vre-
menu smo obsedeli na sto-
pnicah dvorca. Mimo so se 
sprehajali domačini in spra-
ševali, ali se bo že kaj pre-
maknilo ... Takrat smo eno-
tno rekli: Drugo leto pa 
moramo tukaj sami kaj pre-
makniti!« Spomladi priho-
dnje leto so začeli urejati 
zunanjost dvorca in gozdno 
učno pot v bližini, v notra-
njosti pa obnavljati vhodno 
vežo in vzhodno sobo, v ka-
teri so obiskovalcem posku-
šali prikazati delček življe-
nja Ivana Tavčarja na 
Visokem iz Kosmovega ar-

hiva. Pri obnovi so jim na 
pomoč priskočili lokalni 
podjetniki. Dne 23. junija 
2012 so uradno odprli vrata 
dvorca, v naslednjih letih pa 
so ga nato postopoma še na-
prej obnavljali in oživljali 
ter konsolidirali lastništvo. 
Letos so s pomočjo sredstev 
ministrstva za kulturo zače-
li urejati še gospodarsko po-
slopje ob dvorcu.
Zgoraj navedena pot se je po 
besedah župana izkazala za 
pravo, saj je bil že v prvih le-
tih postopne obnove dvorca 
utrip dogajanja in novih pro-
gramov zelo bogat, pester in 
raznovrsten. »Cilj je bil in je 
še vedno jasen tudi za na-
prej: Dvorec Visoko mora 
postati središče dogajanja v 
Poljanski dolini. Temu cilju 
bom kot župan še naprej od-
ločno sledil, generacijam, ki 
prihajajo, pa predajam po-
membno sporočilo: Zmore-
mo, če stopimo skupaj. Vse 
je mogoče, če je želja dovolj 
velika. Kjer je volja, tam se 
vedno najde pot.«

Župan Milan Čadež je s svojo ekipo pred desetimi leti začel pisati novo zgodbo v kroniki dvorca na 
Visokem. Takrat je namreč po dolgih letih propadanja dvorec ponovno odprl vrata obiskovalcem.

Nova kronika dvorca

Mateja Rant

Leskovica – Prebivalcem Le-
skovice in okoliških vasi se 
je v aprilu izpolnila želja po 
namestitvi avtomatskega de-
fibrilatorja v njihovem kraju. 
S pomočjo donacije Pošte 
Slovenije so ga namreč po 
posredovanju takratnega dr-
žavnega sekretarja za nacio-
nalno varnost v kabinetu 
predsednika vlade in občin-
skega svetnika Žana Mahni-
ča namestili na pročelje nek-
danje šole v Leskovici. Na 
omenjeno lokacijo so defi-
brilator dostavili z dronom, 
prevzela pa sta ga generalni 
direktor Pošte Slovenije To-

maž Kokot in svetnik Krajev-
ne skupnosti Gorenja vas 
Damjan Košir.
Ob tej priložnosti so donaci-
jo v višini pet tisoč evrov na-
menili tudi Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu (PGD) 
Gorenja vas za gradnjo no-
vega gasilskega doma v Go-
renji vasi, poveljniku PGD 
Hotavlje Blažu Potočniku pa 
izročili bon v protivrednosti 
defibrilatorja v višini 2500 
evrov. Namen uporabe avto-
matskega defibrilatorja in 
praktičen prikaz postopkov 
oživljanja je s svojo ekipo pr-
vih posredovalcev predstavil 
poveljnik PGD Trebija To-
maž Jereb.

Veseli defibrilatorja
Mateja Rant

Gorenja vas – Tako svetniki 
v Občini Gorenja vas - Polja-
ne kot prej že škofjeloški 
svetniki so podprli akt o 
ustanovitvi Zavoda STC Sta-
ri vrh, smučarsko-turistične-
ga centra. Tako uresničujejo 
dogovor o prihodnjem med-
sebojnem sodelovanju, ki 
sta ga občini podpisali s 
Smučarsko zvezo Slovenije 
(SZS) s ciljem razvoja in na-
predka smučišča Stari vrh 
tako za občane kot rekreativ-
ne smučarje in tudi športna 
društva. Dogovorile so se na-
mreč tudi za ustanovitev za-
voda, v katerem bodo imele 
aktivno vlogo vse tri sousta-
noviteljice.
Na zavod bodo prenesli de-
javnosti smučišča Stari vrh, 
kar je načrtovano že za pri-
hodnjo smučarsko sezono, 
je pojasnil župan Občine 
Gorenja vas - Poljane Milan 

Čadež. Po besedah direktor-
ja SZS Uroša Zupana je bila 
na področju alpskega smu-
čanja njihova dolgoletna že-
lja, da se vključijo v delova-
nje nekega smučišča in bi 
otroke in mladino usmerjali 
v urejeno okolje. »Pobuda 
obeh občin je tako prišla ob 
pravem času.« Prepričan je, 
da so na Starem vrhu posta-
vljeni dobri temelji, saj ima-
jo dober sistem zasneževa-
nja in vzdrževane žičniške 
naprave. Verjame, da bi s 
kombinacijo njihovih aktiv-
nosti na Starem vrhu in dru-
žinskega turizma zavod lah-
ko posloval uspešno. Za 
direktorja novoustanovljene-
ga zavoda predlagajo Luko 
Vrančiča, ki je svetnikom za-
trdil, da že zdaj intenzivno 
razmišljajo o prihodnji smu-
čarski sezoni, dolgoročno pa 
si na smučišču Stari vrh želi-
jo sinergije med športom in 
turizmom.

V pričakovanju

Svetniki podprli 
ustanovitev zavoda
Mateja Rant

Županov kotiček

Milan Čadež

Ob predaji defibrilatorja (od leve proti desni): Milan Čadež, 
Tomaž Kokot, Žan Mahnič in Damjan Košir / Foto: arhiv občine

Župan Milan Čadež z ekipo, ki je zaslužna za ponovno oživitev Dvorca Visoko
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Voden ogled najdišča
V aprilu je Občina Gorenja vas - Poljane organizirala vodene oglede arheološkega najdišča v Poljanah 
za učence tamkajšnje osnovne šole, v juniju pa jih bodo pripravili še za širšo javnost.

Poljane – Učenci Osnovne 
šole Poljane so si arheolo-
ško najdišče v Poljanah 
ogledali pod vodstvom arhe-
ologinje Mije Ogrin, ki je 
od začetka prvih izkopavanj 
septembra lani vodila dela 
na arheološkem najdišču. 
Učencem je predstavila po-
men arheologije in kako je 
potekalo delo arheološke 
ekipe. Obenem jim je pred-

stavila najdbe, ki so jih od-
krili med izkopavanji, je ra-
zložila Jana Oblak iz Obči-
ne Gorenja vas - Poljane.
Učenci so bili po besedah 
Jane Oblak navdušeni nad 
vodenim ogledom in so po-
stavljali veliko vprašanj, kar 
po njenem dokazuje, da je ar-
heološko najdišče zanimivo 
in pomembno tudi za mlajše 
generacije. "Največji vtis so 
na učence naredili ostanki 
nekoč mogočne baročne cer-

kve sv. Martina in kamniti 
prostori pod tlemi cerkve ozi-
roma lepo ohranjene kripte, 
v katere so imeli možnost 
tudi vstopiti." Prepričana je, 
da si učenci zdaj lažje pred-
stavljajo odkritja iz različnih 
časovnih obdobij, ko so si jih 
ogledali tudi v živo. Prikazali 
so jim namreč območje, kjer 
je stala baročna cerkev, ob-
močje, kjer se nahajajo ostan-
ki gotske cerkve, in na koncu 
sledi romanske cerkve. "Ob-

čina se bo v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine še naprej trudila, 
da ohrani pomembne zgodo-
vinske efekte v kar se da neo-
krnjeni obliki ter prikaže mo-
gočnos t  ce rkve  in 
pomembnost cerkva na na-
šem območju," je še dodala 
Jana Oblak.

V juniju pripravljajo organi-
zirane oglede arheološkega 
najdišča v Poljanah tudi za 
širšo javnost, prav tako pod 
vodstvom arheologinje Mije 
Ogrin. Oglede bodo pripra-
vili dva četrtka zapored, in 
sicer 2. in 9. junija ob 16., 
17. in 18. uri, pri čemer bodo 
oblikovali skupine po 25 
oseb. Več informacij bo v te-
dnu ogleda mogoče najti na 
spletni strani občine.

Mateja Rant

Letos mineva deset let od odprtja Kolesarskega kroga Občine Gorenja vas - Poljane. Ob odprtju nove 
kolesarske sezone sredi maja je prvo etapo prekolesarilo okrog štirideset kolesarjev.

Odprli kolesarsko sezono

Gorenja vas – Kolesarsko 
društvo Belaunce je drugo 
soboto v maju pripravilo od-
prtje nove kolesarske sezone 
občinskega kolesarskega 
kroga, po trasi katerega so se 
kolesarji prvič podali pred 
desetimi leti. Ob jubileju so 

h kolesarjenju povabili tudi 
najmlajše, a so zanje traso 
nekoliko prilagodili, je poja-
snil predsednik društva Be-
launce Aleš Mrak. Na kole-
sarjenje po prvi etapi se je 
ob odprtju kolesarske sezo-
ne tako odpravilo skoraj šti-
rideset kolesarjev, od tega 
devet otrok.
Kartončke za zbiranje žigov 
je že ob odprtju prevzelo 22 

kolesarjev, še vedno pa so po 
simbolični ceni na voljo v 
kavarni Ajda v Gorenji vasi 
ali na sedežu društva, je ra-
zložil Mrak.  Udeleženci, ki 
zberejo žige z vseh 16 kon-
trolnih točk, se namreč na 
koncu lahko potegujejo za 
bogate nagrade v višini od 
sto do tristo evrov, za katere 
denar prispeva občina. Vsak 
udeleženec, ki vrne izpol-
njen kartonček, pa prejme 
tudi bidon. Ob odprtju sezo-
ne kolesarskega kroga so 
prevozili prvo etapo, ki je 

speljana iz Gorenje vasi na 
Javorč in Goli vrh do Lučin 
in Zadobja, od koder se spu-
stijo do Visokega in se nato 
vrnejo v Gorenjo vas. Naj-
mlajši pa so kolesarili iz Go-
renje vasi do Visokega, kjer 
jih je čakalo sladko presene-
čenje, ob vrnitvi v Gorenjo 
vas pa tudi nagrada, je razlo-
žil Mrak.
Kolesarski krog Občine Go-
renja vas - Poljane poteka 
približno po mejah občine 
in išče najlepše in najatrak-
tivnejše točke ter točke z 

najlepšim razgledom, kjer 
se kolesar lahko ustavi, raz-
gleda, spočije in okrepča. 
Celotna trasa je po Mrako-
vih besedah dolga 115 kilo-
metrov in ima 3400 višin-
skih metrov vzponov in 
spustov. Razdeljena je v tri 
etape, dolge približno od 40 
do 50 kilometrov, te pa še v 
podetape, ki se lahko samo-
stojno zaključijo. Kot je še 
pojasnil, vsaj deset pa celo 
do dvajset kolesarjev na leto 
celotno traso prevozi v 
enem zamahu.

Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – Na 
Zavodu Poljanska dolina so 
sredi maja organizirali letno 
srečanje s turističnimi po-
nudniki Poljanske doline. 

Na srečanju je župan Obči-
ne Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež opozoril na po-
men izmenjave izkušenj in 
medsebojnega spoznavanja, 
direktor Zavoda Poljanska 
dolina Tomaž Trobiš pa je 
poudaril težnjo po trajno-
stnem in butičnem turizmu.
Kristina Bogataj iz Zavoda 
Poljanska dolina je nato 
udeležencem predstavila za-
vezo Manj plastike, več traj-

nosti, ki sloni na pomenu iz-
ločanja plastike za enkratno 
uporabo v slovenskem turiz-
mu. Cilj je odstraniti pla-
stenke, plastične kozarce, 
plastično embalažo za hrano 
in plastično embalažo v ho-

telskih sobah ter jih nado-
mestiti z izdelki za večkra-
tno uporabo oziroma 
embalažo, ki jo je mogoče 
reciklirati ali kompostirati. 
Tudi v Poljanski dolini so se 
s podpisom zavezali, da 
bodo do konca leta iz upora-
be izločili zgoraj omenjene 
štiri izdelke. Zavezo sta na 
dogodku podpisala župan 
Milan Čadež in direktor To-
maž Trobiš.

Mateja Rant

Učenci OŠ Poljane na ogledu arheološkega najdišča v Poljanah / Foto: arhiv občine

Sredi maja so odprli novo kolesarsko sezone občinskega kolesarskega kroga. / Foto: Gorazd Kavčič

Zavezo Manj plastike, več trajnosti sta podpisala župan 
Milan Čadež in direktor Tomaž Trobiš. / Foto: Kristina Bogataj

Visoko – Predzadnjo nedeljo 
v maju je bilo na posestvu 
Dvorca Visoko znova nadvse 
živahno. Po dveh letih pre-
mora zaradi epidemije covi-
da-19 se je namreč na dvorec 
vrnil ostroški festival Dan 
prijateljstva. Za letošnjo 
osrednjo temo ustvarjalnih 
delavnic in rokodelnic so iz-
brali knjigo.
Otroci so se znova lahko 
zabavali in preskusili svoje 
spretnosti v različnih pra-
vljičnih deželah in ustvar-

jalnicah, na pravljičnem 
odru pa so najmlajše razve-
seljevali s številnimi domi-
selnimi predstavami. V vr-
tincu pestrega programa so 
tako otroci lahko uživali v 
družbi številnih pravljičnih 
likov, se prepustili domi-
šljiji na ustvarjalnih in li-
kovnih delavnicah ter uži-
vali ob glasbenih in plesnih 
nastopih in raznolikih 
športnih aktivnostih. Pe-
stro dogajanje je v lepem 
vremenu na Visoko priva-
bilo okrog štiri tisoč obi-
skovalcev.

Dan za zabavo in 
prijateljstvo
Mateja Rant

V indjanski vasi so se otroci lahko preskusili v "lovu na 
bizona". / Foto: Gorazd Kavčič

V juniju bodo potekali 
organizirani ogledi 
arheološkega najdišča 
v Poljanah za širšo 
javnost pod vodstvom 
arheologinje Mije 
Ogrin. Oglede bodo 
pripravili dva četrtka 
zapored, in sicer 2. in 
9. junija ob 16., 17. in 
18. uri.

Letošnje leto je za 
Kolesarski krog 
Občine Gorenja vas - 
Poljane jubilejno, saj 
mineva deset let od 
njegovega odprtja. 

Na srečanju s turističnimi ponudniki Poljanske 
doline sredi maja so podpisali zavezo za 
zmanjšanje količine plastike za enkratno uporabo.

Za manj plastike
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V letu 2019 smo pristopili k 
pripravi novega razvojnega 
dokumenta, saj se je pretekli 
razvojni načrt iztekel v letu 
2015. Ustanovili smo projek-
tno skupino, ki je najprej iz-
delala analizo in anketo med 
občani, in potem konec lan-
skega leta predstavili osnu-
tek strategije na vseh treh 
odborih. Na osnovi predlo-
gov teh treh odborov smo 
ocenili, da si želimo res do-
bre strategije, in zato smo jo 
nadgradili s pomočjo stro-
kovnjakov podjetja K&Z iz 
Radovljice. To dopolnjeno 
Strategijo razvoja Občine 
Železniki smo potem spreje-
li na zadnji seji občinskega 
sveta, ki je bila 21. aprila 
2022.
Slogan strategije je Zelena 
dolina modrih ljudi.
Občina Železniki, kot jedro 
Selške doline, je prodorno 
okolje za zdravo bivanje, 
modro gospodarjenje in pri-
stno doživljanje podeželja 
na pragu Alp je ključno spo-
ročilo vizije razvoja občine 
Železniki.
Predvideli smo tri strateške 
cilje. Prvi cilj je dostopna in 
ohranjena Selška dolina, 
kjer si želimo občine z viso-
kimi okoljskimi standardi. 
Drugi cilj je dejavna in orga-
nizirana skupnost, s čimer 
se želimo stalno uvrščati 
med prvih dvajset občin z 
najvišjo kakovostjo bivanja. 
S tretjim ciljem podjetna in 
prodorna občina pa se želi-
mo uvrščati med občine z 
najvišjo zaposlenostjo.
Trenutno se Občina Železni-
ki s koeficientom razvitosti 
1,18 uvršča na 18. mesto med 
212 občinami. Z zelo moč-
nim gospodarstvom imamo 
veliko zaposlenost naših lju-

di in nizko stopnjo brezpo-
selnosti 2,6 odstotka, ki je 
med najnižjimi v državi.
Strateške cilje za uresničeva-
nje vizije smo opredelili z 
več gradniki. To so enako-
meren razvoj celotne občine, 
kakovostno in organizirano 
lokalno okolje, trajnostno 
ravnovesje med razvojem 
gospodarstva, kakovostnim 
bivanjem in varovanjem na-
rave, utrjevanje identitete 
prednikov in uravnoteženi 
proračun, ki zadovoljuje po-
trebe občanov in podpira ra-
zvojne ambicije okolja.
Strategija razvoja Občine 
Železniki do leta 2028 v 
okviru treh zgoraj naštetih 
strateških ciljev predvideva 
kar 115 različnih projektov in 
aktivnosti v vrednosti 75 mi-
lijonov evrov. Od tega načr-
tujemo 19 milijonov občin-
skega denarja, preostali, 
večji del zneska pa bi prido-
bili iz državnih in evropskih 
virov.
Strategija je ambiciozna, 
vendar je izvedljiva, za kar 
pa se moramo vsi potruditi 
po svojih najboljših močeh.

Anton Luznar, župan

Železniki – Projekt protipo-
plavne zaščite Železnikov 
poleg vodnih ureditev na 
Selški Sori zajema tudi 
ukrepe na treh njenih prito-
kih, vključno s Češnjico, 
kjer so med drugim predvi-
deli rušenje obstoječega 
mostu na regionalni cesti in 
gradnjo novega. Urejati so 
ga začeli sredi maja, še pred 
tem pa so zraven postavili 
nadomestni most, ki so ga 
pred tremi tedni predali v 
uporabo. Promet sedaj po-
teka izmenično enosmerno 
in je urejen s semaforjem. 
Na Direkciji RS za vode 
(DRSV), ki vodi projekt pro-
tipoplavne varnosti Železni-
kov, so napovedali, da bo 
gradnja novega mostu čez 
Češnjico potekala predvido-
ma tri mesece, po pridobitvi 
vseh potrebnih dokazil pa 
bo promet ponovno stekel 
po stari trasi.

Na vodotoku Češnjica bodo 
sicer uredili dobrega pol ki-
lometra struge. Dela, ki naj 
bi bila končana do konca no-

vembra, vključujejo podbe-
toniranje obstoječih zidov, 
podporne zidove, skalome-
tne ureditve brežin, ureditev 
ribjih skrivališč, talnih pra-
gov in drč ter zavarovanje 
obstoječih brežin. Protipo-
plavno bodo uredili tudi vo-
dotok Dašnica, prav tako pa 
dela izvajajo na Prednji 
Smolevi.
Napreduje tudi protipoplav-
no urejanje Selške Sore. Na 
prvem odseku od Alplesa do 
Domela naj bi bila po napo-
vedih DRSV gradnja konča-
na predvidoma do konca ju-
lija, izvajalci pa so se že lotili 
nadaljnjega odseka od Do-
mela do Dermotovega jezu. 
Predvideli so poglobitev in 
izravnavo dna struge, preo-
blikovanje pretočnega prere-
za, izenačitev višinske krone 

zidov, gradnjo novega mo-
stu Na Klovžah, zaradi po-
globitve rečnega dna pa bo 
treba podbetonirati še most 
na Racovnik, ki je že rekon-
struiran. Prav tako načrtuje-
jo obnovo komunalne infra-
strukture v strugi in ureditev 
prečkanj. Za ureditev kanali-
zacije na Racovniku bo sicer 
poskrbela Občina Železniki. 
Gradnja na drugem odseku 
Selške Sore naj bi bila kon-
čana do decembra letos.
Začela so se tudi že pripra-
vljalna in vzdrževalna dela za 
potrebe druge faze projekta – 
gradnjo zadrževalnika pod 
Sušo. V zvezi s tem je direk-
cija za infrastrukturo pred 
kratkim dovolila delno zapo-
ro državne ceste na treh loka-
cijah predvidene gradnje, in 
sicer do 4. septembra.

Zaradi gradnje novega mostu na regionalni cesti, ki prečka Češnjico, so promet pred tremi tedni 
preusmerili čez nadomestni most. Protipoplavne ukrepe že izvajajo tudi na drugem odseku Selške 
Sore od Domela proti Dermotovemu jezu.

Urejajo novi most

Ana Šubic

Lajše – Izvajalec sanacije 
plazu pri Lajšah namerava v 
sredo, 1. junija, vzpostaviti 
popolno zaporo državne ce-
ste Lipnica–Kropa–Rudno 
na območju med Lajšami in 
Podblico. Do konca maja bo 
promet na tem odseku še 
vedno potekal tako kot do-
slej, torej izmenično eno-
smerno z možnostjo enour-
ne popolne zapore ceste, 
nato pa bo do 15. junija ce-

sta na območju plazu pov-
sem neprevozna, saj bodo 
izvajali globoke izkope. Sa-
nacijo, ki bo stala blizu 900 
tisoč evrov, sicer vodi direk-
cija RS za infrastrukturo, 
dela pa izvaja podjetje HIP 
KA iz Ljubljane skupaj s 
partnerjem HIP PLUS z 
Vač. Sanacija zajema izved-
bo 90 metrov dolge sidrane 
pilotne stene ter drenažnih 
reber in zbirnih jaškov nad 
cesto za odvodnjavanje zale-
dnih voda.

Popolna zapora državne ceste pri Lajšah
Ana Šubic

Strategija razvoja 
Občine Železniki

Na območju sanacije plazu na državni cesti pri Lajšah je med 
1. in 15. junijem predvidena popolna zapora. / Foto: Tina Dokl

Protipoplavno urejanje drugega odseka Selške Sore od Domela proti Dermotovemu jezu 
naj bi končali do decembra letos. / Foto: Tina Dokl

Anton Luznar
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Železniki – Občina Železniki je z aprilom razširila možnosti 
plačevanja parkirnine na parkiriščih na območju Prtovča, 
kjer je priljubljena izhodiščna točka za Ratitovec. Tako je po 
novem na bencinskem servisu Petrol v Železnikih mogoč 
tudi gotovinski nakup dnevne parkirne dovolilnice z veljav-
nostjo 24 ur za parkiranje na vseh treh označenih parkiri-
ščih: pod in nad cerkvijo ter Na Toli. Kupec mora na blagaj-
ni povedati registrsko oznako vozila, za katero želi plačati 
parkirnino, prodajalec pa mu bo izdal parkirno dovolilnico v 
obliki računa. Uporabnik parkirišča je račun dolžan namesti-
ti v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega ste-
kla tako, da je ta dobro viden in čitljiv z zunanje strani vozi-
la. Cena dnevne parkirnine je sicer dva evra. Dosedanja 
možnost plačila parkirnine s SMS-sporočilom in mobilno 
aplikacijo Easypark ostaja nespremenjena. Parkirnino na Pr-
tovču je občina začela zaračunavati predlansko jesen.

Gotovinski nakup parkirne dovolilnice za Prtovč

Železniki – Francetovi orgličarji, ki prihajajo s Škofjeloškega, 
vabijo na drugi samostojni koncert z naslovom Tu smo mi 
doma, ki bo v soboto, 4. junija, ob 20. uri v kulturnem domu 
v Železnikih. Predstavili bodo skladbe z njihove prve zgo-
ščenke, ki govorijo o prelepi Sloveniji in krajih, od koder 
prihajajo člani skupine. Kot gostje bodo nastopili glasbena 
skupina Štedientje, sopranistka Mojca Slivnik ter Marija Šu-
bic in Neža Močnik iz Železnikov.

Koncert Francetovih orgličarjev z gosti

Županov kotiček

Nadomestni most na Češnjici bo v uporabi do izgradnje 
novega. Gradnja naj bi potekala tri mesece. / Foto: Tina Dokl

Železniki – Ljudska univerza Škofja Loka vabi na delavnico 
izdelovanja hotelov za žuželke, ki bo danes, 31. maja, ob 17. 
uri v delavnici Mizarstva Tomaža Demšarja na Rudnem. 
Hoteli za žuželke so koristni za divje opraševalce. Delavnica 
spada v projekt Vseživljenjsko varovanje narave, katerega 
namen je predvsem ponovna uporaba materialov za kori-
stne namene. Prijave in informacije so na voljo na telefonski 
številki 04/ 506 13 60.

Delavnica izdelovanja hotelov za žuželkeŽelezniki – V četrtek, 2. junija, ob 18. uri bo v kulturnem domu 
v Železnikih predstavitev projekta JeloviZA, in sicer pod na-
slovom Kakšno Jelovico si vsi skupaj želimo? Projektu, kate-
rega namen je izboljšati stanja ekosistemov in ohranjanje 
varovanih vrst na območju Nature 2000 Jelovica, se je pridru-
žila tudi Občina Železniki. Vodilni partner je CIPRA Slovenija, 
društvo za varstvo Alp, vključeni pa so še Razvojna agencija 
Sora, blejska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, 
kranjska območna enota Zavod za varstvo narave in CIPRA 
International, mednarodna komisija za varstvo Alp.

Kakšno Jelovico si želimo
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Železniki – V okviru evrop-
skega projekta Interaktivno-
-sodobno, katerega vodilni 
partner je Javni zavod Rati-
tovec (JZR), ostali partnerji 
pa so še Občina Žiri, Muzej-
sko društvo Žiri in Razvojna 
agencija Sora, nastajajo nove 
muzejske vsebine. V Žele-
znikih se že več mesecev po-
svečajo pripravi zbirke so-
dobne športne oz. povojne 
zgodovine v Selški dolini. 

Kot je pojasnil direktor JZR 
Gregor Habjan, nameravajo 
zajeti vse selške olimpijce pa 
tudi ostale pomembne špor-
tnike ter društva in njihovo 
delovanje.
Športna društva, športnike 
in druge posameznike, ki 
morda poznajo zanimive 
športne zgodbe, še vedno 
pozivajo, da to sporočijo v 
Muzej Železniki (T: 04 514 
73 56, E: katja.bonca@jzr.
si), enako velja za fotografije 
ali druge športne predmete, 
ki bi jih bili pripravljeni na-
meniti za zbirko. Prav tako 
lahko sporočite, če poznate 
koga, ki bi lahko prispeval 
podatke o športni aktivnosti 
v Selški dolini.
"Z ekipo zaposlenih, katere 
vodilno vlogo ima naša ku-
stosinja Katja Mohorič Bon-
ča, bomo zbrano gradivo 
oblikovali vsebinsko in obli-
kovno," je napovedal Ha-
bjan. V okviru zbirke bo 
pred dvorano postavljen 
olimpijski steber z lokacija-
mi preteklih olimpijskih 
iger, pri čemer bodo posebej 
označili kraje, kjer so nasto-
pali selški olimpijci. Ti bodo 
predstavljeni na panojih v 
sklopu zbirke na stopnišču 
športne dvorane, v pokončni 
vitrini znotraj stopnišča pa 
bodo prikazali še različne 
predmete olimpijcev in dru-
gih odličnih športnikov iz 
Selške doline. Med drugim 

bodo na primer razstavljene 
sani, ki jih je prispeval član 
Sankaškega društva Domel 
Vili Rakovec. "Športniki in 
športi bodo predstavljeni 
tudi v katalogu oz. digitalizi-
rani zbirki," je napovedal 
Gregor Habjan in dodal, da 
bo digitalizacija zbirke omo-
gočala tudi naknadno doda-
janje vsebin, če bo to potreb-
no. Predmete bodo v vitrino 
začeli postavljati konec pole-
tja, celotna zbirka vključno z 
besedili in katalogom pa naj 
bi bila končana jeseni.

Habjan upa, da jim bo 
uspelo projekt izpeljati 
tako, kot so si zamislili, saj 
se v trenutnih razmerah po-
goji dela in finančni vložki 
dnevno spreminjajo. "Pro-
jekt smo prijavili v okviru 
razpisanih sredstev na ob-
močju LAS Loškega pogor-
ja, sofinancirata pa ga 
Evropska unija iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Repu-
blika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeže-
lja," je razložil.

Ana Šubic

Železniki – V Galeriji Muze-
ja Železniki si lahko do 9. 
junija ogledate razstavo Zve-
ze društev slepih in slabovi-
dnih Slovenije z naslovom 
Onstran svetlobe. Gre za po-
tujočo razstavo, ki so jo za-
snovali ob predlanski stoti 
obletnici ustanovitve Pod-
pornega društva slepih, ob 
tem pa želijo tudi spodbujati 

empatijo videčih do slepih 
in slabovidnih posamezni-
kov. Razstava prikazuje slike 
in fotografije 22 slepih in 
slabovidnih avtoric in avtor-
jev iz različnih krajev Slove-
nije, med njimi sta tudi Mil-
ka Jug in Natalija Žitnik Me-
taj, obe iz Škofje Loke.
Milka Jug slika od leta 2012, 
in sicer z akrilnimi barvami. 
Za motive izbira krajino, ti-
hožitja in živali. Kot nam je 

zaupala, je bila sprva skep-
tična, ali ji bo ob hudi slabo-
vidnosti slikanje sploh šlo. 
Ker je imela veliko volje, je 
vseeno poskusila; ne naza-
dnje je že pred tem izdelova-
la rože iz krep papirja, aran-
žmaje za na steno in mizo ... 
Kasneje je usvojila tudi sli-
kanje, si pa pomaga z lupa-
mi. Pomembno je, da je v 
ateljeju veliko svetlobe. Ude-
ležuje se slikarskih delavnic 

v Medobčinskem društvu 
slepih in slabovidnih 
(MDSS) Kranj. Za seboj ima 
že več kot 25 skupinskih raz-
stav v Sloveniji in tujini.
Natalija Žitnik Metaj, po 
rodu iz Železnikov, se spo-
mni, da se je v osnovni šoli 
udeležila Male Groharjeve 
kolonije. Kasneje je zaradi 
slabovidnosti in službenih 
obveznosti slikanje prekini-
la. Ponovno se ga je lotila 
leta 2008 v tedanji skupini 
slikarjev z okvaro vida v 
MDSS Kranj. Ustvarja v 
akrilni tehniki. Naslikala je 
že več kot 120 slik, pripravi-
la samostojno razstavo ter 
sodelovala na 54 skupinskih 
razstavah in tudi na nekaj 
mednarodnih v tujini.

Ana Šubic

Železniki – Turistično druš-
tvo (TD) Železniki vabi na 
dogodek 24 ur klekljanja in 
domačih obrti, ki se bo začel 
danes, 31. maja, ob 19. uri v 
kulturnem domu v Železni-
kih in končal jutri ob isti uri. 
Podobno kot na preteklih 
prireditvah bodo tudi tokrat 
24 ur klekljali na istem pun-
klju, za katerim se bodo zvr-
stile tako učenke čipkarske 
šole iz Železnikov kot tudi 
mojstrice klekljanja. Postavi-
li bodo tudi razstavo čipk, 
ustvarjenih na preteklih pri-
reditvah. Poleg klekljanja 
bodo obiskovalci lahko spre-
mljali tudi predstavitve do-
mačih obrti, se preizkusili v 
starih in poučnih igrah, mo-
žen bo nakup klekljarskega 
pribora, čipk, spominkov, 
dražgoških kruhkov, plete-
nih košar, košev, predpra-
žnikov iz koruznega ličja … 
"Na prireditev vabimo tudi 
glasbenike, da se nam pri-
družijo in zaigrajo kakšno 

vižo," je povedal predsednik 
TD Tomaž Weiffenbach.
S klekljarskim maratonom 
bodo obenem napovedali ju-
bilejne, že 60. Čipkarske 
dneve, ki bodo potekali od 
23. do 26. junija. V galeriji 
Muzeja Železniki in kultur-
nem domu bodo na ogled 
razstave čipk in drugih zani-
mivih izdelkov, otroci se 
bodo lahko zabavali ob to-
varni milnih mehurčkov, 
obeta se nogometna tekma 
ledik : oženjeni, kot običajno 
pa bo najbolj živahno v ne-
deljo, na zadnji dan Čipkar-
skih dni. V starem delu Že-
leznikov bo predstavitev 
domačih obrti in tržnica, 
obetajo se nastopi glasbeni-
kov in Pihalnega orkestra 
Alples, klekljanje na pro-
stem in vseslovensko tekmo-
vanje odraslih v klekljanju, 
klekljarska ustvarjalnica za 
otroke, prikaz kovanja žeb-
ljev in za zaključek še vese-
lica z Ansamblom Gregorja 
Kobala, je napovedal Wei-
ffenbach.

Ana Šubic

Milka Jug in Natalija Žitnik Metaj sta ustvarjalni kljub 
okvari vida. / Foto: Tina Dokl O
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V Železnikih bodo od 23. do 26. junija potekali 
60. Čipkarski dnevi, že pred tem pa se nocoj 
začenja 24-urni klekljarski maraton.

Železniki – V občini Železniki nadaljujejo urejanje dobrih 
sedem kilometrov dolge kolesarske povezave od Plenšaka 
do Selc, ki so jo začeli graditi lani jeseni. Pred kratkim so že 
asfaltirali prvi odsek novozgrajene kolesarske steze iz Plen-
šaka do domačije Šmid na Jesenovcu in nato še odsek, ki 
poteka ob regionalni cesti od uvoza k podjetju Lotrič v Sel-
cih do naselja Studeno. »Izvajalec trenutno gradi odsek v 
Selcih, in sicer na javni poti od podjetja Alpmetal v smeri 
centra vasi, kjer bo asfaltiral manjkajoči del poti. V nekaj 
dneh se bo začela tudi gradnja kolesarske steze od mostu 
za Ovčjo vas do začetka naselja na Racovniku,« je pojasnil 
občinski svetovalec za investicije Peter Košir in dodal, da so 
na preostalem delu trase predvidene talne označbe na ob-
stoječih cestah ter na določenih odsekih razširitve cest in 
pločnikov. Rok za izvedbo 1,2 milijona evrov vredne investi-
cije, ki jo sofinancira EU, je do konca septembra. Košir pri-
čakuje, da bodo dela končana pravočasno.

Kolesarsko stezo že asfaltirajo

Pred kratkim so asfaltirali odsek od Selc proti Studenu.

Železniki – Atletsko društvo Železniki v nedeljo, 5. junija, 
prireja 26. tek na Ratitovec, ki šteje za Pokal Slovenije in tudi 
za prvenstvo Slovenije v gorskih tekih v kategorijah člani/ce 
in mladinci/ke (gor), veterani, veteranke (gor) ter dečki, de-
klice (gor-dol). Možne so še naknadne prijave na dan teka 
ob plačilu startnine 33 evrov oz. pet evrov (Ratitovec Junior). 
Tek na Ratitovec (teka Klasik in Panoramski) šteje tudi za 
Pušeljc gorskih tekov. Več informacij je na voljo na spletni 
strani Atletskega društva Železniki.

Tek na Ratitovec

Postavljanje razstavne vitrine, ki sega od pritličja do vrha 
prvega nadstropja / Foto: Gregor Habjan

Jubilejni  
Čipkarski dnevi

V Železnikih pripravljajo muzejsko zbirko o športu v Selški dolini, postavili jo bodo v športni dvorani.

Zbirka o športu

Razstava slik in fotografij slepih in slabovidnih avtorjev bo 
v muzejski galeriji potekala do 9. junija.

V Galeriji Muzeja Železniki razstavljajo slepi in slabovidni, med njimi tudi 
slikarki s Škofjeloškega Milka Jug in Natalija Žitnik Metaj.

Onstran svetlobe

Sani, ki jih je prispeval član 
Sankaškega društva Domel 
Vili Rakovec
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Žiri – Na kopališču Pusto-
tnik so v okviru projekta Vo-
dni viri Škofjeloškega konec 
aprila odprli malo čistilno 
napravo. Namenjena je obi-
skovalcem rekreacijsko-turi-
stičnega centra Pustotnik, 
Konjeniškega kluba Žiri in 
sprejemu fekalij avtodomov. 
Po besedah dosedanjega žu-
pana Janeza Žaklja so na-
mreč poleg čistilne naprave 
poskrbeli še za odvodnjava-
nje in komunalno infra-
strukturo, tako da bodo lah-
ko uredili počivališče za av-
todome.

Čistilno napravo so uredili v 
sodelovanju z Razvojno 
agencijo Sora, in sicer v 
sklopu projekta Vodni viri 
Škofjeloškega, za katerega 
so pridobili tudi evropska 
sredstva. S tem so na kopali-
šču Pustotnik infrastruktur-
no uredili lokacijo ter zago-
tovili trajno izboljšanje 
kakovosti Poljanske Sore in 
zmanjšanje obremenjenosti 
reke z odpadnimi vodami, 
so pojasnili na občini. Zmo-
gljivost čistilne naprave je 
po besedah Andreja Poljan-
ška iz Občine Žiri deset 
enot, po potrebi pa jo bo mo-
žno tudi nadgraditi.

Na kopališču Pustotnik so uredili biološko čistilno napravo zmogljivosti deset enot, ki pa jo bo po 
potrebi možno nadgraditi.

Za čistejšo reko Soro

Mateja Rant

Glede na to, da je dosedanji 
župan Janez Žakelj postal 
poslanec v državnem zboru, 
po novem v vlogi podžupana 
začasno opravljam tudi 
funkcijo župana. Za to bi se 
najprej zahvalil občinskim 
svetnikom, ki so na izredni 
seji potrdili moje imenova-
nje. Želim si, da bom lahko 
tako na pomoč svetnikov kot 
vseh Žirovcev računal tudi v 
prihodnjem šestmesečnem 
obdobju. V prvi vrsti name-
ravam nadaljevati že zasta-
vljene projekte, novih v tem 
obdobju ne načrtujem, po-
sledično tudi rebalansa pro-
računa ne, saj je dela ogro-
mno in se mi ne zdi 
smiselno odpirati novih pro-
jektov. To bom prepustil 
svojim naslednikom, ki jim 
bodo mandat podelili občani 
na volitvah. Sam namreč ni-
mam ambicij, da bi kandidi-
ral za župana, zato se mi 
tudi ne zdi ne etično ne po-
šteno, da bi v teh šestih me-
secih bistveno spreminjal 
stvari.
V Žireh smo lahko z doseže-
nim zadovoljni, pred časom 
se je uresničil še dolgo priča-
kovani projekt novega doma 
za starejše, saj se je saga nje-
govega načrtovanja vlekla 
več kot desetletje. Sprva je 
bil načrtovan v bližini seda-
nje bencinske črpalke, a je v 
središču kraja še bolj pri-
merna lokacija. Za Žirovce 
je to res velika pridobitev. 
Starejši občani, sploh bolj 
ranljivi, so tako dobili mo-
žnost, da starost preživljajo v 
domačem kraju. Obenem so 
se v domu odprla nova de-
lovna mesta, kar se mi prav 
tako zdi pomembna pridobi-
tev. Delovnih mest v Žireh 
ta čas sicer ne primanjkuje, 
ampak v tem segmentu jih 
doslej ni bilo veliko. Danes 
je to velika prednost, če imaš 
službo v bližini doma oziro-
ma se lahko v službo odpra-
viš peš ali s kolesom. Čas na-
mreč postaja vedno večji 
dejavnik, ki vpliva na kako-
vost življenja.
Velika pridobitev bo tudi 
pločnik ob delu Novovaške 
ceste v dolžini okrog petsto 
metrov, saj je ta cesta posta-
la izredno prometna. Mno-
go Žirovcev se vozi na delo 

zunaj domačega kraja in ta 
cesta predstavlja najbližjo 
povezavo do Ljubljane ozi-
roma do primorske avtoce-
ste. S tem, ko je postala iz-
redno obremenjena, se je 
posledično zmanjšala var-
nost. Sam sem vso svojo de-
lovno dobo delal v gospo-
darstvu in sem pri delu 
največji poudarek namenjal 
prav varnosti. In pločniki ob 
Novovaški cesti pomenijo 
velik napredek pri zagota-
vljanju varnosti vseh gene-
racij, ki uporabljajo to cesto. 
Eden od vzrokov, da sem 
pred štirimi leti kandidiral 
za občinskega svetnika na 
listi NSi, je bil tudi ta, da 
sem si želel ureditve te ce-
ste. V prvi vrsti pa sem s 
kandidaturo za svetnika se-
veda želel podpreti Janeza 
Žaklja, saj sem prepričan, 
da je svoje delo opravljal 
zelo dobro. Pogodba za gra-
dnjo pločnika ob Novovaški 
cesti je že podpisana, dela 
naj bi se začela v juniju ali 
juliju, in če bo šlo vse po 
sreči, naj bi bila končana do 
konca leta. Sredstva v prora-
čunu smo prav tako že za-
gotovili, tudi občinski sve-
tniki so soglašali s to 
naložbo.
V občini se ta čas izvajajo še 
drugi projekti, pri čemer bi 
poudaril gradnjo ceste v in-
dustrijski coni in obvoznice 
proti Logatcu. V postopku je 
javni razpis za izbiro izvajal-
ca nadaljnjega projektiranja 
centra in začetek aktivnosti 
za gradnjo pločnikov Pod 
griči, v pripravi je poplavna 
študija za dolino Račeve.

Jože Stanonik, podžupan

Žiri – Na majski izredni seji 
občinskega sveta Občine 
Žiri so svetnike seznanili s 
prenehanjem mandata dose-
danjega župana Janeza Ža-
klja, ki je bil izvoljen za po-
slanca državnega zbora. Stri-
njali so se, da se ne izvedejo 
nadomestne volitve, ampak 
bo za čas do rednih volitev 
funkcijo župana opravljal 
podžupan Jože Stanonik.
Janez Žakelj se je svetnikom 
zahvalil za tvorno sodelova-
nje v preteklih dvanajstih le-
tih. »Tudi z vašo pomočjo 
sem občino tri mandate vo-
dil brez koalicije, pa kljub 
temu nikoli ni šlo za pregla-
sovanje,« je ponosen. Oblju-
bil je, da se bo tudi kot posla-
nec trudil delati v dobro tako 
Žirov kot obeh dolin, Poljan-
ske in Selške. Na koncu je 
spomnil še na nekatere po-
membne dosežke iz njego-
vega županovanja. Največji 
projekt je predstavljala nova 
športna dvorana, za katero 
je priznal, da mu je povzro-
čila tudi največ sivih las. 
Spomnil je, da je prevzel vo-
denje občine s pol milijona 

evrov terjatev, danes pa 
imajo po končani največji 
naložbi v športno dvorano 
na računu 2,1 milijona 
evrov likvidnostnih sred-
stev. Pred izročitvijo župan-
skih ključev Jožetu Stanoni-
ku je poudaril, da mu je 
hvaležen, da je sprejel župa-
novanje. »Sam mu stood-
stotno zaupam, ljudje pa 
bodo na jesenskih volitvah 

povedali, kdo bo župan v 
prihodnjem mandatu.« Sta-
nonik je priznal, da bo žu-
panske ključe z veseljem 
predal naprej, v prihodnje 
pol leta pa se bo trudil tudi 
s pomočjo svetnikov izpelja-
ti že zastavljene projekte. 
Dejal je še, da vodenje obči-
ne zanj predstavlja velik iz-
ziv, saj je imel v preteklosti 
izkušnje zgolj z delom v go-

spodarstvu. »Sem pa imel 
priložnost delovanje občine 
podrobneje spoznati kot 
podžupan,« je poudaril in 
dodal, da je funkcijo sprejel 
v dobri veri, saj je prepri-
čan, da je lahko koristno za 
Žiri, če imajo prek državne-
ga sekretarja oziroma zdaj 
prek poslanca dostop do in-
formacij na ministrstvu ozi-
roma v državnem zboru.

Dosedanji župan Janez Žakelj je 13. maja postal poslanec državnega zbora, zato bo do rednih volitev v 
jeseni funkcijo župana opravljal podžupan Jože Stanonik.

Podžupan tudi župan

Mateja Rant

Računam na 
pomoč Žirovcev

Vodenje občine je na izredni seji občinskega sveta od Janeza Žaklja prevzel podžupan 
Jože Stanonik.
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Županov kotiček

Na kopališču Pustotnik v Žireh so v okviru projekta Vodni 
viri Škofjeloškega odprli malo čistilno napravo. / Tanja Mlinar

Sprejem za prvega stanovalca novega doma za starejše 
v Žireh / Foto: arhiv SeneCure

Prva stanovalca doma starejših

Žiri – Za 96-letno domačin-
ko in 87-letnega domačina je 
bil 9. maj poseben dan – po-
stala sta prva stanovalca no-
vega doma za starejše v Ži-
reh. Oba sta sobo lahko iz-
brala sam, pri čemer bivata v 
enoposteljnih sobah. Prva 
stanovalka si je zaželela sobe 
s pogledom na bližnji grič, 

njen skoraj deset let mlajši 
sostanovalec pa s pogledom 
na domski vrt. Po besedah 
poslovne direktorice Sene-
Cure za Slovenijo Sande M. 
Gavranovič so sicer prejeli 
blizu dvesto prošenj za spre-
jem v dom, a vsi še ne potre-
bujejo namestitve takoj.
Šestindevetdesetletna do-
mačinka se je za vstop v 
dom odločila, ker je ugoto-

vila, da ni več sposobna 
sama skrbeti za vsa opravi-
la, kot so kuhanje, pranje in 
pospravljanje, je pa še ve-
dno samostojna in sama po-
skrbi za higieno, so pojasni-
li pri SeneCuri. Priznala je, 
da ji je dom zelo všeč, v 
njem pa pričakuje pred-
vsem prijaznost in varnost 
ter si želi počitka in miru. 
Sostanovalec pa se je v nov 

dom v Žireh preselil iz ne-
koliko bolj oddaljenega 
doma, v katerem je bival do-
slej. Čeprav se težje giba, še 
vedno večino opravil zmore 
sam, zato si želi tudi čas v 
domu preživljati aktivno. 
»Dom in moja soba sta mi 
všeč, pričakujem pa var-
nost, domačnost, udobje in 
druženje,« je razkril svoja 
pričakovanja v domu.

Mateja Rant

Jože Stanonik
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Tokrat »pobožali« žensko dušo
V klekljarskem društvu Cvetke Žiri so konec aprila in v začetku maja pripravili 16. klekljarske dneve, ki so po dveh letih omejitev zaradi protikoronskih 
ukrepov tokrat znova potekali v živo. Osrednjo razstavo so naslovili Poklon ženski duši.

Žiri – Na osrednji razstavi v 
galeriji Svoboda so tako letos 
poudarek namenili uporab-
ni čipki oziroma modnim 
dodatkom, ki vedno poboža-
jo žensko dušo, kot je dejala 
Mojca Albreht iz društva 
Cvetke. S čipko so nadgradi-
li celo modno obutev. V ga-
leriji Svoboda so razstavili 
tudi izdelke z letošnjega na-
tečaja z naslovom Riba. Obe 
razstavi v galeriji si je po 
predhodnem dogovoru še 
vedno mogoče ogledati, pos-
tavljeni bosta vsaj do konca 
avgusta, je pojasnila predse-
dnica klekljarskega društva 
Cvetke Tanja Mlinar. Ob 
glavni razstavi so v času 

klekljarskih dni pripravili še 
spremljajoče razstave v ka-
peli Male Cvetke, kjer so tre-
banjske Žnurce pripravile 
razstavo Baragovo življenje, 
vpeto v čipko, v prostorih 
Občine Žiri pa so svoje čipke 
predstavili Andra Jereb in 
učenci Čipkarske šole Žiri.
"Veseli me, da se po dveh le-
tih končno spet vidimo v 
živo," je ob odprtju klekljar-
skih dni poudaril Janez Ža-
kelj, takrat še v vlogi župana. 
Obenem je klekljaricam čes-
tital, da so bile kljub letom 
iznajdljive tudi v času ko-
rone in svoje izdelke 
predstavile po spletu, kar je 
bilo po njegovih besedah od-
lično sprejeto. "Tudi meni 
so kolegi iz različnih držav, 

celo iz Kitajske, Kanade in 
Amerike ter še mnogih dru-
gih, poslali čestitke za lepe 
izdelke in za gojenje tradici-
je." Obžaluje, da se pogosto 
ne zavedamo pomena tradi-
cije in smo zato prepričani, 
da je vse staro zanič. "Tudi 
ob soočanju s svetovnimi 
krizami se kaže, da je dobro 
ohranjati znanje, ki se vča-

sih zdi zastarelo. Prav klek-
ljanje v Žireh je primer, 
kako lahko uporabimo zna-
nje in veščine za ustvarjal-
nost tudi v zrelih letih." 
Klekljanje, je še poudaril, se 
je v Žireh že večkrat izkaza-
lo za odlično aktivnost za 
medgeneracijsko sodelova-
nje in povezovanje med ge-
neracijami. "Prostovoljci, 

med njimi tudi klekljarice, 
bodo še kako dobrodošli v 
aktivnem povezovanju kraja 
s stanovalci novega doma za 
starejše SeneCura." Zato se 
je klekljaricam znova zahva-
lil za odlično sodelovanje in 
lepo promocijo kraja ter 
tako Cvetkam kot tudi klek-
ljarski šoli Žiri zaželel, da 
še naprej nadaljujejo svoje 
poslanstvo, in jim pri tem 
obljubil podporo občine 
tudi v prihodnje.
Letos je znova potekalo tudi 
tekmovanje v klekljanju tako 
za odrasle kot otroke, pri če-
mer jih je po besedah Tanje 
Mlinar presenetilo izjemno 
veliko število udeležencev na 
otroškem tekmovanju, med-
tem ko je bila udeležba na 
tekmovanju za odrasle bolj 
skromna. "Tudi zaradi bo-
lezni jih je na koncu tekmo-
valo zgolj pet, tako da smo 
vsem podelili nagrade." Prvo 
nagrado je osvojila Vlasta 

Mezek iz Škofje Loke, ki je 
žirijo prepričala z najbolj na-
tančno in pravilno izdelano 
čipko. Zadovoljni so bili tudi 
z udeležbo na natečaju, za 
katerega so izbrali vzorec 
ribe, ki ga je prav za to pri-
ložnost narisala znana risar-
ka vzorcev Vida Kejžar iz 
Škofje Loke. Prejeli so 53 iz-
delkov, poleg tega pa še 16 
otroških izdelkov – manjše 
ribice, ki so jih izdelali učen-
ci zadnjih letnikov kekljar-
skih šol v Žireh, Idriji in Že-
leznikih. Prvo nagrado med 
odraslimi je na natečaju 
osvojila Milena Kalan Fran-
češkin iz Nove Gorice, dru-
go mesto je pripadlo Francki 
Šubic iz Žirov, tretje pa 
Vlasti Mezek iz Škofje Loke. 
S svojimi ribicami pa so na 
natečaju otroških izdelkov 
najbolj navdušile Nika Sve-
tik, Tinkara Bizjak in Neža 
Lampe iz Čipkarske šole 
Idrija.

Mateja Rant

Člani romarskega društva ŠmaR so se na prvo letošnje romanje konec aprila, na belo nedeljo, 
odpravili do Vrha Svetih Treh Kraljev, saj v tej župniji na belo nedeljo praznujejo čaščenje.

Na prvem romanju letos

Žiri – Prvega letošnjega ro-
manja društva ŠmaR zadnjo 
nedeljo v aprilu se je udele-
žilo 14 romarjev. Na pot jih 
je s svojim nagovorom in 
blagoslovom pospremil žu-
pnik Andrej Jemec, ki jim je 
zaželel lepo in prijetno ter 
navdihujočo pot do Vrha 
Svetih Treh Kraljev, ki je bil 
njihov tokratni cilj. »Bela ne-
delja je kot nalašč za začetek 
nečesa novega, saj je Kristu-
sovo vstajenje znamenje, da 
se je bil pripravljen žrtvovati 
za nas ter vstati in nas odre-
šiti in nam zagotoviti vstop v 
novo življenje,« je po prvem 
letošnjem romanju poudari-
la Metka Bogataj iz društva 
Šmar.
Z molitvijo so začeli pot pro-
ti Goropekam, na kateri sta 
jih ves čas spremljala močan 
dež in veter. »A pravi romar 
je romar, ki ne stoka in tar-
na, ampak vse vzame za 
dobro. In mi smo to res po-
gumno prenašali in se v pri-
jetnem pogovoru povzpeli 

do cerkve Janeza Krstnika v 
Goropekah, kjer smo malce 
pomolili in se priporočili 
Mariji, Jezusu in svetnikom, 
da nam namenijo čim bolj 
vremensko ugodno in du-
hovno bogato popotovanje 
naprej.« V nadaljevanju poti 
je res prenehalo deževati, 
kmalu pa so prišli tudi do 

prvih dobrotnikov, ki so pos-
krbeli za okrepčilo in topel 
čaj, razveselili so se še kruha 
iz domače peči. »Še dva ali 
tri klance smo prehodili, se 
pogovorili, če smo že kaj 
posadili, si izmenjali kovi-
dne izkušnje, in kot bi tre-
nil, smo bili že pri vrho-
vskem gasilskem domu, ki 

je dobil zares lično zunanjo 
podobo,« je razložila Metka 
Bogataj in dodala, da so po 
nekaj sto metrih nato v le-
pem jasnem vremenu stopi-
li na Vrh Svetih Treh Kra-
ljev. »S pogledi po daljnih 
gorah in bližnjih hribčkih 
smo občudovali spomladan-
sko pre bujanje v naravi in v 
nas samih. Ga ni bilo obra-
za romarjev, ki ne bi bil ve-
sel in poln navdušenja; 
prvič, da je zmogel to pot, 
drugič pa zaradi lepot, ki 
nam jih vsako leto pričara 
novorojena pomlad.«
V cerkvi so po besedah Met-
ke Bogataj prisostvovali pri 
maši in nagovoru, ki je bil 
namenjen temu, kako lahko 
v Kristusu vidimo usmilje-
nje do nas in do ljudi, ki so 
usmiljenja še bolj potrebni. 
Po obhajilu in darovanju je 
sledilo še kratko druženje ob 
dobrotah domačih gospo-
dinj. Zdaj se že veselijo no-
vih skupnih pohodov – že 
kmalu jih čaka celodnevno 
romanje na Brezje k Materi 
Božji.

Mateja Rant

Žiri – V Slovenski Bistrici so 
bile konec aprila kvalifikaci-
je za uvrstitev na gasilsko 
olimpijado. Članice B PGD 
Žiri so osvojile drugo mesto 
in si zagotovile udeležbo na 
olimpijadi, ki bo med 17. in 
24. julijem v Celju, je poja-
snila referentka za članice v 
PGD Žiri Brigita Mohorič.
»Pripravljale smo se vso 
zimo, predvsem smo veliko 
pozornosti namenile kondi-
cijskim treningom, prav 
tako pa izvedbi gasilske 
vaje,« je Brigita Mohorič po-
jasnila njihov izjemni uspeh 

na kvalifikacijah, ki jim je 
zagotovil "vstopnico" za 
olimpijado. "Zdaj treniramo 
naprej, a imamo kar nekaj 
težav s poškodbami, a kot 
vem, je enako tudi pri dru-
gih ekipah, ker so priprave 
zdaj tako intenzivne," se po-
smeje. Treninge imajo po 
trikrat na teden, kar se jim je 
obrestovalo tudi na kvalifika-
cijah, saj so gasilsko vajo iz-
vedle brez napak, kar jim je 
prineslo drugo mesto, pa 
čeprav so bile po času neka-
tere ekipe hitrejše. Ponosne 
so, da so prve z loškega ob-
močja, ki se jim je uspelo 
uvrstiti na olimpijado.

Mateja Rant

Gasilke na olimpijado

Prvo mesto v klekljanju za odrasle je osvojila Vlasta Mezek 
iz Škofje Loke. / Foto: Tanja Mlinar

Na otroškem šaljivem tekmovanju v klekljanju je bila letos 
zelo dobra udeležba. / Foto: Tanja Mlinar

Tema klekljarskega natečaja so bile ribe. / Foto: Tanja Mlinar

Člani društva ŠmaR na romanju. / Foto: arhiv društva

Na gasilsko olimpijado se je uvrstila tudi ekipa članic B 
PGD Žiri. / Foto: Arhiv PGD ŽiriO
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Železniki – Razlogov za to, 
da je bilo prejšnjo nedeljo 
dobro biti zraven v Športni 
dvorani v Železnikih, je bilo 
več: odlični operni pevci, iz-
bran glasbeni program in po 
treh letih ponovno velik kon-
cerni dogodek s polnim av-
ditorijem. Tovrstni dogodki 
so v zadnjih dveh letih zara-
di epidemije namreč umanj-
kali, no Veliki koncert Anto-
na Habjana z gosti je s koro-
no simbolično opravil že v 
prvi skladbi, ki jo je poslu-
šalstvu podaril Orkester Slo-
venske vojske – tokratni 
spremljevalec odličnih oper-
nih glasov – namreč z uver-
turo k znameniti opereti Ne-
topir Johanna Straussa.
Kot se spodobi, je prvo arijo 
Bella siccome un angelo iz 
Donizettijeve opere Don Pa-
squale zapel gostitelj, v na-
daljevanju pa je pred publi-
ko povabil Nuško Drašček, 
ki je navdušila z znano Ha-
banero, arijo Carmen iz isto-

imenske opere. Če je Ha-
bjan s svojim petjem naša 
ušesa pobožal z arijo Renata 
iz Verdijeve opere Ples v ma-
skah, je to potrdil v eni naj-
lepših baritonskih arij Va-
lentinovi  moli tv i  iz 

Gounodove opere Faust. Še 
pred njo je dvorana z grom-
kim aplavzom sprejela oper-
no legendo – tenorista Jane-
za Lotriča. Z»apel bom arijo 
Cania iz opere Glumači, ki 
sem jo pred četrt stoletja za-

pel na Dunaju. Bil sem mlad 
in se nisem ničesar bal, da-
nes sem pred nastopom iz 
strahu raje enega 'cuknil',« 
se je pošalil vedno duhoviti 
Lotrič. Prvi del je pripadel 
gostjama, z živahno »avstro-

-ogrsko« arijo Silve Varescu 
iz operete Kneginja čardaša 
se je prvič v večeru predsta-
vila vsestranska vokalistka 
Tina Debevec, ki je potem 
skupaj z Draščkovo zapela 
še znano Barcarolo iz Offen-
bachove opere Hofmanove 
pripovedke.
»Mal' smo tak', mal' pa dru-
gačn',« je dejal Tone Ha-
bjan, ko je v premoru med 

opernima deloma koncerta 
pristopil k škofjeloškim pri-
jateljem. Ko se je pred ob-
činstvo pustil pripeljati z le-
gendarno vespo, je dal slutiti 
hite iz petdesetih in šestde-
setih let Elvisa Presleyja, 
Paula Anke, prava poslastica 
pa je bila skladba, ki si jo je 
izmislil tolkalec in cajonist 
Jaka Strajnar v skladbi I feel 
good na avtocesti, potem ko 

Anton Habjan je s programom opernih arij in odličnimi glasovi opernih odrov Janezom Lotričem, Nuško Drašček in Tino Debevec ob spremljavi Orkestra 
Slovenske vojske ter povrh še z razigranim AH Bandom po treh letih znova napolnil Športno dvorano Železniki. Občinstvo je tudi tokrat prišlo z razlogom.

Operni oder za polno dvorano

Igor Kavčič

Anton Habjan s pevskimi gosti Velikega koncerta Janezom Lotričem, Nuško Drašček 
in Tino Debevec ter Orkestrom Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Aljoše 
Deferrija / Foto: Tina Dokl

V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam 
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

Prevzem brezplačne posodice za odpadno
jedilno olje je mogoč po 3 delovnih dneh od
prijave na e-račun, na spodnjih prevzemnih
mestih:

E-račun naredim in posodico za jedilno
olje dobim
Komunala Škofja Loka je v maju pričela akcijo “E-račun naredim in posodico za olje dobim”. 
Akcija je namenjena vsem uporabnikom iz individualnih gospodinjstev. 

S prijavo na e-račun Komunale Škofja Loka se
uporabiki zavezujete, da boste e-račune
Komunale Škofja Loka prejemali najmanj 2 leti
ter tako preprečili porabo papirja. S tem boste
sledili načelom Zero waste oziroma družbi s čim
manj odpadki. 

Na podlagi vaše zaveze, vam Komunala Škofja
Loka brezplačno podarja posodico za zbiranje
odpadnega jedilnega olja.

spletni strani:

sedežu podjetja, 

Prijavo na e-račun Komunale Škofja Loka
lahko izvedete na:

        www.komunalaskofjaloka.si,

        vsak delovni dan med 7. in 15. uro.

uporabniki iz občine Škofja Loka na sedežu
Komunale Škofja Loka, vsak delovni dan
med 7. in 15. uro.
uporabniki iz občine Železniki pa v Zbirnem
centru Studeno, v času obratovanja zbirnega
centra.

Uporabniki, katerim račun Komunale Škofja Loka deli in
obračunava upravnik večstanovanjskega objekta, posodice
za odpadno jedilno olje ne morejo dobiti a sklopu akcije.
Lahko pa jo kupijo na sedežu našega podjetja, vsak delovni
dan, med 7. in 15. uro.

Vabljeni, da si e-račun naredite in s tem okolje razbremenite.

skupaj želimo? 

Sodelujemo skupaj za 
zeleno Evropo

Kakšno Jelovico si vsi 

skupaj želimo? 

Spoštovani prebivalci naselij ob Jelovici,

Sodelujemo skupaj za 
zeleno Evropo

skupaj želimo? 
Ker bi se o tem radi pogovorili z vami in to izvedeli iz prve roke, vas vljudno vabimo  

na predstavitveni sestanek projekta JeloviZA, ki bo potekal v četrtek, 

02. 06. ob 18.00 v Kulturnem domu v Železnikih. 

Na predstavitvenem sestanku vam želimo predstaviti načrtovane aktivnosti projekta, 

prisluhniti vašim potrebam in odgovoriti na morebitna vprašanja.

Sestanek je namenjen krajanom, ki živijo v vaseh pod Jelovico ter ostalim 
zainteresiranim občanom in pristojnim inštitucijam v občini Železniki.

Izhodišča projekta smo oblikovali v marcu 2021, ko smo se različni deležniki strinjali, 

da je Jelovica območje izjemnih naravnih in kulturnih bogastev in da je za to potreben 

celovit in skupen pristop. Glavni cilj projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in 

izobraževanjem omogočiti vključujočo pripravo modela upravljanja območja ter s tem 

prispevati k njegovi večji podnebni odpornosti. 

V upanju na srečanje z vami vas lepo pozdravljamo!

Sodelujemo skupaj za 
zeleno Evropo

skupaj želimo? 

Sodelujemo skupaj za 
zeleno Evropo

Gašper Kleč,  

direktor Razvojne agencije Sora

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.
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Sredi koncerta se je Anton v nekaj glasbenih točkah 
pridružil še svojim škofjeloškim prijateljem v 
priložnostnem sestavu AH Band. / Foto: Tina Dokl
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Nova delovna mesta v škofjeloškem Filcu
Družba Filc je k rasti in razvoju usmerjeno škofjeloško podjetje, ki je ves čas v iskanju novih sodelavcev. V letošnjem letu odpirajo novo 

proizvodno linijo, kar bo ustvarilo 25 novih delovnih mest.

Filc je svetovno prepoznaven proi-

zvajalec naprednih materialov, ki se 

uporabljajo predvsem v gradbeni in 

avtomobilski industriji. Njihov para-

dni konj je lastna blagovna znamka 

DR!PSTOP, ki predstavlja inovativen 

način reševanja težav s kondenzacijo 

na neizoliranih kovinskih strehah. Del 

portfelja izdelkov pa so tudi dekorni in 

akustični izdelki, ki jih najdete skoraj v 

vseh večjih avtomobilskih blagovnih 

znamkah, kot so BMW, Citroën, Re-

nault, Dacia, Ford, Hyundai, Merce-

des-Benz, Mitsubishi, Nissan in Toyota.  

Zgodovina podjetja sega v leto 1937 v 

Mengšu, kjer imajo še danes proizvo-

dni obrat, preporod družbe pa se je 

začel v devetdesetih letih, ko so začeli 

večje investicije v širitev in posodobi-

tev proizvodnje. Manjša enota danes 

deluje tudi v Lendavi, sicer pa sta 

glavnina proizvodnje in sedež družbe 

v poslovni coni na Trati v Škofji Loki. 

Od leta 2020 so del nemške skupine 

Freudenberg, s katero se ujemajo tudi 

v vrednotah, ki jih gojijo. Članstvo v 

skupini s pridom izkoriščajo za prenos 

znanja in večjo vključenost v globalne 

trge. Lani je družba dosegla nov mej-

nik, ko je vrednost prodaje presegla 

sto milijonov evrov. Družba skupaj 

zaposluje 375 ljudi, povprečna sta-

rost zaposlenih pa je manj kot 40 let. 

Kot izvozno naravnano podjetje 

so zavezani k razvoju in rasti. Tre-

nutno na Trati nameščajo novo li-

nijo. Gre za investicijo v vrednosti 

več kot deset milijonov evrov, ki jo 

financirajo iz lastnih sredstev, od-

prtja pa se nadejajo julija letos. 

Nova proizvodna linija odpira tudi 

25 novih delovnih mest. Prav zato so 

v podjetju stalno v iskanju novih za-

poslenih. Za delo v proizvodnji iščejo 

predvsem posameznike z vsaj poklic-

no izobrazbo strojne, elektro, meha-

tronične ali druge tehnične smeri. 

»Veliko namreč vlagamo v tehnolo-

ško napredne linije, ki zahtevajo vsaj 

osnovno računalniško znanje. Zato 

smo veseli sodelavcev s tehnično žili-

co, ki imajo željo do učenja. Zaposle-

ni v proizvodnji imajo namreč veliko 

priložnosti za napredovanje, kar se ne 

nazadnje odraža tudi v višini plače,« 

pravi vodja proizvodnje Darko Rado-

nić, ki poudarja, da v podjetju pod-

pirajo tudi sodelavce, ki se odločijo 

za nadaljevanje šolanja, štipendirajo 

dijake in študente tehničnih strok, 

vsako leto pa sprejemajo mlade na 

opravljanje strokovne prakse ali štu-

dentskega dela.

V Filcu veliko pozornost namenjajo var-

nosti in zdravju na delovnem mestu. 

»Surovina, ki jo uporabljamo v proizvo-

dnji, je poliester, iz katerega so denimo 

izdelane tudi plastenke ali oblačila. 

Gre torej za material, s katerim se vsa-

kodnevno srečujemo v našem vsakda-

njem življenju in ni nevaren za zdravje. 

Tudi delovni pogoji so optimalni, saj 

so prostori klimatizirani, uravnavamo 

pa tudi vlažnost zraka, kar je potrebno 

tudi zaradi zagotavljanja kvalitete na-

ših izdelkov,« pojasnjuje sogovornik in 

ob tem dodaja, da samo delo fizično ni 

zahtevno: »Glavna naloga zaposlenih je 

pravilno in nemoteno delovanje linije.«

Poleg rednega stimulativnega plačila, 

vsakoletno izplačanega maksimalnega 

regresa (v letu 2022 regres znaša 2.000 

evrov) in nagrade za delovno uspeš-

nost, za zaposlene skrbijo tudi s pozor-

nostmi, kot so sveže sadje in napitki. 

Zaposlenim sofinancirajo športne vad-

be ter omogočajo ugodno letovanje v 

lastnih počitniških kapacitetah. Mar-

sikoga prepriča tudi delavnik. Čeprav 

proizvodnja teče ves čas, so zaposleni 

prosti vsak drugi konec tedna in vsak 

četrti teden. 

Veliko stavijo na dobre medsebojne 

odnose. Vsako linijo namreč vodijo 

majhne ekipe, ki jih sestavlja od tri do 

pet sodelavcev, ki morajo med seboj 

sodelovati. »Poleg odgovornosti, dol-

goročne usmerjenosti, osredotoče-

nosti na kupca in inovativnosti so ena 

naših vrednot tudi dobri medsebojni 

odnosi, zato takšne lastnosti iščemo 

tudi pri novih sodelavcih,« zaključuje 

Darko Radonić.

Darko Radonić, vodja proizvodnje

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 
AP. Emisije NOx: od 0,0033 do 0,0093 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 PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v 

program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km. • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 
€ 17.350 • lastna udeležba (polog): € 5.744 • znesek financiranja: € 11.606 • število obrokov: 60 - mesečno plačevanje: € 106 • obroki se v času trajanja 
pogodbe ne spreminjajo • zadnji obrok: € 7.686 • stroški odobritve: € 300 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.346 • letna obrestna mera: 5 
% p.a. je fiksna • efektivna obrestna mera: 5.81 % na dan 20.4.2022 • Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.
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€

TOYOTA RELAX

DO

10 LET 
JAMSTVA

OGLASNO SPOROČILO / FILC,d.o.o., Trata 48, 4220 ŠKOFJA LOKA

je povezal Avsenike in Jame-
sa Browna. Zasedba trenu-
tnega imena AH Band, v ka-
terega sestavi so poleg 
Habjana in Strajnarja še 
Nejc Jemc (harmonika), 
Luka Vehar (kitara) in Si-
mon Tavčar (bas in tuba), je 
z značilno sicilijansko napo-
vedala še drugi operni del.
Najprej so se predstavili soli-
sti trobentači z Orkestrom 
Slovenske vojske, nato pa sta 
duet iz Mozartove opere 
Cosi fan tutte zapela Habjan 
in Draščkova. V pravi moški 
skladbi Granada sta glasove 
srečala rojaka Lotrič in Ha-
bjan, ki se je v zaključku po-
dal še v duet z Debevčevo v 
znani skladbi Time to say 
goodbye. Kot se je koncert z 

orkestrom začel, ga je ta z 
instrumentalno skladbo tudi 
pripeljal h koncu.
Organizator koncerta se je 
za sodelovanje zahvalil pev-
skim in glasbenim prijate-
ljem, ob tem pa je Gasilske-
mu društvu iz domače vasi 
Dražgoše podaril osemsto 
evrov, zbranih z vstopnina-
mi. Na vprašanje: »Gremo 
domov?« je dvorana v en 
glas odgovorila: »Neeee.« 
Zato je sledila še znamenita 
O sole mio.
V dvorani je bilo sonce tudi, 
ko se je zvečerilo. In prav je 
imel Habjan, ko je na začet-
ku koncerta povedal: »Vesel 
sem, da ste vsi prišli; tisti, ki 
jih ni, pa bodo izvedeli od 
vas in jim bo žal.«

Poljane – Konec tedna je v Šubičevi hiši v Poljanah potekala 
tradicionalna že 23. Kolonija Iveta Šubica. Umetniki so to-
krat ustvarjali na delovno temo Šubičeve slike z naslovom 
Nedeljski pogovor (slika je trenutno na ogled na razstavi v 
Galeriji Loškega gradu). V soboto so odprli razstavo novih 
članov Združenja umetnikov Škofja Loka, ob tem pa sta svo-
je pesmi predstavila pesnica Katja Teržan in stripar in kan-
tavtor Martin Ramoveš.

Šubičeva kolonija v Poljanah
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja je na ogled razstava 
likovnih del slikarja Petra Gabra, člana Združenja umetnikov 
Škofja Loka. Predstavlja se s slikami iz zadnjega obdobja. V 
soboto, 11. junija, ob 10. uri bo po vodstvo po razstavi z 
umetnikom in kustosom Boštjanom Sokličem, konec mese-
ca, natančneje 29. junija ob 18. uri pa bo v galeriji še pogo-
vor z avtorjem likovnih del. Z njim se bo prav tako pogovar-
jal Boštjan Soklič. Razstava bo sicer na ogled do 10. julija.

Svet, ki se rojeva Petra Gabra

Operna pevca, prijatelja in rojaka Janez Lotrič in Anton 
Habjan / Foto: Tina Dokl
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Difa, d. o. o., je hitro razvijajoče se družinsko 
proizvodno podjetje, 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 plastike, preoblikovanjem in 
sestavljanjem. 
Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90 
odstotkov naših proizvodov je izdelanih za naj
zahtevnejšo avtomobilsko industrijo na trgih EU, 
ZDA in Kitajske. 
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ZAPOSLUJEMO

TALILEC, LIVAR OPERATER 1, STRUGAR 1, SAMOSTOJNI ORODJAR (m/ž)

Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnične smeri
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen 
Delovni čas: delo v izmenah (tri ali štiriizmensko)

KAJ PRIČAKUJEMO: 
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Vozniški izpit kategorije B
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje

KAJ NUDIMO: 
• Delo v dinamičnem okolju 
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja) 
• Možnost strokovnega izobraževanja

PREGLEDOVANJE IN PAKIRANJE (m/ž)

Zahtevana izobrazba: končana osnovna šola, zaželena je poklicna ali srednja izobrazba
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v dveh izmenah

KAJ PRIČAKUJEMO: 
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje

KAJ NUDIMO: 
• Delo v dinamičnem okolju 
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja) 
• Možnost strokovnega izobraževanja

Za delovno mesto talilec imajo prednost kandidati z izkušnjami na podobnih delovnih mestih in v livarnah ter tisti, ki imajo 
opravljeno strokovno usposabljanje za Upravljavca industrijskih peči. Izpit za viličarja se opravi v podjetju.
Prijave sprejemamo samo v elektronski obliki na epošto zaposlitev@difa.si do 10. 6. 2022. Dodatne informacije dobite na  
telefonski številki 04 502 01 14 (kadrovska služba). Vabimo vas, da se pridružite kolektivu podjetja Difa, d. o. o.

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%

MePZ Vrelec pri DU Škofja Loka 
vas v petek, 10. 6. 2022, ob 20. uri  

vabi v Sokolski dom  
na jubilejni koncert ob 20-letnici zbora.

Po koncertu vas vabimo na pogostitev in 

druženje z nami. Vstop prost.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 1, ŠKOFJA LOKA

Prejšnji konec tedna je v 
Škofji Loki in Gorenji vasi 
potekal finalni turnir za ko-
šarkarice do 13 let.
V polfinalu je ekipa škofjelo-
škega Domela s 70 : 32 pre-
magala Jelšo Šmarje, Janina 
pa je bila s 55 : 35 boljša od 
Cinkarne Celje. V tekmi za 
tretje mesto je nato Cinkar-
na Celje z 68 : 62 premaga-
la Jelšo Šmarje, mlade Ško-
fjeločanke, ki so tudi 
pokalne prvakinje, pa so se 
za naslov državnih prvakinj 
pomerile z Janino.

Prepričljivo so zmagale ko-
šarkarice Domela, ki so z 
rezultatom 73 : 40 ugnale 
vrstnice iz Rogaške Slatine. 
V najboljšo peterko turnir-
ja so bile izbrane Mia Jan-
čič (Jelša Šmarje), Iva Si-
mič (Cinkarna Celje), Hana 
Jerković (Janina) ter Zala 
Mali in Pija Kisovec (obe 
Domel).
Najboljša strelka je bila ko-
šarkarica Domela Ajda Krži-
šnik, ki je bila izbrana tudi 
za najboljšo igralko turnirja. 
Nagrade je podeljevala tudi 
škofjeloška reprezentantka 
Teja Oblak.

Ekipa košarkaric Domela je v kategoriji do trinajst 
let osvojila naslov državnih prvakinj.

Mlade košarkarice 
so prvakinje

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Potem ko so bile zaradi koronavirusa lani in 
predlani odpovedane vse podelitve, so letos na prvi uradni 
regati Jadralne zveze Slovenije podelili zaslužne nagrade za 
leti 2020 in 2021. »Zmagali smo v vseh kategorijah razen na 
ORC državnem prvenstvu 2021, kjer smo že takoj prvi dan 
na drugem plovu imeli bližnje srečanje z drugo jadrnico, 
strgali glavno jadro ter na koncu uspeli priti do tretjega me-
sta,« je v imenu škofjeloške posadke jadrnice Taia & White 
Goose povedal krmar Goran Djordjevič. Sicer pa je posadka 
Jadralnega kluba Loka Timing, Tempo group sailing team, 
že začela nastope v novi sezoni, največ izzivov pa jo še čaka.

Loškim jadralcem kopica pokalov

Žiri – V začetku tega meseca so priprave na novo tekmoval-
no sezono začeli tudi naši smučarski skakalci in skakalke, 
naše najboljše reprezentantke pa so bile na prvih treningih 
še posebno nasmejane, saj se je Zoran Zupančič odločil, da 
vendarle nadaljuje delo glavnega trenerja. »Interes, da osta-
nem skupaj z dekleti, je bil zelo velik in nekako smo uskla-
dili skupne točke tudi s Smučarsko zvezo Slovenije. Imamo 
res močno reprezentanco, vsa dekleta so sposobna uvršča-
nja med najboljše. Prvič pa nas to sezono čaka tudi preizkus 
letalnic,« je povedal Zoran Zupančič. Moško ekipo bo še 
naprej vodil trener Robert Hrgota.

Zoran Zupančič ostaja trener skakalk

Mlade košarkarice Domela so se veselile zmage pred 
domačimi navijači. / Foto: KZS/alesfevzer.com
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TEK ŠTIRIH MOSTOV

VABLJENI NA 10 KM 
DOLG ŽUR

18. 6. 2022, ŠKOFJA LOKA
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Vstopnice:   

Kavarna Visoko,  

Petrol, Mojekarte

TAVČARJEV 
DVOREC

17.6. 2022

Visoko pri Poljanah, 
Škofja Loka
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Škofjeloški rokometaši so se 
v pokalnem tekmovanju uvr-
stili med štiri najboljše eki-
pe, na finalnem turnirju v 
Slovenj Gradcu pa so v polfi-
nalu igrali z Dobovo in jo 
premagali z rezultatom 20 : 
25 (10 : 13).

Tako so se prvič uvrstili v fi-
nale tega tekmovanja, kjer 
jih je čakal obračun z ekipo 
Gorenje Velenje. Ta je v pol-
finalu premagala Celje Pivo-
varno Laško.
Velenjčani so upravičili vlo-
go favoritov in zmagali z re-
zultatom 31 : 34 (12 : 14) ter 
tretjič v zgodovini dvignili 
pokalno lovoriko. Niso pa 
imeli lahkega dela, saj so va-

rovanci Gregorja Cvijiča, ki 
je v zaključku sezono pre-
vzel škofjeloške prvoligaše, 
pokazali, da so se upraviče-
no uvrstili na turnir in v fi-
nale.
Za najboljšega igralca tur-
nirja je bil izbran Domen 
Tajnik, najboljši vratar je po-
stal Alen Husejnović iz Do-

bove, največ zadetkov, kar 
14, pa je dosegel član škofje-
loške zasedbe Grega Ja-
mnik.
»Pohvalil bi vse, ki so bili 
vpleteni v organizacijo tega 
dogodka v Slovenj Gradcu. 
Vzdušje na turnirju je bilo 
izjemno. Včasih je nevtra-
len teren lahko preseneče-
nje. Mi smo v finalu poka-
zali največ, kar smo 

sposobni, in se borili do za-
dnje sekunde. Vedeli smo, 
da bi za zmago morali Go-
renje Velenje pustiti pod 
mejo 28 doseženih zadet-
kov, kar nam kljub trudu ni 
uspelo. Velenjčani so zaslu-
ženo zmagali. Za nas je ta 
dosežek zgodovinski. Na 
obeh tekmah smo pokazali, 

da se na finalni turnir ni-
smo uvrstili kar tako. Poka-
zali smo, kaj Škofja Loka 
zmore,« je po finalni tekmi 
povedal Grega Jamnik, ki se 
je po zaključku letošnje se-
zone odločil, da se poslovi 
od prijateljev in navijačev. 
To je storil minuli petek v 
Športni dvorani Poden, ko 
so škofjeločani odigrali še 
zadnjo tekmo v prvenstvu.

V Slovenj Gradcu je potekal finalni turnir Pokala Slovenije, ekipa 
Urbanscape Loka pa je osvojila srebrno odličje in poskrbela za zgodovinski 
uspeh kluba. 

Rokometašem srebro

Vilma Stanovnik

Škofjeloški rokometaši so v pokalnem tekmovanju osvojili drugo mesto in domov prinesli 
srebrna odličja. / Foto: arhiv RK Urbanscape Loka
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Zaslužena medalja
Valerija in Ivo Čarman, doma pri Svetem Duhu, sta za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne 
ljudi, zlasti otroke, prejela medaljo za zasluge.

Škofja Loka – Sredi tega me-
seca je predsednik Republi-
ke Slovenije Borut Pahor na 
posebni slovesnosti v Pred-
sedniški palači izročil držav-
na odlikovanja. Valerija in 
Ivo Čarman, doma pri Sve-
tem Duhu, sta za izjemno 
delo za ranljive in pomoči 
potrebne ljudi, zlasti otroke, 
prejela medaljo za zasluge.
Kot je zapisano v obrazloži-
tvi, sta zakonca Valerija in 
Ivo Čarman s svojimi veliko-
dušnimi, srčnimi in pleme-
nitimi dejanji za sočloveka 
že več kot trideset let vzor 
aktivnega državljanstva. Za-
radi njune nesebične pomo-
či bolnim otrokom se starši 
v trenutkih stiske obračajo 
nanju.
Zakonca Čarman sta letos 
ustanovila Inštitut Zlata 
pentljica. Želita namreč, da 
bi nekdo nadaljeval njuno 
poslanstvo, ko ga sama ne 
bosta mogla več opravljati. 
Zlata pentljica združuje 

otroke, ki se borijo z rakom 
ali pa so ga preboleli.
Ivo Čarman, nekdanji vr-
hunski športnik, olimpijec, 
ki je na zimske igre v Saraje-
vo prinesel olimpijsko baklo, 
in danes član Olimpijskega 

komiteja Slovenije, uči bol-
ne otroke skromnosti, vztraj-
nosti in delavnosti. Optimi-
zem zakoncev Čarman je 
najlepše razviden iz imena 
Junaki tretjega nadstropja, s 
katerim sta poimenovala 

otroke z rakom v Sloveniji in 
ki ga uporablja tudi društvo 
staršev otrok z rakom.
»Vsaka nagrada ali pohvala 
je odraz tega, da nekdo opa-
zi tvoje delo,« pravi Valerija 
Čarman.

Vilma Stanovnik

Predsednik Borut Pahor je izročil državno odlikovanje Ivu in Valeriji Čarman. / Foto: Gorazd Kavčič

Starodobni 
traktorji na obisku
Društvo Rovtarji je prijazno sprejelo štajerske 
traktoriste, ki so se ustavili v Škofji Loki.

Škofja Loka – Člani sekcije 
Oldtimerjev – traktoristov, 
ki deluje pri Strojnem krož-
ku Dravsko polje, so obiska-
li Škofjo Loko. Na pot so se 
podali v petek zvečer, v sobo-
to zjutraj pa so se pripeljali v 
Škofjo Loko. »Naši prijatelji 
z Dravskega polja so tudi 

starodobni smučarji in kole-
sarji,« je povedal predsednik 
Društva Rovtarji Branko 
Tavčar in pojasnil, da sta se 
šestim štajerskim traktori-
stom pridružila tudi dva do-
mača.
Rovtarji sedaj že načrtujejo 
mednarodno srečanje staro-
dobnih kolesarjev, ki bo po-
tekalo 25. junija.

Vilma Stanovnik

Starodobne traktoriste so po mestu pospremili Rovtarji. 

loški glas

 4. 6. 2022 – PLAC PISANIH STOLETIJ

www.visitskofjaloka.si GRAFIKA • TISK • OBLIKOVANJE

15.00–22.00

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O., POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA


