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Škofja Loka – Že lani so se 
ustvarjalci Škofjeloškega pa-
sijona 2021 odločili za pre-
stavitev uprizoritve na leto 
2022, glede na aktualne raz-
mere pa so prejšnji teden 
sklenili, da projekt ustavijo. 
"Velika dolžnost in odgovor-
nost je biti skrbnik Škofjelo-
škega pasijona, ene naših 
največjih nesnovnih dedi-
ščin, ki je bila vpisna na ne-
snovni seznam Unescove 
kulturne dediščine. Po vpi-
su na Unescov seznam in 
ob praznovanju tristote 
obletnice nastanka besedila 
Škofjeloškega pasijona smo 
si želeli predstavo, ki bo tako 
v organizacijskem smislu 
kot v pomenu za lokalno 
skupnost presegla prejšnje 
uprizoritve in se še močneje 
postavila na svetovni oder 
pasijonov in pokazala našo 
svetovno dediščino v kar 
najlepši luči. Želeli smo si jo 
predstaviti kot živo dedišči-
no, kar pomeni, da jo pred-
stavimo kot dediščino, ki 
živi v mestu, v vaseh okrog 
Škofje Loke in tudi v obeh 
dolinah ter se enkrat na vsa-
kih šest let skupaj manife-
stira na naših ulicah in tr-
gih. Žal z žalostjo sporoča-
mo, da to ne bo mogoče, da 
Škofjeloškega pasijona 2021 
ne bo," je prejšnji teden spo-

ročil škofjeloški župan Tine 
Radinja ter dodal, da se 
bodo, ko ne bo več pandemi-
je, z vsemi silami zagnali v 
novo uprizoritev. 
"Lani smo v tem času sporo-
čili odločitev, da je pasijon 
prestavljen za eno leto. Žal 
smo danes, kjer smo, in so 
številke, povezane s covi-
dom-19, še enkrat višje kot 
tedaj," je pojasnil vodja pro-
jekta Škofjeloški pasijon 
2021 Jakob Vrhovec in do-
dal, da je ob taki množici 
igralcev in gledalcev v seda-
njih razmerah nemogoče 
zagotoviti varnost. "Imamo 
okoli tisoč igralcev, pričako-

vali smo okoli štirideset ti-
soč gledalcev. Naši igralci, 
prostovoljci, prihajajo vsak s 
svojega konca, in ko bi te 
igralce združili, bi bilo v raz-
merah PCT-pogoja vse sku-
paj nemogoče izvesti," je še 
dodal Vrhovec.
"Težave bi bile nato tako na 
generalkah kot uprizoritvah, 
saj je sodelujočih veliko, za-
dostne razdalje med njimi 
pa ni mogoče zagotoviti. 
Odre nosi po dvajset nosa-
čev, na njih pa na osmih 
kvadratnih metrih nastopa 
po šest igralcev. Če bi bil 
kdo izmed njih okužen, bi 
jih še vrsta šla v karanteno," 

je pojasnil režiser Škofjelo-
škega pasijona 2021 Borut 
Gartner in poudaril, da so 
stvari enostavno tako ne-
predvidljive, da bi bil vsak 
korak k izvedbi pasijona ne-
gotov in neodgovoren.
Kdaj bo naslednja uprizori-
tev Škofjeloškega pasijona, 
ki so ga nazadnje odigrali 
leta 2015, uprizoritev pa na-
črtovali na vsakih šest let, še 
ni jasno, občina pa bo, ko se 
bo lotila nove uprizoritve, za-
njo znova iskala vodjo pro-
jekta in režiserja. Zagotovo 
pa pred letom 2025 nova 
uprizoritev Škofjeloškega pa-
sijona ne bo izvedljiva.

Jubilej brez pasijona
Uprizoritev Škofjeloškega pasijona naj bi bila ob tristoletnici nekaj posebnega, ob nepredvidljivih 
okoliščinah pa so odgovorni sklenili, da bi bila negotova in neodgovorna.

Režiser Borut Gartner, vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021 Jakob Vrhovec in župan 
Tine Radinja so pojasnili vzroke za dokončno odpoved uprizoritve Škofjeloškega pasijona 
2021. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Škofja Loka – V sodelovanju 
z Regionalno zbornico Go-
renjske je družba Dnevnik 
sredi oktobra razglasila 
letoš njega dobitnika gazele 
za hitro rastoče podjetje na 
Gorenjskem. Priznanje je 
prejela družba Marmor Ho-
tavlje, ki je lani dosegla 15,6 
milijona evrov prihodkov od 
prodaje, od katere jo kar 90 
odstotkov realizirajo na tu-
jih trgih. Dodana vrednost 

na zaposlenega je znašala 
dobrih 61 tisoč evrov, s či-
mer je za 14 tisoč presegla 
slovensko povprečje. 
Podjetje s Hotavelj v družin-
ski lasti družine Selak je tako 
tudi v lanskem zahtevnem 
epidemičnem letu obdržalo 
pozicijo vodilnega kamnose-
ka pri opremljanju luksu-

znih jaht. »Z jasno vizijo raz-
porejajo vlaganja v zaposle-
ne, rast in razvoj. Neprestane 
izboljšave in razvojne prebo-
je kolektiv 174 sodelavcev do-
sega sistemsko: s kaizenom, 
5S vitkim modelom za digi-
talizacijo procesov in inovira-
njem. Med drugim so razvili 
rešitev, ki omogoča, da ka-
men narežejo na debelino od 
tri do štiri milimetre, kar šte-
je za visoko zahteven izziv,« 
so o gorenjski gazeli zapisali 
organizatorji. 

Poleg družbe Protim Rži-
šnik Perc iz Šenčurja je bilo 
za naziv gorenjske gazele 
nominirano še eno uspešno 
družinsko vodeno podjetje s 
Hotavelj – Mizarstvo Jezer-
šek. Družba je svojo poslov-
no priložnost našla v izdelo-
vanju lesenih stopnic.

Najhitreje rastejo 
na Hotavljah
Letošnja gorenjska gazela je družba Marmor 
Hotavlje, med tremi nominiranci je bilo tudi 
Mizarstvo Jezeršek.

Priznanje sta na prireditvi v Šolskem centru Škofja Loka 
prevzela izvršna direktorja Tomaž in Damijan Selak.
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Mesto bo še lepše
Na Mestnem trgu potekajo 
arheološke raziskave, začela 
so se restavratorska dela na 
Marijinem znamenju, obeta 
pa se tudi obnova Kamnite-
ga mostu.
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GORENJA VAS - POLJANE

Prepoznavni po 
drobnjakovih štrukljih
V sklopu Zelenega dneva Po-
ljanske doline v septembru 
so pripravili tudi okroglo 
mizo z naslovom Kulinarika 
Poljanske doline – kako na-
prej?
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ŽELEZNIKI

Gozdni požari velik 
izziv
To se je pokazalo pri gasilski 
vaji na Jelovici, na kateri so 
sodelovali gasilci iz prosto-
voljnih gasilskih društev 
(PGD) Rudno in Železniki. 
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ŽIRI

Razstava ob jubileju
V Muzeju Žiri so sredi okto-
bra odprli razstavo z naslo-
vom 50 muzejskih predme-
tov ob 50-letnici Muzejskega 
društva Žiri.
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Teden 
podeželja
Ta mesec je potekal že 
19. Teden podeželja na 
Loškem, med drugimi 
pa so se predstavili tudi 
člani Čebelarskega 
društva Škofja Loka.
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Čas 
zapredenosti
V Galeriji Ivana Groharja 
se s konceptualnim 
projektom Zapredenost 
predstavlja večmedijska 
umetnica Katja Bogataj  
iz Žirov.
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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
Ma te ja Žvi žaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Lo ški glas, št. 10/let nik X, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 85, ki je iz šel 26. oktobra 2021.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
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tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, 
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Kdaj bomo lahko živeli brez 
smeti? Verjetno nikoli. Je pa 
pot oziroma strategija "zero 
waste" (brez odpadkov) izre-
dno pomembna tudi za Ško-
fjo Loko.
Pomembno je, da poskrbi-
mo, da je smeti čim manj in 
da tiste, ki vendarle nastane-
jo, pravilno ločujemo. Meša-
ni odpadki oziroma smeti v 
črnem zabojniku so za jav-
no podjetje Komunala Ško-
fja Loka in posledično tudi 
za nas uporabnike najdražji. 
Zato se z različnimi akcija-
mi trudimo, da bi njihovo 
količino karseda zmanjšali.
Skupaj z Ekologi brez meja 
smo se pridružili iniciativi 
"zero waste", zato da v jav-
nem podjetju Komunala 
Škofja Loka, na občini in 
tudi v vseh naših javnih za-
vodih natančno preverimo, 
kaj še lahko naredimo za 
zmanjšanje količine in pra-
vilno razvrščanje odpadkov. 
V teh mesecih poteka kar 
nekaj različnih akcij. V okvi-
ru projekta se bomo v nasle-
dnjih mesecih ukvarjali tudi 
z zavrženo hrano. Tako v 
mešanih kot bioloških od-
padkih je še vedno veliko 
uporabne, ampak žal zavr-
žene hrane. Zato bomo iska-
li rešitve v sodelovanju z vrt-
ci, šolami in podjetji, prav 
tako pa bomo za vsa gospo-
dinjstva pripravili nasvete, 
kako zmanjšati količine za-
vržene hrane.
Ena od akcij s tega področja 
je pobiranje zelenega odreza. 
Ob klicu oziroma naročilu z 
e-obrazcem pridejo prijazni 
zaposleni s Komunale Škofja 
Loka in poberejo zeleni od-
rez. Zanj je namreč po-
membno, da ne konča v na-
ravi niti ne v bioloških od-
padkih, saj je namenjen 
kompostiranju in ga lahko 
kasneje koristno uporabimo.
Prav tako se pripravljamo na 
pobiranje papirja od vrat do 
vrat. Poskusno bomo v eni 
krajevni skupnosti pripeljali 
še en zabojnik za papir in jih 
spodbudili, da vanj prinesejo 

domače zaloge. Dejstvo je, 
da je v mešanih odpadkih še 
vedno veliko papirja in da je 
papir, če je zbran pravilno, 
uporabna surovina.
Začeli smo tudi investicijo v 
zbirni center v Dragi, kjer 
urejajo nove površine in na-
čine za odlaganje odpadkov. 
Vse to bo prijaznejše za upo-
rabnike, prav tako pa bo laž-
ja njihova obdelava.
Ne nazadnje s tem mese-
cem uvajamo tako imenova-
ne potopne zbiralnice za 
odpadke. Sprva bodo tri, po-
stopno pa bomo širili mre-
žo. Dejstvo je, da so naši 
ekološki otoki včasih prepol-
ni, tak način zbiranja odpad-
kov pa bo ob estetski izbolj-
šavi omogočal tudi zbiranje 
večjih količin.
Naj za konec še zapišem, da 
je najboljši odpadek tisti, ki 
sploh ne nastane. Pri tem so 
zelo pomembne naše odlo-
čitve. Začne se že pri naku-
povanju, ko se odločamo, v 
kakšni embalaži je izdelek, 
ki ga kupimo. Zato sem zelo 
vesel, da smo pred dnevi 
tudi v Škofji Loki odprli prvo 
trgovino brez embalaže. Na-
kup ob razmisleku kako do 
manj odpadkov je pravza-
prav odgovorna izbira, s ka-
tero pripomoremo k uresni-
čevanju naših ciljev v okviru 
zaveze "zero waste". Z odgo-
vornimi izbirami pa pride 
lepše in boljše okolje ter več 
dobre volje! 

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Manj smeti, več 
dobre volje

Tine Radinja

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Prejšnji teden 
je pooblaščena družba Ar-
hej na treh mestih na Me-
stnem trgu v Škofji Loki 
začela izvajati arheološke 
raziskave. Te naj bi trajale 
do konca tega tedna, so pa 
del aktivnosti za projektira-
nje celovite obnove Mestne-
ga trga, ki bo potekala v pri-
hodnjih letih.

Občina Škofja Loka je bila 
uspešna pri dveh prijavlje-
nih projektih za področje 
nepremične kulturne dedi-
ščine ministrstva za kulturo, 
in sicer za sofinanciranje 
obnovitvenih del Kamnitega 
mostu z obnovo kipa v sku-
pni višini nekaj več kot 56 
tisoč evrov ter za restavrator-
ska dela na spomeniku Ma-
rijino znamenje na Me-
stnem trgu v skupni višini 

nekaj več kot 17 tisoč evrov. 
Oba projekta opredeljuje 
konservatorsko-restavrator-
ski program tako, da so se 
obnovitvena dela začela in 
se bodo nadaljevala tudi v 
naslednjem letu. 
Na Marijinem oziroma ku-
žnem znamenju, ki so ga 
prebivalci Škofje Loke v 18. 
stoletju postavili v zahvalo, 
da so bili obvarovani pred 
kugo in ognjem, potekajo re-
stavratorsko-konservatorska 
dela, ki vključujejo sanacijo 
podstavka, stebrov, kapitela, 
figur, pozlačenih elementov, 
prav tako pa tudi obnovo sto-
pnic, podesta ter kovinske 

ograje. V sanacijo je vključe-
no še odstranjevanje vseh 
madežev, nečistoč, neustre-
znih domodelacij, bioloških 
dejavnikov, sekundarnih 
oblog in kovinskih tujkov.
Projekt obnove Kamnitega 
mostu, ki je bil zgrajen v 
sredini 14. stoletja in je naj-
starejši kamniti most v Slo-
veniji, vključuje celovito ob-
novo po posameznih sklo-
pih: obnovo kamnite ločne 
konstrukcije, betonskega 
hodnika za pešce ter kovane 
ograje in zamenjavo dotraja-
ne kopije skulpture oziroma 
kipa Janeza Nepomuka z 
novo kopijo.

Mesto bo še lepše
Na Mestnem trgu potekajo arheološke raziskave, začela so se restavratorska dela na Marijinem 
znamenju, obeta pa se tudi obnova Kamnitega mostu.

Arheološke raziskave so se začele prejšnji teden.

Na Marijinem oziroma kužnem znamenju potekajo 
restavratorsko-konservatorska dela.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Douzelage je 
nepolitično interesno zdru-
ženje mest Evropske unije 
(EU), ki ga je pred tremi de-
setletji ustanovilo dvanajst 
evropskih mest (od tod ime 
ducat – Douzelage). Iz vsake 
države v njem sodeluje eno 
mesto, v Sloveniji je to Ško-
fja Loka. Tako so bili na leto-
šnjo skupščino namenjeni 
tudi predstavniki škofjelo-
ške občine, ki je članica de-
set let in je ena od 28 članic. 
"Na začetku letošnjega okto-
bra je skupščina potekala v 
Agrosu na Cipru in tudi mi 
smo bili namenjeni tja. Ker 
nam zaradi zamude letala 
na poti v Beograd ni uspelo 
priti do Cipra in smo se vr-
nili domov, smo skupščino 
spremljali prek video konfe-
rence. Tako so bili nekateri 
predstavniki mest v Agrosu, 
nekaj pa nas je skupščino 
spremljalo po Zoomu. Na 

skupščini smo malce spre-
menili statut, saj Angleži 
niso več člani evropske uni-
je. Po novem so namreč lah-
ko polnopravni člani tudi 
nekdanji člani združenja. 
Zanimivo je tudi, da smo 
pred tremi leti prav mi dali 

pobudo, da se nam pridrži 
tudi hrvaški Rovinj. Prav 
tako smo se na letošnji 
skupščini dogovorili, da bo 
naslednje leto konec avgusta 
generalna skupščina pri 
nas. To bo istočasno tudi 
sklepni dogodek evropskega 

projekta Mlajši za starejše, 
aktivno staranje," je povedal 
pooblaščenec za mednaro-
dno sodelovanje na Občini 
Škofja Loka Miha Ješe, sicer 
tudi podpredsednik združe-
nja Douzelage. 
"Leta 2018 smo se odločili, 
da bomo kandidirali v okvi-
ru evropskega projekta, saj 
smo želeli lani pripraviti ge-
neralno skupščino Douze-
lage. S tem bi dobili evrop-
ska sredstva, projekt pa se 
nam je zdel vsebinsko zani-
miv. Bil je potrjen, njegovo 
bistvo pa je medgeneracij-
sko sodelovanje s poudar-
kom na kakovostnem preži-
vljanju starejšega obdobja," 
je povedal Ješe in pojasnil, 
da je bilo prvo vsebinsko 
srečanje letos konec avgu-
sta v Kőszegu na Madžar-
skem, poudarek pa je bil 
predvsem na e-opismenje-
vanju in ob tem medgene-
racijskem sodelovanju. Ko-
nec septembra je bilo sreča-
nje v avstrijskem Judenbur-
gu, namenjeno pa je bilo 
predvsem trajnostnemu ur-
banizmu. Posvetili pa smo 
se prevozom in prehodom 
po urbanih središčih in 
ugotavljali predvsem zadre-
ge starejših ter ostalih ran-
ljivih skupin," je tudi pove-
dal Miha Ješe in dodal, da 
imajo novo srečanje predvi-
deno konec aprila, pogovar-
jali pa se bodo o stanovanj-
ski problematiki.

Pomembne 
mednarodne izkušnje
Pred kratkim je bila na Cipru generalna skupščina združenja Douzelage, ki 
je namenjeno predvsem širjenju prijateljstva ter izmenjavi mnenj ter 
izkušenj med evropskimi mesti.

Pooblaščenec za mednarodno sodelovanje na Občini 
Škofja Loka Miha Ješe 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Teden pode-
želja na Loškem, ki ga Ra-
zvojna agencija Sora pri-
pravlja v sodelovanju z raz-
ličnimi lokalnimi ponudni-
ki, strokovnjaki, zavodi in 
društvi, je tudi v letošnji 
izvedbi postregel s kar ne-
kaj zanimivimi dogodki. Že 
prvo oktobrsko soboto sta v 
Škofji Loki in Žireh poteka-
li tržnici kmetijskih izdel-
kov in pridelkov, drugo so-
boto pa so tržnici pripravili 
še v Gorenji vasi in Žele-
znikih. Ob tem so se pred-
stavili tudi ponudniki izdel-
kov ter lokalna društva in 
posamezniki, dogajanje na 
tržnicah pa so popestrili 
kulturni program in delav-

nice za otroke. Udeležiti se 
je bilo moč delavnice peke 
kruha in drobnega peciva v 
Karlovskem mlinu, zanimi-
va je bila tudi kulinarična 
delavnica priprave starih 
loških jedi na sodoben na-
čin na turistični kmetiji Ja-
mnik, Razvojna agencija 
Sora in LAS loškega pogor-

ja pa sta pripravila tudi 
strokovni posvet. 
"Letos je Teden podeželja 
potekal že 19., naša želja pa 
je, da predstavimo različne 
aktivnosti in organizatorje, 
od zavodov do društev. 
Hkrati želimo predstaviti 
naše projekte in rezultate. 
Letos je bilo med obiskoval-
ci res veliko zanimanja zla-
sti za predstavitev starih lo-
ških jedi pa tudi za peko 
kruha in peciva, tako da za-
radi omejitev s prostorom 
prav vseh prijavljenih nismo 
mogli sprejeti. Za strokovno 
javnost pa smo v Šubičevi 
hiši v Poljanah pripravili 
predstavitev kmetijstva na 
Škofjeloškem, svoje projek-
te v tem programskem ob-
dobju in tudi načrte pa je 

predstavil tudi LAS loškega 
pogorja," je povedala Kristi-
na Miklavčič, ki je pri Ra-
zvojni agenciji Sora sveto-
valka za razvoj podeželja.
Prav tako so pripravili indi-
vidualna svetovanja o pri-
pravi semen, svojo dejav-
nost pa so predstavili tudi 
člani Čebelarskega društva 

(ČD) Škofja Loka. Ti imajo v 
Brodeh vzorno urejen dom, 
ob njem pa tudi zeliščni vrt 
z nasadom medovitih ra-
stlin, čebelarsko zbirko in še 
kako zanimivo čebelarsko 
učno pot, ki navdušuje obi-
skovalce vseh starosti. Seve-
da ne manjka čebelnjak, obi-
skovalci pa so lahko pokusili 
različne vrste medu. "V na-
šem društvu je okoli 130 čla-
nov, kar je nekaj več kot 
pred leti, saj se zanimanje 
za čebelarstvo povečuje. 
Novi člani se nam lahko pri-
družijo vse leto, največ pa se 
jih za to odloči ob letnih 
občnih zborih, ko jih tudi 
uradno sprejmemo v dru-
štvo. Seveda ni nujno, da 
imajo sami čebele, lahko so 
zgolj simpatizerji čebelar-
stva. Nekateri smo s škofje-
loškega konca, imamo pa 
tudi člane od drugje. Vedno 
več je med nami tudi žensk, 
veliko pa prihaja tudi mlaj-
ših. Družimo se predvsem s 
ciljem promocije čebelar-
stva, seveda pa je zelo po-
membno tudi strokovno 
usposabljanje," je povedal 

predsednik Čebelarskega 
društva Škofja Loka Aleš 
Demšar in dodal, da so nov 
dom v Brodeh odprli leta 
2010, dve leti pa je v kletnih 
prostorih doma tudi čebelar-
ski muzej, ki so ga uredili v 
sodelovanju z Loškim mu-
zejem. Od leta 2018, ko smo 
prvič zaznamovali svetovni 
dan čebel, so ob Domu čebe-
larjev Brode odprli tudi 
Učno pot kranjske sivke. 
"V društvu skušamo vedno 
več pozornosti nameniti 
promociji čebelarstva, še po-
sebno pa pozornost posveča-
mo otrokom, ki k nam pri-
hajajo na naravoslovne dne-
ve. Tako jih na leto k nam 
pride okoli štiristo. Želimo 
si tudi, da bi k nam prišlo na 
obisk in oglede še več doma-
čih in tudi tujih gostov," je 
pojasnil Aleš Demšar, ki 
ima tudi sam tri čebelnjake. 
Kot je povedal, je letošnja le-
tina ena najslabših v zadnjih 
desetletjih, je pa zelo različ-
na od kraja do kraja. Pone-
kod so čebelarji vsaj za silo 
zadovoljni, nekateri pa niso 
natočili prav nič.

Teden podeželja
Ta mesec je potekal že 19. Teden podeželja na Loškem. Med drugimi so se predstavili tudi člani 
Čebelarskega društva Škofja Loka, ki imajo v Brodeh Dom čebelarjev, tam pa se dogaja marsikaj, kar 
navdušuje tako člane kot obiskovalce.

Predsednik Čebelarskega društva Škofja Loka Aleš Demšar 
je predstavil lepo urejeno in zanimivo čebelarsko učno pot 
v Brodeh.

Kristina Miklavčič je pri Razvojni agenciji Sora svetovalka 
za razvoj podeželja.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občani obči-
ne Škofja Loka so v okviru 
prve izvedbe participativne-
ga proračuna oziroma pro-
jekta #NašaLoka zglasovali 
kar 33 projektov, ki bodo 
uresničeni še letos ali v na-
slednjem letu. 
"Po zaključku glasovanja v 
procesu participativnega 
proračuna #Naša Loka smo 
izbrane projekte še enkrat 
pregledali in za vsakega do-
ločili okvirno časovnico iz-
vedbe, saj bo približno po-

lovica projektov izvedena 
letos, polovica pa v letu 
2022. Pri veliki večini pro-
jektov smo ne glede na leto 
izvedbe kontaktirali predla-
gatelja in si skupaj ogledali 
predvideno mesto izvedbe 
projekta ter se pogovorili o 
korakih izvedbe," je poja-
snil vodja Oddelka za druž-
bene dejavnosti Občine 
Škofja Loka in vodja projek-
ta participativnega proraču-
na Rok Primožič. 
Tako je bil do sredine tega 
meseca že v celoti izveden 
projekt Čista Sora, v sklopu 

katerega so bile na nekaj 
mest ob Selški Sori na ob-
močju krajevne skupnosti 
Podlubnik - Stara Loka na-
meščene posode za smeti. 
Prav tako so bila postavljena 
nova otroška igrala na Gode-
šiču in ob športnem igrišču 
v Virmašah. Postavljeni so 
bili koši za smeti in pasje iz-
trebke v krajevni skupnosti 
Reteče - Gorenja vas ter ne-
kaj več kot polovica predvi-
denih počivalnih klopi v kra-
jevni skupnosti Sveti Duh. 
"Urejati smo že začeli tudi 
otroško igrišče v vasi Trata 

in ob stari Osnovni šoli v 
Gabrku ter postavljati ogra-
je ob športnih površinah v 
športnem parku Trata, a 
dela še niso končana. Načr-
tujemo, da nam bo do kon-
ca letošnjega leta uspelo 
urediti še fitnes na pro-
stem pred podružnično 
osnovno šolo v Retečah, 
športno in otroško igrišče 
pri Podružnični osnovni 
šoli Sveti Lenart ter posta-
viti dva prikazovalnika hi-
trosti v krajevni skupnosti 
Zminec," je še pojasnil 
Rok Primožič.

Prvi projekti so zaključeni
Približno polovica projektov, izglasovanih v okviru participativnega proračuna #NašaLoka, bo 
uresničena še letos, preostali pa v prihodnjem letu.

Škofja Loka – Pod geslom Svečo manj prižgimo in okolje 
razbremenimo! poteka akcija ob letošnjem dnevu spomina 
na mrtve. Nagrobne sveče imajo namreč škodljive vplive na 
okolje ob gorenju, nato pa tudi kot odpadek. Zato se letos 
ob 1. novembru prijateljem in sorodnikom poklonite brez 
prižiganja nagrobnih sveč, svetujejo na Komunali Škofja 
Loka. V spomin nanje lahko prižgete virtualno svečo na po-
vezavi na spletni strani www.komunalaskofjaloka.si.

Prižgite raje virtualno svečo

Stopnice uspešno prodaja 
tudi na mednarodnem trži-
šču. Lani je ustvarila do-
brih 1,9 milijona evrov pro-
meta ob 306 tisočakih do-
bička in slabih 52 tisoč 
evrih dodane vrednosti na 
zaposlenega. 
Razglasitev gorenjske gazele 
je potekala v Šolskem centru 
Škofja Loka, kjer mlade 
spodbujajo k podjetnosti, 
kar se je že odrazilo v neka-

terih dobrih dijaških podje-
tniških zgodbah. Tako so se 
tudi zbranim na dogodku 
predstavili mladi s podjetja 
Kuligram, ki skozi igro rešu-
je problem požarne varno-
sti, ter podjetniška ekipa 
Slampo, ki izdeluje okrasne 
lučke s slovenskimi motivi, 
ki omogoča shranjevanje 
podatkov. 
Letošnjo slovensko gazelo 
bodo sicer med šestimi re-
gijskimi gazelami razglasili 
prav danes popoldne.

Najhitreje rastejo  
na Hotavljah
31. stran

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Na oktobrski 
seji, ki je zaradi slabšanja 
epidemioloških razmer zno-
va potekala po video konfe-
renci, so škofjeloški občin-
ski svetniki največji del raz-
prave namenili predlogu 
Odloka o podelitvi koncesije 
za opravljanje javne službe 
na področju medicine v 
mrežo zdravstvene službe 
na območju občine Škofja 
Loka. Kot je pojasnil vodja 
oddelka za družbene dejav-
nosti Rok Primožič, zaradi 
doseganja oziroma presega-
nja obremenitve glavarin-
skih količnikov vse ambu-
lante splošne medicine od-
klanjajo opredeljevanje no-
vih zavarovanih oseb, tako 
da pacienti in pacientke ne 
morejo izbrati osebnega 
zdravnika. Takih je v občini 
več kot šeststo, podobno pa 
je tudi v okoliških občinah. 
Svetniki so imeli kar nekaj 
pripomb na organizacijo 

zdravstva in znano proble-
matiko dostopa do zdravni-
kov v občini in državi, vsee-
no pa so se večinoma odloči-
li, da predlagani odlok o po-
delitvi koncesije za 15 let z 
možnostjo podaljšanja 
sprejmejo po skrajšanem 
postopku, s čimer naj bi 
omogočili lažjo pot do oseb-
nega zdravnika.
So se pa svetniki odločili, da 
tudi v škofjeloški občini 
sprejmejo kodeks ravnanja 
lokalno izvoljenih in imeno-
vanih predstavnikov občine. 
Predstavil ga je predsednik 
statutarnopravne komisije 
Žiga Nastran, ki je pojasnil, 
da so predlog kodeksa pri-
pravili na osnovi predloga 
Skupnosti občini Slovenije, 
pregledali pa so tudi kode-
kse v občinah, kjer so jih že 
sprejeli. Svetniki so imeli 
nekaj pripomb, vendar so ga 
v prvi obravnavi sprejeli. Z 
dopolnitvami bodo o njem 
znova govorili na eni priho-
dnjih sej.

Lažje do osebnega 
zdravnika
Škofjeloški občinski svetniki so se večinoma 
strinjali, da s podelitvijo nove koncesije olajšajo 
pot do osebnega zdravnika.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – "Naj vas poz-
dravim v naših prostorih, ki 
bi jih lahko glede na razsta-
vo, ki jo odpiramo, poime-
noval kar 'štamprle'. Upam, 
da boste kmalu takšne raz-
stave gledali v 'sodu'," je šte-
vilne zbrane obiskovalce ob 
odprtju nove razstave na že 
zdavnaj premajhnem oddel-
ku za odrasle v škofjeloški 
Knjižnici Ivana Tavčarja na-
govoril direktor Matjaž Er-
žen. Slovesno vzdušje ob 
odprtju v prvem nadstropju 
je s kitaro pričarala mlada 
Anja Čadež.

Gradivu dodali tudi 
zgodbe
"V Knjižnici Ivana Tavčarja 
smo to poletje za namen do-
moznanskega septembra in 
Dnevov evropske kulturne 
dediščine zbirali gradivo, 
povezano z loškimi gostilna-
mi, ki so že od nekdaj stiči-
šča kulinarike in družabne-
ga. Zbrali smo fotografije, 
razglednice, kuharske knji-
ge, recepte in predmete, po-
vezane z obiskovanjem go-
stišč. Slikovno gradivo smo 
začinili s spomini in zgod-
bami lokalnega prebival-
stva," je povedala Ana Mari-
ja Miklavčič in pojasnila, da 
se prostorsko razstava, z ne-
katerimi izjemami, omejuje 
na mestno jedro.
"Višek razvoja loškega go-
stinstva je bil med obema 
vojnama, ko je bilo v mestu 
kar 23 gostiln, vinotočev, kr-
čem ter kavarna. Vanje so 
poleg domačih gostov in tu-

ristov zahajale tudi številne 
znane osebnosti tedanjega 
javnega življenja: pisatelji, 
slikarji, politični veljaki ter 
drugi. Ženske vanje niso za-
hajale, če pa že, so imele 
moško spremstvo. Gostilne 
so bile znane po kvartopir-
skih druščinah. Polniti so se 
začele proti večeru, gostje 
pa so v njih posedali v po-
zne nočne ure. Marsikatera 
gostilna je skrbela tudi za 
rekreacijo svojih gostov, saj 
so imele na dvoriščih keglji-
šče ali balinarsko igrišče, " 
je tudi pojasnila Miklavčiče-
va in dodala, da se je o starih 
loških gostilnah v članku v 
Loških razgledih razpisal 
Pavle Hafner, kuhar, ki je 
vnuk zadnje gospodarice na 
Visokem Ane Kalan in je 
med drugim avtor knjige Ta 

dobra stara kuha. Poleg nje-
ga sta na razstavi s svojimi 
knjižnimi deli predstavljena 
še dva znana loška kuharja: 
Andrej Goljat in Andrej 
Fric.

Nova podoba gostiln
Gostilne so bile na Loškem 
vedno pomemben kraj zbi-
ranja, po drugi svetovni voj-
ni pa je večina gostiln svoja 
vrata zaprla zardi občinske 
uredbe o zapiranju priva-
tnih gostiln. Tiste, ki so pre-
šle v družbeno last, so skozi 
leta zamrle. Tako je bilo na 
začetku osemdesetih let 
prejšnjega stoletja v mestu 
le še sedem družbenih loka-
lov in štiri privatne gostilne. 
"Število gostiln v loškem 
mestnem jedru se do danes 
ni bistveno spremenilo, saj 

se trenutno lahko najemo le 
v treh. Veliko več je na novo 
odprtih lokalov, ki ponujajo 
pijačo, kavo in slaščice. Ti se 
trudijo poudariti svojo raz-
ličnos in bodisi oglašujejo 
ponudbo domačih, lokalno 
pridelanih proizvodov bodi-
si organizirajo dogodke, kot 
so koncerti, razstave, delav-
nice in podobno. Prav tako 
skokovito narašča število lo-
kalov s pijačo in hitro pre-
hrano v bližnjih trgovskih 
centrih, na bencinskih čr-
palkah in ob postajališčih 
javnega prometa, kar je od-
raz potrošniško naravnane 
družbe," je tudi povedala 
Miklavčičeva, ki je skupaj s 
Sašo Bogataj Ambrožič tudi 
avtorica razstave. Ob odpr-
tju sta skupaj prebrali tudi 

nekatere zanimive spomine 
domačinov, ki so sodelovali 
pri pripravi razstave. Ta ob-
sega 24 panojev, na katerih 
so predstavljene posamezne 
gostilne skozi čas, gostilni-
ški predmeti, razglednice 
gostiln pa tudi drugo arhi-
vsko in reklamno gradivo. 
Pri pripravi razstave so so-
delovali: Ana Pintar, Cene 
Božnar, Dominik Podnar, 
France Štukl, Janez Kalan, 
Martin Eržen, Marija Bra-
tuž, Meri Bozovičar, Viko 
Oblak, Ela Oman, Tina 
Oman, Gašper Zakotnik, Bi-
ljana Ristić in Mojca Šifrer 
Bulovec iz Loškega muzeja 
ter Elizabeta Podlipnik iz 
Zgodovinskega arhiva. Raz-
stavo si je moč ogledati še 
do 27. novembra.

Gostilne so tudi prostor druženja
Največ gostiln je bilo v Škofji Loki in okolici med obema svetovnima vojnama. Čeprav danes narašča število lokalov s pijačo in hitro hrano, pa gostilne 
ostajajo stičišče družabnega življenja. O vsem tem je moč marsikaj zanimivega izvedeti na razstavi Loške gostilne skozi čas, ki so jo ta mesec odprli v 
prvem nadstropju škofjeloške Knjižnice Ivana Tavčarja, odprta pa bo še mesec dni.

Zanimiva razstava o loških gostilnah je že ob odprtju pritegnila veliko zanimanja.

Razvoj gostiln v mestu in okolici sta skupaj z zanimivimi 
spomini domačinov predstavili avtorici razstave Saša 
Bogataj Ambrožič in Ana Marija Miklavčič.

Na panojih in razstavi si je 
moč ogledati tudi nekatere 
zanimive gostilniške 
predmete.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Na nagra-
dnem natečaju Najbolj špor-
tni vrtec in šola v šolskem 
letu 2020/21, ki se je zaklju-
čil julija, so lahko sodelovale 
vse slovenske osnovne in 
srednje šole ter vrtci. 
"Na razpis se prijavijo šole, 
ki imajo na šoli organizira-
no bogato vsebino športnih 
programov za učence. V 
preteklem šolskem letu so 
se upoštevali programi Mali 
sonček, Zlati sonček, Krpan, 
šolska športna tekmovanja 
in prireditve, Hura, prosti 
čas. Upošteva se, koliko je 
bilo udeleženih otrok in 
učencev v teh programih pa 
tudi katere aktivnosti iz po-
sameznega programa so vrt-

ci in šole izvedli. Ker so bile 
šole dolgo časa zaprte zaradi 
covida-19, so v letošnjem 
letu ocenjevalni obrazec in 
kriterije prilagodili temu," 
je pojasnil ravnatelj Osnov-
ne šole Ivana Groharja Mar-
ko Primožič.
Med šolami s škofjeloškega 
konca običajno sodelujeta 
tudi Osnovna šola Ivana 
Groharja in Osnovna šola 
Cvetka Golarja, z bogatimi 
športnimi vsebinami na šo-
lah pa večkrat posežeta tudi 
po najvišjem priznanju. Le-
tos sta si kar obe zaslužili 
mesto med desetimi najbolj 
športnimi šolami v državi. 
Priznanja je Zavod za šport 
Republike Slovenije Planica 
podelil na priložnostni slo-
vesnosti konec prejšnjega 

meseca v Nordijskem cen-
tru v Planici. V imenu 
Osnovne šole Ivana Grohar-
ja jo je prejel vodja šolskih 
športnih tekmovanj Jože 
Kordiš, v imenu Osnovne 
šole Cvetka Golarja pa uči-
telj športa Borut Rebič.
Šolam priznanje in denarna 
nagrada (štiristo evrov za 
nakup športnih rekvizitov) 
pomenita priznanje za opra-
vljeno delo ter spodbudo za 
še pestrejšo ponudbo špor-
tnih programov na šoli. Kot 
so zapisali na spletni strani 
Osnovne šole Cvetka Golar-
ja, pa so ponosni tudi na 
svoje nekdanje učence, ki so 
postali uspešni športniki. 
Med njimi je tudi vratar ma-
dridskega Atletica Jan 
Oblak.

Loški šolarji so med najbolj športnimi
Na natečaju za najbolj športno osnovno šolo, ki je potekal v minulem šolskem letu, sta si zlato priznanje zaslužili kar dve škofjeloški šoli: Osnovna 
šola Cvetka Golarja in Osnovna šola Ivana Groharja. Podelitev priznanj je bila septembra v Planici.

Dobitniki zlatih priznanj med slovenskimi osnovnimi šolami na podelitvi v Planici. Med 
njimi sta tudi Borut Rebič z Osnovne šole Cvetka Golarja in Jože Kordiš z Osnovne šole 
Ivana Groharja. / Foto: Robert Gajšek
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine  

Škofja Loka objavljeno

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in 

dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko 
predmestje – urejevalna celota II.  

Javna razgrnitev bo potekala od 2. novembra do vključno 1. 
decembra 2021, in sicer bo gradivo dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Ka-
pucinsko predmestje – urejevalna celota II  (SD OLN) v času 
javne razgrnitve dostopno na spletni strani Občine Škofja 
Loka, pod rubriko O občini: Občinski prostorski akti: V pripravi, 
na e-naslovu: www.skofjaloka.si. 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in 
sicer v sredo, 10. 11. 2021, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Ob-
čine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 2. nadstropje.

Datum: 22. 10. 2021
 Tine Radinja, župan

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Da Milana Ko-
marja predstavijo na leto-
šnjem Blaznikovem večeru, 
ni naključje, saj je letos sto 
let od njegovega rojstva. Ro-
dil se je sicer v Ljubljani, ker 
je oče dobil službo v Škofji 
Loki, pa je nato do osmega 
leta živel v Škofji Loki. 
"Milan Komar se je na me-
sto izjemno navezal. Škofjo 
Loko je omenjal celo življe-
nje. Je pa dejstvo, da je med 
Ločani malo poznan in tudi 
zato se nam je zdelo prav, da 
ga bolje spoznamo. Bil je 

namreč izjemen filozof, nje-
gova misel pa je bila globoka 
in hkrati jasna. Zato smo 
večeru dali tudi naslov Gla-
snik lepega in resničnega 
med Škofjo Loko in sve-
tom,« je povedala predse-
dnica Muzejskega društva 
Škofja Loka Helena Janežič 
in dodala, da se v društvu 
pogovarjajo tudi o tem, da 
bodo predlagali, da bi na 
stavbo upravne enote v Ško-
fji Loki postavili ploščo v 
njegov spomin. 
Milan Komar je Škofji Loki 
posvetil tudi nekaj najlepših 
pesmi, njegove pesmi pa je 

na prireditvi v Sokolskem 
domu bral Blaž Karlin.
Predstavitev Milana Komar-
ja so v Muzejskem društvu 
Škofja Loka pripravili v so-
delovanju z Juretom Komar-
jem, sinom Milana Komar-
ja, ki je očeta predstavil kar 
iz Buenos Airesa. Povedal 
je, da se prav zaradi mlado-
sti, ki jo je preživel v Škofji 
Loki, vedno počutil Ločana. 
Klasično gimnazijo je obi-
skoval v Ljubljani, kjer je 
tudi študiral pravo. Med 
drugo svetovno vojno je ži-
vel tudi v Gorici. Da bi se 
umaknil komunističnemu 
pregonu, je konec aprila leta 
1945 odšel v Italijo, nato pa v 
Argentino. Že med vojno se 
je v Ljubljani poročil z Maj-
do Ahačič, s katero sta imela 
pet otrok. Sin Jure je, tudi po 
spominih očeta in matere, 
natanko opisal njihovo poto-
vanje in življenje v Argenti-
ni, kjer je oče med drugim 
opravil izpit za srednješol-
skega profesorja filozofije in 
pedagogike in začel predava-
ti na Institutu de Cultura 
Religiosa Superior, kjer je 
leta poučeval grščino in filo-
zofsko antropologijo. Pouče-
val je tudi klasične jezike na 
učiteljišču in filozofsko an-

tropologijo. Ko je bila usta-
novljena katoliška univerza, 
so ga poklicali kot profesorja 
za branje antične filozofije, 
kmalu pa je bil imenovan za 
titularnega profesorja mo-
derne filozofije. Pozneje je 
postal tudi ordinarij iste sto-
lice. Nekaj let je bil dekan 
filozofske fakultete. Sodelo-
val je tudi pri različnih revi-
jah, bil pa je tudi ustanovni 
član Slovenske kulturne ak-
cije in njen najvidnejši filo-
zofski sodelavec. Čeprav je 
zelo veliko predaval, pa ni 

izdal veliko knjig, so pa nje-
govi študenti razmnoževali 
njegova predavanja. Z osa-
mosvojitvijo smo tudi v Slo-
veniji začeli izdajati njegova 
dela, Milan Komar pa je tudi 
doma prejel več priznanj. 
Umrl je v Argentini leta 
2006, njegovi študentje pa 
so tam ustanovili Fundacijo 
Milana Komarja.
O Milanu Komarju kot mi-
slecu in učitelju je na Bla-
znikovem večeru spregovo-
ril tudi dr. Matija Ogrin, ve-
lik poznavalec Komarjeve 

philosophie perennis – več-
ne filozofije, in poudaril, da 
je Komar filozofijo gojil kot 
modrost. Komarjevo življe-
nje v Gorici, kjer je »pustil 
pol srca«, med drugim pa je 
bil tudi urednik Goreiškega 
lista, je opisala Erika Jazbar, 
publicistka in kulturna de-
lavka iz Gorice. Obe mesti, 
tako Škofja Loka kot Gorica, 
sta ga zaznamovali, obema 
pa je posvetil sonete: v se-
demdesetih so nastali Ško-
fjeloški soneti, leta 1988 pa 
sonet Gorica.

Blaznikov večer posvečen Komarju
Filozof dr. Milan Komar je bil večini Ločanov malo poznan, tudi to pa je bil, poleg stote obletnice njegovega rojstva, vzrok, da so mu pri Muzejskem 
društvu Škofja Loka namenili Blaznikov večer, ki so ga v Sokolskem domu pripravili na začetku tega meseca.

Zbranim na letošnjem Blaznikovem večeru je Komarjeve pesmi bral Blaž Karlin. 

Ločanom je življenje in delo dr. Milana Komarja v Argentini 
predstavil njegov sin Jure Komar. / Foto: Tina Dokl

Nina Fehter

Škofja Loka – O obnovi 
igrišč smo se pogovarjali s 
članom UO OK Lubnik 
Miho Peternelom.

Že vrsto let upravljate igri-
šča za odbojko na mivki.
Res je, hkrati pa tudi že vr-
sto let vlagamo sredstva, 
energijo in delo v ta igrišča. 
Pri tem mislim na različne 
manjše infrastrukturne po-
sodobitve ter redno vzdrže-
vanje. Zdaj smo na točki, 
kjer je potreben večji korak, 
večja posodobitev, celostna 
obnova. Prijavili smo se na 
razpis Fundacije za šport, za 
naložbe v športno infra-
strukturo, kjer smo bili 
uspešni. Prav tako sta k pro-
jektu pristopila tudi Občina 
Škofja Loka in Zavod za 
šport Škofja Loka.

Zdi se mi, da bo obnova izje-
mno obsežna.
Obnova je res precej obse-
žna. Postavljen bo sanitar-
ni kontejner, kjer bodo 
tuši, garderobe in toaletni 
prostori. Uredili bomo ka-
nalizacijo, zamenjali bomo 
ograjo okoli igrišč, postavi-

li nove reflektorje, posodo-
bili igrišča. Tako bodo igri-
šča imela svoje toaletne 
prostore, toplo vodo za pr-
hanje ter nove LED reflek-
torje, ki bodo omogočali 
tudi nočne turnirje višjega 
ranga. Prav tako se nadeja-
mo, da bomo poleg turnir-
jev državnega prvenstva za 
kategorije U15 in U14 lah-
ko po obnovi kandidirali 
tudi za turnirje starejših 
kategorij. Z začetkom ob-

nove smo čakali dolgo, vse 
dokler je vreme dopuščalo 
igranje odbojke. Zdaj pa 
smo začeli dela ter pričaku-
jemo, da jih bomo končali 
še letos.
 
Odprtje najbrž sledi kmalu.
Odprtje načrtujemo s priho-
dnjo sezono, ko bomo po-
novno organizirali Dan od-
bojke v Škofji Loki. Takrat 
bomo povabili vse starše, 
otroke ter seveda vse zainte-

resirane na odbojkarski pi-
knik, srečelov, palačinke in 
turnir v odbojki na mivki, 
kot je bilo v navadi že prej-
šnja leta.
 
Bi še kaj dodali?
Za več informacij lahko obi-
ščete našo spletno stran, prav 
tako pa k sodelovanju vabim 
sponzorje. Ob tem bi pouda-
ril še, da se nam je še vedno 
možno pridružiti pri trenin-
gih dvoranske odbojke.

Celostna obnova igrišč
V oktobru se je zaključila sezona igranja odbojke na mivki. Člani Odbojkarskega kluba Lubnik, ki 
upravljajo igrišča, pa so pred dnevi na njih začeli obnovitvena dela.

Igrišča bodo doživela celostno prenovo. / Foto: arhiv OK Lubnik
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Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT 
svetovanje Gorenjska pripravlja spletno delavnico Osnove 
računovodstva in obdavčitev samostojnega podjetnika. Naj-
več pozornosti bo namreč namenjeno vodenju poslovnih 
knjig in obdavčitvi ter tudi obračunu prispevkov za socialno 
varnost in zavarovalne osnove. Delavnica bo potekala v sre-
do, 17. novembra, od 17. do 19.15 na videokonferenčni plat-
formi Zoom. Vodila jo bo Bernarda Jurca iz podjetja Sconto. 
Delavnica je za udeležence brezplačna. Prijaviti se je moč 
do 11. novembra oziroma do zasedbe prostih mest. Infor-
macije in obvezne prijave: www.ra-sora.si.

Delavnica osnov računovodstva in obdavčitve
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Mateja Rant

Gorenja vas – Okroglo 
mizo so pripravili z name-
nom, da bi začrtali smerni-
ce za pripravo in nadgra-
dnjo celotne kulinarične 
ponudbe v Poljanski dolini. 

Sodelujoči so se med dru-
gim ustavili ob vprašanju, 
katera jed je najbolj tipična 
za Poljansko dolino. Stri-
njali so se s Francem Jezer-
škom iz Hiše kulinarike 
Jezeršek, da je drobnjak ži-
vilo, ki ima v Poljanski do-
lini poseben pomen in bi 
ga bilo treba obuditi in zno-
va več uporabljati. Tako so 

prišli do zaključka, da bi 
bili lahko drobnjakovi štru-
klji, še zlasti zakuhani v 
juhi, tista kulinarična moj-
strovina s tradicijo, ki bi jo 
bilo smiselno v prihodnje v 
večji meri vključiti v kuli-
narično ponudbo in na njej 

graditi prepoznavnost Po-
ljanske doline kot kulina-
rične destinacije.
Tako Franc Jezeršek kot 
etnolog Janez Bogataj sta po-
udarila, da je tradicija v kuli-
nariki zelo pomembna. 
"Prehranska dediščina nas 
mora motivirati pri ustvarja-
nju novih jedi, pri čemer 
smo prve premike naredili 

prav z Jezerškom," je dejal 
Bogataj, ki je prepričan, da 
je dediščina prehranske kul-
ture to, kar zagotavlja identi-
teto našega prehranjevanja. 
"Pomembno je tudi lokalno 
in regionalno opredeljevanje 
ter trajnostna naravnanost. 

Potem pa še lokalne nabav-
ne verige, za kar ima Poljan-
ska dolina odlične možno-
sti." Pavle Hafner mlajši je 
ob tej priložnosti spomnil 
na recepte, značilne za Po-
ljansko dolino in celotno 
Škofjeloško, ki jih je njegov 
oče Pavle Hafner zbral v 
knjigi Ta dobra stara kuha. 
Osnovo zanje so predstavlja-

li zapiski nekdanje gospoda-
rice na Visokem Ane (Kalan) 
Hafner, ki je vestno zapiso-
vala recepte, ki so prehajali 
iz roda v rod, saj takrat še 
niso poznali veliko kuhar-
skih knjig. Ob tem je direk-
tor Zavoda Poljanska dolina 

Tomaž Trobiš pojasnil, da se 
z dnevi kulinarike na dvorcu 
Visoko že trudijo promovira-
ti hišne jedi, ki temeljijo na 
lokalnih produktih. Pavle 
Hafner je prepričan, da je to 
velika pridobitev za Poljan-
sko dolino. "S tem se obe-
nem uresničuje očetova že-
lja, ki se je s kulinariko Viso-
kega ukvarjal od leta 1955."

Prepoznavni po 
drobnjakovih štrukljih
V sklopu Zelenega dneva Poljanske doline v septembru so pripravili tudi okroglo mizo z naslovom 
Kulinarika Poljanske doline – kako naprej?, na kateri so spregovorili o oživljanju in razvoju 
tradicionalne lokalne kulinarike s pridihom sodobnosti.

Na okrogli mizi so spregovorili o oživljanju in razvoju tradicionalne lokalne kulinarike s pridihom sodobnosti.

Mateja Rant

Gorenja vas – Na zadnji seji 
občinskega sveta so svetniki 
obravnavali tudi prvi pre-
dlog proračuna za prihodnje 
leto, v katerem so predvideli 
11,3 milijona evrov prihod-
kov. Za investicije bodo na-
menili približno polovico 
denarja, to je 5,5 milijona 
evrov, je razložila Katarina 
Dolenc z oddelka za prora-
čun, finance in računovod-
stvo Občine Gorenja vas - 
Poljane. Kot je še dodala, po 
več letih znova pričakujejo 
tudi večji prihodek iz evrop-
skih sredstev, skupaj v višini 
1,6 milijona evrov.
Največjo naložbo predsta-
vlja gradnja vodovoda To-

draž–Lučine in Vršajn–
Brda, za kar so namenili 
1,6 milijona evrov, naložbo 
pa financirajo tudi z nepo-
vratnimi evropskimi kohe-

zijskimi sredstvi. Nepovra-
tna evropska kohezijska 
sredstva so pridobili tudi 
za ureditev Hiše generacij, 
za katero so v proračunu 
predvideli 533 tisoč evrov. 
Gradnjo prizidka pri Vrtcu 

Agata v Poljanah, za kar so 
namenili 648 tisoč evrov, 
bo z nepovratnimi sredstvi 
sofinanciralo ministrstvo 
za izobraževanje, za nada-

ljevanje obnove visoške do-
mačije pa so pridobili ne-
povratna sredstva ministr-
stva za kulturo. V proraču-
nu je za to namenjenih 434 
tisoč evrov. Za investicij-
sko vzdrževanje cest so 

predvideli 358 tisoč evrov. 
Med večjimi tekočimi od-
hodki in transferji je Kata-
rina Dolenc v ospredje po-
stavila sredstva za dnevno 
varstvo in vzgojo v občini 
oziroma plačila občine za 
program vrtcev, ki znašajo 
1,4 milijona evrov, za pre-
voze otrok naj bi odšteli 
393 tisoč evrov ter za vzdr-
ževanje in pluženje cest v 
okviru zimske službe 434 
tisoč evrov.
Prvi predlog proračuna bo 
do vključno 8. novembra v 
javni obravnavi. Pripombe 
in predloge lahko občani po-
šljejo na elektronski naslov 
katarina.dolenc@obcina-
-gvp.si ali po pošti na naslov 
občine.

Več evropskih sredstev
V proračunu za prihodnje leto so za naložbe predvideli 5,5 milijona evrov, kar je približno  
47 odstotkov proračuna.

Mateja Rant

Gorenja vas – Po izjemno 
dobrem odzivu na odprti ce-
pljenji v septembru in okto-
bru so se v občini Gorenja 
vas - Poljane odločili, da 
bodo odprta cepljenja brez 
predhodne najave v skladu s 
potrebami omogočili vsake 
tri tedne. Odprto cepljenje 
tako naslednjič pripravljajo 
10. novembra med 15. in 17. 
uro v Zdravstveni postaji 
Gorenja vas, nato pa še 1. 
decembra prav tako med 15. 

in 17. uro. Na voljo bo cepivo 
proizvajalca Pfizer.
Cepljenje je  namenje-
no osebam, starim 12 let in 
več, ki se želijo cepiti s  pr-
vim ali drugim  odmerkom, 
če je minilo vsaj tri tedne od 
prvega odmerka, pa tudi s 
tretjim odmerkom, če je od 
drugega odmerka katerega-
koli predhodnega cepiva mi-
nilo vsaj šest mesecev. Tretji 
odmerek priporočajo pred-
vsem starejšim od sedemde-
set let, ogroženim osebam 
in drugim, ki izrazijo željo.

Vabijo na odprta 
cepljenja

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Lju-
bitelje fotografiranja utrin-
kov iz Poljanske doline na 
Občini Gorenja vas - Polja-
ne znova vabijo k sodelova-
nju pri pripravi koledarja. 
Zbirajo fotografije, ki prika-
zujejo naravne in kulturne 
lepote ali pa običaje in dru-
ge zanimivosti iz Poljanske 
doline v vseh letnih časih. 
Pri tem mora biti po bese-
dah višje svetovalke za turi-
zem na občini Marjete Ši-
frar na fotografiji jasno raz-
vidno, da je posneta v Po-
ljanski dolini.

Izbrane fotografije bodo ob-
javili v koledarju za leto 
2022 ter na občinski spletni 
strani in družbenih omrež-
jih. "Minimalna ločljivost 
mora biti 2500 točk po daljši 
stranici – resolucija fotogra-
fije naj bo 300 dpi. Format 
shranjene fotografije naj bo 
jpg in naj ne presega veliko-
sti 5 MB," je opozorila Mar-
jeta Šifrar in dodala, da 
mora avtor za fotografijo, na 

kateri so prikazani ljudje, 
pridobiti njihovo pisno so-
glasje. Fotografije sprejema-
jo na elektronskem naslovu 
fotografije@obcina-gvp.si 
do vključno 2. novembra. "V 
sporočilu morajo biti nave-
deni lokacija, kjer je fotogra-
fija nastala, opis oziroma 
vsebina fotografije in avtor-
jevi kontaktni podatki." Oce-
njevalna komisija bo izbrala 
13 najboljših fotografij – na-
slovno in 12 za posamezne 
mesece – ter avtorje izbra-
nih fotografij nagradila z iz-
vodom koledarja in uporab-
nim darilom. Vsi, ki bodo 
sodelovali na razpisu, mora-

jo občini jamčiti, da so vse-
bine, ki jih bodo izročili, nji-
hova lastna in izvirna avtor-
ska dela oziroma da imajo 
na delih ustrezne pravice ter 
da z njihovo izročitvijo in 
prenosom pravic občini ne 
kršijo avtorskih in drugih 
pravic tretjih oseb. "Avtorji 
za predložena dela zadržijo 
avtorske pravice, občina pa 
ima pravico do objav v pro-
mocijske namene." 

Priložnost  
za fotografe

Naslovna fotografija letošnjega koledarja Cvetje v  
jeseni. /Foto: Saša Prosen

Ocenjevalna komisija bo izbrala 13 najboljših 
fotografij – naslovno in 12 za posamezne 
mesece – ter avtorje izbranih fotografij nagradila 
z izvodom koledarja in uporabnim darilom.

Prvi predlog proračuna za prihodnje leto 
predvideva 11,3 milijona evrov prihodkov. Za 
investicije bodo namenili približno polovico 
denarja, to je 5,5 milijona evrov. Do 8. novembra 
bo proračun v javni obravnavi.
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Mateja Rant

Hotavlje – Vaja Zvezda Tri-
glava 2021 je potekala na več 
lokacijah na Gorenjskem. 
Začela se je 6. septembra na 
območju Bohinjske Bele, se 
nadaljevala na območju do-
line Drage in Stola ter se 21. 
septembra zaključila z napa-
dom na Blegoš. Cilj medna-
rodne vojaške vaje je bilo 
izboljšanje usposobljenosti 
enot za gorsko bojevanje, iz-
menjava izkušenj ter izbolj-
šanje civilnega in vojaškega 
sodelovanja, so pojasnili na 
občini.
Na vaji je sodelovalo tristo 
pripadnikov Slovenske voj-
ske, tujih oboroženih sil Ve-
like Britanije in Združenih 
držav Amerike ter Natovega 
centra odličnosti za gorsko 
bojevanje. Kot je po zaključ-
ku ocenil vodja vaje podpol-
kovnik Fedja Vraničar, so 
vajo izpeljali odlično. Z vse-
mi sodelujočimi so jo za-
ključili s slovesnostjo na 
Hotavljah, kjer so zaznamo-
vali tako dan 132. gorskega 
polka kot 70-letnico PGD 
Hotavlje. Slednji so ob tej 
priložnosti tudi uradno pre-
vzeli novo gasilsko vozilo 
Scania. Zbrane je med dru-
gim nagovoril še župan Mi-
lan Čadež, ki se je zahvalil 
občanom in lastnikom vpo-
klicanih zemljišč, da so vajo 
tako lepo sprejeli in s tem 
omogočili njeno izvedbo.

Zaključek vojaške vaje 
na Hotavljah 
Mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 2021 je potekala tudi na območju občine Gorenja vas - 
Poljane. Med drugim so k sodelovanju povabili Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Hotavlje.

Vojaška vaja Zvezda Triglava 2021 je potekala tudi na območju občine Gorenja vas - 
Poljane. / Foto: Arne Istenič

Uradni prevzem novega gasilskega vozila PGD Hotavlje / Foto: Arne Istenič

Mateja Rant

Gorenja vas – Načrte za 
novo šolsko stavbo v Gorenji 
vasi je konec šestdesetih let 
prejšnjega stoletja pripravil 
arhitekt Branko Kocmut. Po 
dveh letih gradnje so jo slo-
vesno odprli v nedeljo, 29. 
avgusta 1971, je spomine na 
zgodovino šole obudila uči-

teljica Nina Dolenc in doda-
la: "Tega dne so na vseh hi-
šah v Gorenji vasi razobesili 
zastave, pred vhodom v šolo 
je na mlajih visel napis So-
dobna šola – vir napredka, 
na stari šoli pa je bil napis 
Sto let si nam bistrila glave, 
hvaležni se poslavljamo." 
Slovesnosti ob odprtju šole 
se je po besedah Nine Do-

lenc udeležilo okrog šest ti-
soč občanov. Zbrane sta na-
govorila Boris Ziherl in 
Zdravko Krvina. Slednji je ob 
tej priložnosti pred vhodom 
v šolo odkril doprsni kip Iva-
na Tavčarja, ki ga je izdelal 
Tone Logonder. "Na priredi-
tvi je sodelovala pihalna god-
ba iz Žirov, ki je hodila in 
igrala od današnjega Sokol-

skega doma do šole, nastopa-
li so učenci in Gorenjevaški 
oktet." V šoli so načrtovali, da 
bodo letos primerno zazna-
movali jubilej, a jim je načrte 
prekrižala epidemija covi-
da-19. Zato so večje prazno-
vanje s predstavitvijo zborni-
ka, ki je izšel ob tej priložno-
sti, prestavili na spomladan-
ski čas, ko upajo, da se bodo 
razmere v zvezi epidemijo 
umirile. Pripravili bodo tudi 
razstavo fotografij Vlastje Si-
mončiča in njegove žene 
Hani, ki prikazujejo, kako se 
je gradila šola, je še pojasnila 
Nina Dolenc in dodala, da se 
jim je abrahamovki v sep-
tembru uspelo pokloniti vsaj 
s transparentom z napisom 
50 let šolske stavbe v Gorenji 
vasi, ki so ga postavili nad 
glavno cesto v Gorenji vasi. 

Šola praznuje abrahama
Stavba Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas je letos dopolnila petdeset let. Ob tej priložnosti so 
izdali zbornik Šola na Trati ne sme zaostati.

S transparentom, ki je bil nekaj časa razpet na dveh mlajih nad glavno cesto, so opozorili 
na obletnico šolske stavbe. / Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant

Poljane – "Ob praznovanju 
170. obletnice rojstva pisate-
lja Ivana Tavčarja se Poljan-
ci z uprizoritvijo nove gleda-
liške igre Medrug Polanci 
priklanjamo tudi drugim 
poljanskim ustvarjalcem," 

je poudaril avtor igre Andrej 
Šubic. Predstavo si bo mo-
goče ogledati v soboto, 13. 
novembra, in v nedeljo, 14. 
novembra, ob 19. uri. Za 
ogled je treba izpolnjevati 
pogoj PCT. Vstopnice je 
mogoče kupiti v trgovini 
Kmetijske zadruge Poljane 
in v TIC Škofja Loka.
Medrug Polanci je novo gle-
dališko delo, ki ga je napisal 
Andrej Šubic, in tudi to bo 
uprizorjeno v poljanskem 
narečju. Na ta način bodo po-
leg 170. obletnice rojstva Iva-
na Tavčarja zaznamovali še 
okrogle obletnice nekaterih 
drugih poljanskih umetni-
kov. Igra, ki jo je Andreju 
Šubicu pomagala režirati Ta-
tjana Peršuh, v treh dejanjih 
nudi vpogled v življenje, 
umetniško ustvarjanje in 

druženje poljanskih umetni-
kov. "Osrednja figura je Ivan 
Tavčar, s katerim se Jurij Šu-
bic leta 1881 ob risanju nje-
govega portreta pogovarja o 
trpljenju umetnikov; sto let 
pozneje se v ateljeju Iveta 
Šubica govori o ideoloških in 
estetskih vidikih umetnosti 

tistega časa; v tretjem deja-
nju pa probleme ekologije in 
družbe razgalijo današnji po-
ljanski ustvarjalci," je razlo-
žil Šubic in dodal, da igra 
tako ne bo samo pregled po-
ljanske ustvarjalnosti, pač pa 
tudi razmislek o problemih 
sveta in družbe v preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti. 
V Kulturnem domu Poljane 
je še vedno na ogled tudi 
razstava Medrug Polanci, na 
kateri predstavljajo repro-
dukcije najpomembnejših 
poljanskih likovnih ustvar-
jalcev zadnjih dvesto let, ki 
so zajete tudi v katalogu, ki 
je izšel ob razstavi. "Vse 
skupaj ponuja osrednji vpo-
gled v ustvarjalnost kraja, ki 
je pomemben za slovensko 
in morda tudi širše kulturno 
življenje," je še dejal Šubic.

Premiera igre 
Medrug Polanci
V Kulturnem domu v Poljanah bodo v novembru 
premierno uprizorili novo gledališko igro Andreja 
Šubica v poljanskem narečju. Prva ponovitev bo 
že naslednji dan.

Odlomek iz predstave Medrug Polanci so prikazali že ob 
odprtju istoimenske razstave v avgustu. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Lučine – Konec septembra 
je izbrani izvajalec začel ob-
navljati 1,5-kilometrski od-
sek na regionalni cesti Gore-
nja vas–Ljubljanica na odse-
ku Lučine–Suhi Dol.
Gradbeno pogodbo o sofi-
nanciranju rekonstrukcije je 
občina z Direkcijo Republi-
ke Slovenije za infrastruktu-

ro podpisala avgusta, pred 
začetkom gradbenih del pa 
so geodeti najprej zakoličili 
traso na prvi etapi Lučine–
Dolge Njive. Naložba je po 
oceni vredna 933 tisoč evrov, 
pri čemer bo občina za ure-
ditev pločnika in javne raz-
svetljave prispevala slabih 
64 tisoč evrov. Dela bodo 
predvidoma končali konec 
septembra prihodnje leto.

Obnavljajo cesto 
Lučine–Suhi Dol

Predstavo si bo mogoče ogledati v soboto, 13. 
novembra, in v nedeljo, 14. novembra, ob 19. 
uri. Za ogled je treba izpolnjevati pogoj PCT. 
Vstopnice je mogoče kupiti v trgovini Kmetijske 
zadruge Poljane in v TIC Škofja Loka.
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Ana Šubic

Železniki – PGD Rudno je v 
začetku oktobra skupaj s čla-
ni PGD Železniki na obmo-
čju Jelovice izvedel meddru-
štveno vajo na temo gozdne-
ga požara. Udeležilo se jo je 
dvajset gasilcev iz obeh dru-
štev, pri pripravi so pomaga-
li še pripravniki PGD Ru-
dno. Po scenariju je požar 
ob kurjenju listja in vetru, ki 
je ogenj prenesel v gozd nad 
vasjo, povzročil gospodar, ki 
je sam začel okopavati ze-
mljo v smeri širjenja požara.
Kot je pojasnil poveljnik 
PGD Rudno Mohor Bevk, je 
po ogledu stanja na lokaciji 
domača enota takoj začela 
postavitev tlačnega dela ce-
vovoda za omejevanje poža-
ra glede na smer širjenja in 
upoštevanja smeri vetra, ki 
jim je močno oteževal pogo-
je za delo. "Zaradi gozdnate-
ga terena je bil zahteven tudi 
dostop do gorečega pasu 
gozda. Osrednja gasilska 
enota iz Železnikov je mora-
la postaviti linijo za gašenje 
z druge strani pasu gozda 

kot domača enota. Med pro-
diranjem proti centru poža-
ra sta napadalca domače 
enote v gozdu našla nezave-
stnega gospodarja, ki se je 
pri omejevanju požara za-
strupil in je potreboval nuj-
no medicinsko pomoč. Čez 
čas smo požar omejili in po-
gasili," je Bevk opisal potek 
vaje. Dodal je, da so tudi to-
krat videli, kako pomembno 
je sodelovanje, komunikaci-
ja in dobra uigranost enot na 
terenu. "Gozdni požari so 
velik izziv za gasilske enote, 
saj se srečujemo s časovno 
stisko, izredno težkimi in 
oddaljenimi dostopi, pred-
vsem pa potrebo po veliki 
količini vode," je še razložil.
Poveljnik železnikarskih ga-
silcev Jože Kamenšek je za-
dovoljen, da se PGD-ji po 
občini trudijo ponovno 
vzpostaviti meddruštvena 
sodelovanja, ki so zaradi co-
vida-19 zamrla. PGD Žele-
zniki je sredi oktobra ob me-
secu požarne varnosti pri-
pravil tudi tradicionalni do-
godek Železnkarsk gasilc se 
na ogled postavi. Predstavili 

so gasilska vozila in opremo 
ter prikazali gašenje z roč-
nim gasilnim aparatom. 
"Marsikdo ga ima doma, pa 
ga ne zna uporabljati. Za do-
mačo uporabo je sicer naj-
bolj univerzalen gasilnik na 
CO2, ki ne povzroči veliko 
nesnage, aparat na prah je 
zelo učinkovit, a hkrati za-

praši prostore, zelo dober pa 
je tudi aparat na peno, saj je 
čiščenje po gašenju veliko 
enostavnejše," je pojasnil 
Kamenšek.
Na dogodku, ki je sovpadal s 
svetovnim dnevom oživlja-
nja (16. oktober), so prikaza-
li tudi temeljne postopke 
oživljanja in delo z avtomat-
skim eksternim defibrilator-
jem. PGD Železniki ima 
namreč v svojih vrstah kar 
22 prvih posredovalcev. 
"Občane vabimo, naj obi-
ščejo tečaj prve pomoči, na 
katerem bodo ponovili 
osnove nudenja prve pomo-
či in se naučili še kaj nove-
ga," je pozval Kamenšek in 
dodal, da bodo novembra 
tečaj prve pomoči organizi-
rali tudi v PGD Železniki. 
Točen termin še ni znan, 
več informacij bo na voljo 
na Facebooku in spletni 
strani društva.

Gozdni požari velik izziv
To se je pokazalo pri gasilski vaji na Jelovici, na kateri so sodelovali gasilci iz prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD) Rudno in Železniki. PGD Železniki je tudi letos v oktobru, mesecu požarne varnosti, 
pripravil dogodek Železnkarsk gasilc se na ogled postavi.

Na vaji gašenja gozdnega požara je sodelovalo dvajset 
gasilcev iz PGD Rudno in PGD Železniki. 

Prvi posredovalci PGD Železniki med prikazom prenosa poškodovanca na nosilih 

Ana Šubic

Železniki – Sredi oktobra so 
v muzejski galeriji odprli sli-
karsko razstavo, ki jo je avto-
rica Tadeja Divjak naslovila 
Ekspanzija. Gre za prvo sa-
mostojno razstavo 35-letne 
slikarke z Jesenic, ki se s sli-
kanjem ukvarja ljubiteljsko. 
Muzejsko društvo Železniki 
je njena dela razstavilo na 
priporočilo tržiškega slikarja 
Vinka Hlebša, ki je v galeriji 
razstavljal že dvakrat. 
Tadeja Divjak že od majhne-
ga v sebi skriva umetniško 
in kreativno žilico. Prve sli-
ke je začela ustvarjati leta 
2018, ko je začela obiskovati 
slikarsko šolo pri že ome-
njenem Vinku Hlebšu. "Ta-
deja je skupaj z njim razvija-

la njen umetniški talent in 
nastale so impresivne slike, 
v katerih se odraža trenutno 
stanje njene duše in videnje 
ter čutenje sveta, okolice in 
dogodkov. Tadeja ima izo-
stren čut za detajle. V nian-
sah se odraža simbioza vi-
dnega in nevidnega, ustvar-
jenega in duhovnega sveta," 
je navedeno v opisu avtorice 
na razstavi, ki bo odprta vse 
do 15. novembra.
Tadeja slika v tehniki akril 
na platnu. "Medtem ko se 
nekateri izražajo preko pi-
sanja ali z govorom, se jaz s 
slikanjem. Ob tem se tudi 
sproščam, čeprav niti ne 
gre toliko za sprostitev, pač 
pa bolj za izražanje oz. 
neko sporočilo," je pojasni-
la Tadeja. 

Ekspanzija v muzejski galeriji
V galeriji Muzeja Železniki je na ogled slikarska razstava Tadeje Divjak z Jesenic.

Tadeja Divjak se slikanju posveča v zadnjih letih, ustvarja 
pa v tehniki akril na platnu. / Foto: Simon Benedičič

V Osnovni šoli Železniki 
urejamo dodatne prostore v 
mansardi. Na dobrih petsto 
kvadratnih metrov površin 
bomo zgradili likovno, glas-
beno in multimedijsko učil-
nico vključno s kabineti in 
sanitarijami. Ob stavbi 
bomo dogradili dvigalo, s ka-
terim se bomo lahko peljali 
od pritličja do mansarde. In-
vesticija je vredna 515 tisoč 
evrov, pridobili pa smo tudi 
sofinanciranje ministrstva 
za izobraževanje v višini sla-
bih 300 tisoč evrov. Izbrani 
izvajalec Akvaing iz Ljublja-
ne je začel delati med pole-
tnimi počitnicami. Trenu-
tno potekajo dela na spre-
membi strešne konstrukcije, 
temu bodo sledila še obrtni-
ška dela: izdelava predelnih 
sten, stropov, podov, polaga-
nje keramike in na koncu še 
vgradnja pohištva. Dela 
bodo predvidoma zaključe-
na do konca leta. Izdelava 
teh dodatnih prostorov bo 
velika pridobitev za šolo, ki 
se sooča s prostorsko stisko.
Zaradi povečanega vpisa v 
vrtce smo se lotili urejanja 
dodatnih vrtčevskih prosto-
rov. Najhitreje jih lahko ure-
dimo v dražgoški šoli. Inve-
sticija je ocenjena na 97 ti-
soč evrov in je bila sprejeta z 
rebalansom na septembrski 
seji občinskega sveta. S tem 
denarjem bomo uredili 65 
kvadratnih metrov površin 
za igralnico, predvidene pa 
so še sanitarije, garderoba 
in kabinet za osebje. Prosto-
ri bodo sprva namenjeni 
otrokom prvega starostnega 
obdobja. Glede na povečan 
vpis pričakujemo, da bo 
skupina polna z otroki iz 
Dražgoš in okoliških naselij. 
Verjamemo, da bodo starši, 
ki ne bodo imeli zagotovlje-
nega varstva v Železnikih ali 
Selcih, z veseljem pripeljali 
otroka v Dražgoše. Trenu-
tno smo v fazi izbire izvajal-
ca. Upamo, da nam bo vrtče-
vske prostore uspelo zagoto-
viti čim prej. Želimo si, da 
bi jih lahko začeli uporablja-

ti takoj po novem letu. Pove-
čan vpis v vrtce je posledica 
tega, da imamo v občini veli-
ko rojstev, česar smo zelo 
veseli, hkrati pa je to verje-
tno tudi posledica dejstva, 
da po novem država krije 
stroške predšolskega varstva 
za drugega in tretjega otoka 
v družini. Podaljšuje pa se 
tudi delovna doba in mnogi 
stari starši so še v službah in 
ne morejo varovati vnukov.
V prejšnjem tednu se je za-
ključila tudi investicija v za-
menjavo dotrajanega parke-
ta v športni dvorani v Žele-
znikih. Direktor Javnega za-
voda Ratitovec nas je več let 
opozarjal na poškodbe par-
keta in na nujnost zamenja-
ve zaradi varnosti uporabni-
kov. Letos smo potem pri-
stopili k zamenjavi. Izvaja-
lec zamenjave parketa je bil 
Elan Inventa, investicija pa 
je bila v višini 177 tisoč 
evrov, kar vključuje tudi na-
prave za vpetje mrež za od-
bojko. Dvorana se je ponov-
no začela uporabljati. Prete-
kli konec tedna, v soboto, so 
imeli mlajše dečki že turnir 
v rokometu, v tem tednu pa 
so se začeli izvajati tudi tre-
ningi rokometnega društva.
Smo v času letošnjih prvih 
počitnic za osnovnošolce in 
dijake. Vsem, ki ste na poči-
tnicah, želimo, da si oddah-
nete od učenja in da ste čim 
več časa aktivni v naravi.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Naložbe na področju 
družbenih dejavnosti

Anton Luznar
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Železniki – Medtem ko je več ponudnikov ogrevanja že napo-
vedalo podražitve, pa v Toplarni Železniki po napovedih no-
vega direktorja Matjaža Homarja sprememba cene do konca 
letošnjega leta ni predvidena. "V nadaljevanju kurilne sezone 
bo eventualna sprememba oz. dvig cene toplotne energije 
odvisen od spremembe cene električne energije in lesne bio-
mase. Vsako spremembo cene je treba priglasiti Agenciji za 
energijo, in sicer na podlagi spremembe upravičenih stroškov 
skladno z aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote 
za daljinsko ogrevanje," je pojasnil Homar. Vodenje Toplarne 
je prevzel s 1. oktobrom, nadzorni svet pa ga je izbral med 23 
kandidati na razpisu. Novi direktor, ki sicer prihaja od Sv. 
Duha pri Škofji Loki, si je delovne izkušnje zadnje desetletje 
nabiral v podjetju Eltec Mulej in Petrolu na področju energet-
skih rešitev. Lastniki Toplarne od direktorja pričakujejo, da do 
konca izpelje predelavo parnega kotla v toplovodnega ter pre-
uči možnosti dodatnih dejavnosti toplarne in smotrnost 
vzpostavitve nove soproizvodnje elektrike. "Cilj je, da v priho-
dnjih letih Toplarna posluje stabilno in rentabilno, tako kot je 
do sedaj. Potrebni ukrepi in investicije bodo razdelani v dogle-
dnem času, trenutno je fokus na kratkoročnih ukrepih, situa-
cija na trgu energentov je zelo negotova," je povedal direktor.

Cene ogrevanja za zdaj nespremenjene
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Ana Šubic

Železniki – Direkcija RS za 
vode (DRSV) je konec sep-
tembra pridobila delno 
gradbeno dovoljenje za po-
sege, predvidene v prvi fazi 
projekta protipoplavnih 
ukrepov v Železnikih. Okolj-
sko ministrstvo je v gradbe-
nem dovoljenju zajelo ure-
ditve na Selški Sori na odse-
kih od Alplesovega jezu do 
Domela, od Domela do iz-
pod Dermotovega jezu, na 
območju Dolenčevega jezu 
ter na območju pritokov 
Prednja Smoleva, Dašnjica 
in Češnjica, predvidena pa 
je tudi nadomestna gradnja 
mostu čez Češnjico na regi-
onalni cesti.
Dela bodo lahko začeli po 
pridobljeni pravnomočnosti 
gradbenega dovoljenja. Če 
ne bo pritožb, bo to pravno-
močno po tridesetih dneh 
vročitve zadnji stranki, so 
pojasnili na DRSV. Po bese-
dah župana Antona Luznar-
ja pravnomočnost dovolje-
nja pričakujejo v začetku 
novembra. Za izvedbo prve 
faze projekta je DRSV konec 

avgusta podpisal 11,5 milijo-
na evrov vredno pogodbo s 
konzorcijem podjetja Nivo 
Eko iz Žalca s partnerji: 
VGP Drava Ptuj ter podjetje-
ma Riko in Hidrotehnik. 
Gradbena dela se bodo pred-
vidoma začela na območju 
Alplesovega jezu, končali pa 
naj bi jih v drugi polovici 
leta 2023.
Gradbeno dovoljenje ni za-
jelo odseka od Dermotovega 
do Dolenčevega jezu v sta-
rem delu Železnikov, kjer 
bo izvedbi protipoplavnih 
ukrepov sledila še gradnja 
obvoznice, umeščene na na-
črtovani obrežni zid Selške 
Sore. "Nekatere stranke v 
postopku so poudarile pro-
blematiko hrupa ob obvoz-
nici. Investitor obvoznice 
Direkcija RS za infrastruk-
turo je s tem seznanila tudi 
Ministrstvo za okolje in pro-
stor, ki bo odločilo o nadalj-
njih korakih," so pojasnili 
na DRSV. 
Župan je povedal, da so 
pred kratkim imeli po-
membna sestanka glede ob-
voznice s predstavniki obeh 
direkcij, zavoda za varstvo 

kulturne (ZVKD) dediščine 
ter projektantom in arhitek-
tom nove ceste. "Dogovarjali 
smo se glede ureditev ob 
hiši, ki se neposredno drži 
druge hiše, ki jo bo zaradi 
obvoznice treba porušiti. 
Potrebnih bo nekaj prilago-
ditev, da bo življenje v tej 
hiši Na plavžu lahko nor-
malno. Poleg tega smo se 
dogovarjali še o ureditvah 
pri hiši ob cesti proti Smole-
vi in Ojstremu Vrhu, kjer je 
starejši del stavbe predviden 
za rušitev, h kateri pa bo tre-
ba pristopiti previdno, da ne 
bo poškodb na obnovljenem 
in zaščitenem delu hiše," je 
pojasnil župan. Drugi sesta-
nek je bil povezan z drugo 
fazo projekta izboljšanja po-
plavne varnosti, ki zajema 
gradnjo zadrževalnika pod 
Sušo. "Projektanti in izvajal-
ci druge faze so s predstav-
niki ZVKD in DRSV iskali 
rešitve za prestavitev kapeli-
ce pod Sušo. Dogovorili so 
se, da jo bodo prestavili višje 
nad zadrževalnik, pod cer-
kev v Suši. Tako se bo mo-
žno ustaviti na manjšem 
postajališču nad zadrževal-

nikom ter se odpraviti do 
prestavljene kapice in še na-
prej do tiste, kjer je izvir 
vode," je napovedal župan. 
Spomnimo: DRSV je za pro-
jektiranje in gradnjo zadrže-
valnika pod Sušo izbral kon-
zorcij podjetja Kolektor Ko-
ling iz Idrije in junija z njim 
podpisal 12,5 milijona evrov 
vredno pogodbo. Kot je poja-
snil župan, za potrebe druge 
faze projekta potekajo odku-
pi zemljišč: "Pridobiva se 
pravica graditi, poteka pro-
jektiranje zadrževalnika in 
ceste, ki bo šla čezenj, prav 
tako pa poteka tudi umešča-
nje in projektiranje kolesar-
ske povezave, ki bo tekla de-
sno ob cesti v smeri proti 
Železnikom."
DRSV je pred kratkim že 
pristopil tudi k vgradnji vo-
domernih postaj. Predvide-
ne so tri: na Selški Sori pod 
vtokom Plenšaka in nad vto-
kom Davče ter na izlivnem 
odseku Davče. Podatki vodo-
mernih postaj, ki bodo po-
stavljene do konca novem-
bra, bodo namenjeni upra-
vljanju zadrževalnika pod 
Sušo.

Najprej vodomerne postaje
Okoljsko ministrstvo je konec septembra izdalo delno gradbeno dovoljenje za protipoplavne ukrepe  
v Železnikih. Gradbena dela se bodo začela, ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, kar naj bi bilo 
v začetku novembra. Medtem že poteka vgradnja treh vodomernih postaj.

Ana Šubic

Železniki – Tretjo nedeljo v 
oktobru so taborniki Rodu 
zelene sreče (RZS) Železni-
ki organizirali že 19. Občin-
sko orientacijo. Tradicional-
ni dogodek je na prelep son-
čen dan privabil rekordno 
število ekip, in sicer 24, kar 
predstavlja okrog 150 udele-
žencev. V okviru letošnje 
orientacije, ki je potekala od 
jutranjih pa vse do popol-
danskih ur, so organizatorji 
pripravili slabih osem kilo-
metrov dolgo progo, ki se je 
vila od Golice oz. izhodišča 

za pot na Miklavža do Oj-
strega Vrha in nazaj, vmes 
pa so morali opraviti različ-
ne naloge.   
Organizatorji so bili nadvse 
veseli tako velike udeležbe. 
"Pripisujemo jo rahljanju 
pokoronskih ukrepov in po-
manjkanju dogajanja v oko-
lici. Na orientacijo se v veči-
ni prijavljajo ekipe, ki jo 
obiskujejo že dolga leta, v 
zadnjem času pa so se zače-
le prijavljati tudi nove eki-
pe, ki jim orientacija posta-
ja neka nova stalnica," ugo-
tavlja starešina RZS Nejc 
Bobar.

Največ težav pri 
streljanju z lokom

V okolici Golice in Ojstrega 
Vrha so taborniki orientacijo 
enkrat že izpeljali, in sicer 
leta 2010. Proga ni imela ve-
liko višinskih metrov, kot 
običajno pa so tekmovalce 
čakale številne zabavne in 
poučne naloge. Preizkusili 
so se v znanju prve pomoči, 
kvizu o Sloveniji, prepozna-
vanju predmetov, kvizu o re-
sničnostem šovu Kmetija, ri-
sanju skice terena, prihodu 
pod kotom, signalizaciji s 
pomočjo zastavic, postavlja-
nju bivaka, opisovanju pre-
hojene poti, streljanju z lo-
kom, reševanju anagramov 
in v hitrostni etapi. "Povsem 
novi sta bili signalizacija in 
hitrostna etapa, z ostalimi pa 
so se tekmovalci seznanili že 
na prejšnjih tekmovanjih. 
Pri signalizaciji so oddajali 
sporočila na daljavo s pomo-
čjo zastavic, pri hitrostni eta-
pi pa so morali kar se da hi-
tro prehoditi pot med dvema 
kontrolnima točkama," je 
pojasnil Nejc Bobar in dodal, 
da je največ težav tekmoval-
cem predstavljalo streljanje z 
lokom, presenetljivo odlično 
znanje pa so pokazali pri prvi 
pomoči.

Pogostitev in podelitev na-
grad sta potekali v Športnem 
parku Rovn. Na letošnji ori-
entaciji je bila najboljša eki-
pa 6+, sledila sta Rudijevo 
moštvo in ekipa Izgubljeni. 
Uvrstitve na najvišjih mestih 
so si po besedah Bobarja za-
služili s kombinacijo odlič-
nega znanja in hitro najdeni-
mi kontrolnimi točkami.

Znova na jesenovanje
V RZS so zadovoljni, da 
bodo letos lahko znova izpe-
ljali jesenovanje, ki ga obi-
čajno prirejajo med krom-
pirjevimi počitnicami. Lan-
skega so zaradi epidemičnih 
razmer morali odpovedati, 
tokratnega pa bodo preživeli 
v Dolenjih Novakih, kamor 
so se odpravili že v soboto, 

vračajo pa se danes. "Tema 
letošnjega jesenovanja je 
prihodnost. Čeprav si priho-
dnost predstavljamo kot di-
gitalizirano in z vseh strani 
obdano z računalniki, si 
bomo prizadevali, da bodo 
udeleženci preživeli del po-
čitnic kakovostno ter ločeni 
od telefona in računalnika," 
je povedal Nejc Bobar.

Na orientaciji rekordna udeležba
Orientacijsko tekmovanje, ki ga za občane pripravljajo taborniki Rodu zelene sreče, je letos privabilo štiriindvajset ekip, kar je največ doslej.  
Okoli sto petdeset udeležencev je ob različnih nalogah raziskovalo območje v okolici Golice in Ojstrega Vrha.

Na letošnji Občinski orientaciji se je najbolj izkazala ekipa 6+. / Foto: Luka Kavčič

Pri prvi pomoči so ekipe pokazale odlično znanje.
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Železniki – V oktobru, ko poteka Teden otroka, so se v Jav-
nem zavodu Ratitovec odločili pripraviti tekmovanje v igri 
Pobeg iz mesta Železniki. Gre za pustolovščino, pri kateri se 
udeleženci med reševanjem skrivnosti fužinarjevega ingota 
srečajo z različnimi nalogami, ugankami, preizkušnjami ... 
Tekmovanje, ki se ga je možno udeležiti do 30. oktobra, je 
namenjeno predvsem srednješolcem in družinam, na voljo 
pa je po znižani ceni 30 evrov. V skupini je lahko od dva do 
šest igralcev; če so mlajši od 15 let, jih mora spremljati od-
rasla oseba. Najboljša skupina bo za nagrado prejela sku-
pinsko vstopnico za bazen. Prijave sprejemajo na telefon-
skih številkah 04 51 47 356 in 051 458 010.

Tekmovanje v igri Pobeg iz mesta Železniki

Ana Šubic

Selca – Kulturno društvo dr. 
Janez Evangelist Krek vabi 
na trinajsti Krekov večer, ki 
bo v petek, 19. novembra, ob 
19. uri v Krekovem domu v 
Selcih. Na srečanju, ki so ga 
naslovili Od včeraj smo!, bo 
moderatorka Andreja R. Me-
gušar gostila prof. dr. Meto-
da Benedika, dolgoletnega 
predavatelja zgodovine Cer-
kve na Teološki fakulteti in 
gvardijana Kapucinskega sa-
mostana v Škofji Loki. "Leta 
2023 bomo na Selškem in 
Loškem zaznamovali 1050. 
obletnico začetka loškega go-

spostva, ki sega v leto 973. 
Nemški cesar Oton II. je z 
darilno listino freisinškemu 
škofu Abrahamu podaril na-
selje Loka, Selško in večji del 
Poljanske doline ter Sorške-
ga polja. Obletnica se dotika 
več župnij, še posebej selške 
in starološke, zato smo veče-
ru namenili pomenljiv na-
slov Od včeraj smo!" je poja-
snila Megušarjeva. Večer, ki 
ga pripravljajo v sodelovanju 
s Krajevno skupnostjo Selca 
in Zvezo kulturnih društev 
Škofja Loka, bo predstavljal 
uvod v dvoletni projekt, s ka-
terim bodo zaznamovali 
omenjeno obletnico.

Krekov večer s prof. dr. 
Metodom Benedikom
Začenja se projekt zaznamovanja 1050. obletnice 
začetka loškega gospostva, ki bo leta 2023. 
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Ob pogledu na zemljevid 
okužb s covidom-19, po ka-
terem imamo v Žireh štiri-
najstdnevno povprečje 84 
okužb oziroma kar 64 v 
enem tednu, se sprašujem, 
kaj narediti. Za razliko od 
prvega vala, ko smo se vsi 
bali okužb, smo se očitno 
zdaj že vsi naveličali.
Spomnim se, da smo priča-
kovali, da bo tako huda pre-
izkušnja spremenila tudi 
odnose med ljudmi – raču-
nali smo, da na boljše; žal 
pa opažam, da se tako na 
lokalni kot državni ravni 
stvari zaostrujejo. Po moje 
brez potrebe, nad nas je 
prišel covid-19 in s tem se 
moramo boriti. Zato bi mo-
rali pozabiti na delitve in 
drugim ob srečanju name-
sto grdih besed raje name-
niti nasmeh, prijazen poz-
drav – to nam vedno bolj 
manjka. Če bi malo bolj 
strpno gledali na vse, bi 
bilo precej lažje. Tako pa se 
mi zdi, da gresta tako Slo-
venija kot svet v napačno 
smer nepotrebnega popu-
lizma; ena in druga stran 
kujeta dobičke na nesreči 
drugih – izgubah zdravja in 
življenj, ki jih je po moje 
preveč. Treba je pogledati 
čez to in spet začeti nor-
malno komunicirati.
Glede Žirov kljub slabim 
številkam glede okužb osta-
jam optimist, saj je to po-
sledica tega, da so se v šoli 
trudili izpeljati šolo v nara-
vi. To bomo preživeli, obto-
ževati ni treba nikogar, je 
pa dejstvo, da več, kot je 
druženja, nespoštovanja 
"zoprnih" pravil, več je pre-
nosov okužb. Očitno bo tre-
ba še malo potrpljenja in 
predvsem strpnosti. Ob 
tem sem vesel novice, ki so 
mi jo posredovali žirovski 
zdravniki, da je najbolj ri-
zična populacija v naši ob-
čini, to so starejši od 65 let, 
v veliki meri precepljena. 
Seveda bi ob tem pozval 
tudi druge, da se mogoče 
še odločijo za cepljenje, 
predvsem pa bi opozoril, 
naj ljudje z znaki okužbe 
ne hodijo v službo ali po 

drugih opravkih, saj je to ta 
čas glavni problem, kot 
sem prav tako izvedel iz po-
govora z zdravniki. Bistve-
no je, da se ljudje v takem 
primeru čim prej testirajo 
in tako izkažejo solidarnost 
do drugih.
Veseli me, da so na zadnji 
seji občinski svetniki potr-
dili predlog proračuna za 
prihodnje leto, ki je zdaj v 
javni obravnavi. Precej de-
bate je bilo sicer okrog gra-
dnje cest, saj marsikje gra-
dnje letos nismo mogli za-
četi iz objektivnih razlogov, 
vsekakor pa mislim, da 
bodo slej ko prej te ceste 
zgrajene. Gre nam kar do-
bro: tri projekte bomo pelja-
li skupaj z direkcijo za in-
frastrukturo, z lastnimi 
sredstvi pa bomo obnovili 
tudi precej ulic in cest. Fi-
nančno stanje občine je 
zdravo, čeprav smo izpeljali 
veliko naložbo v novo špor-
tno dvorano, ki dobro funk-
cionira in je polno zasede-
na. Končuje pa se tudi gra-
dnja novega doma za starej-
še; z novim letom bomo 
dobili sodoben dom v la-
stnem kraju, ki bo počasi 
prevzel tudi naloge oskrbe 
na domu in ostale funkcije 
medgeneracijskega sodelo-
vanja. Že zdaj pa bi se za-
hvalil vsem prostovoljcem, 
tako pri projektu Prostofer 
kot drugih projektih med-
generacijskega sodelovanja. 
Ljudje so pripravljeni po-
magati in to se mi zdi dobra 
popotnica za prihodnost.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Pozabiti na delitve

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Za investicije so v pro-
računu predvideli 3,1 milijo-
na evrov, kar je 43 odstotkov 
vseh odhodkov. Med najve-
čjimi naložbami je župan 
Janez Žakelj v ospredje po-
stavil komunalno opremlja-
nje industrijske cone. Na-
ložba bo skupaj vredna 1,5 
milijona evrov, pri čemer se 
nadejajo dobrih 1,1 milijona 
evrov evropskih in državnih 
sredstev, dobrih tristo tisoč 
evrov pa bodo za naložbo za-
gotovili lastnih sredstev.

Omenjena naložba zajema 
komunalno opremljanje in 
urejanje prometnih pove-
zav znotraj poslovne cone s 
priključki do nekaterih že 
obstoječih podjetij oziroma 
do podjetij, ki bodo zapolni-
la zdaj še proste površine v 
prihodnjih letih. Gradbeno 
dovoljenje so že pridobili, 
prav tako so izvedli razpis 
za izbiro izvajalca. Začetek 
gradnje je predviden še 
pred koncem leta, zaključek 
pa v prihodnjem letu. Pri 
urejanju cestnega omrežja 
v občini sodelujejo tudi z 

direkcijo za infrastrukturo. 
V sodelovanju z direkcijo 
pripravljajo projekt nadalj-
nje gradnje obvoznice, pri 
čemer naj bi se v priho-
dnjem letu začela gradnja 
odseka od Petrola do Loga-
škega mostu. Za obvoznico 
so v proračunu za priho-
dnje leto predvideli 232 ti-
soč evrov, je dejal župan. 
Skupaj z direkcijo naj bi 
nadaljevali tudi projekt ure-
ditve pločnikov na Selu, in 
sicer s širitvijo ovinka pri 
Cenetu, za kar so predvideli 
116 tisoč evrov. Na podlagi 

sporazuma z direkcijo so 
namenili še 230 tisoč evrov 
za obnovo ceste in ureditev 
pločnikov na Breznici. Med 
večjimi naložbami je župan 
poudaril tudi izdelavo iz-
vedbene dokumentacije in 
podrobnega prostorskega 
načrta za ureditev središča, 
za kar je predvidenih 95 ti-
soč evrov, za nakup opreme 
za gasilce pa 100 tisoč 
evrov.
Med pomembnejšimi inve-
sticijami je župan omenil 
še nadaljevanje obnove ce-
ste v Račevi. "Po Selu bo to 
ena najzahtevnejših obnov, 
predvsem glede načrtov za 
širitev mostov." Pozimi naj 
bi se intenzivno ukvarjali z 
odkupi zemljišč za gradnjo 
kolesarske poti proti Selu. 
Na predlog Muzejskega 
društva Žiri so predvideli še 
sredstva za nadaljnje ureja-
nje območja stare cerkve.

Precej naložb v ceste
V proračunu Občine Žiri za prihodnje leto načrtujejo prihodke v višini  
6,4 milijona evrov in so v primerjavi z letošnjim proračunom za sedem 
odstotkov višji.

Mateja Rant

Žiri – Od nove večnamenske 
dvorane proti Petrolu so v 
septembru uredili novo peš-
pot ob Sori. "V okviru uredi-
tve je bil izveden izkop ze-
mlje, položen filc ter izvede-
no nasutje peska in kompri-
miranje," je razložila višja 
svetovalka za investicije na 
občini Jana Peternel.
Ob tem so na občini opozori-
li, da je novourejena pešpot 
namenjena izključno spre-
hajalcem, nikakor ne vožnji s 
kolesi ali drugimi prevozni-

mi sredstvi. "Sprehajalcem 
omogoča poleg odmika od 
prometne ceste tudi prija-
znejši dostop do lesene klo-
pi, ki je bila v okviru projekta 
Lesni feniks postavljena na 
zelenici ob avtobusni postaji 
pri večnamenski dvorani," je 
še pojasnila Jana Peternel in 
dodala, da v prihodnjem letu 
načrtujejo postavitev še do-
datne lesene klopi na zeleni-
ci ob Sori nasproti Petrola. 
"Nova pešpot in klopi bodo 
tako sprehajalcem omogoča-
le prijetnejše opazovanje na-
rave in reke Sore."

Uredili pešpot ob Sori

Novourejena pešpot ob Sori / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – "Obodno konstrukcijo 
prostora, ki je namenjen ku-
hinji in spremljajočemu 
programu, so izvedli že v 
okviru gradnje celotnega 
objekta, to je nove večna-
menske dvorane in povezo-
valnega dela šole," je razlo-
žila višja svetovalka za inve-
sticije na občini Jana Peter-
nel. Dokončne ureditve ku-
hinje in spremljajočih pro-
storov, ki je bila vredna 425 
tisoč evrov, so se lotili dobro 
leto po zaključku gradnje 
športne dvorane. Ob tem so 
se sredi septembra razvese-
lili sklepa ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport 
o izboru projekta Ureditev 
nove kuhinje v OŠ Žiri za 
sofinanciranje. Ministrstvo 
bo na podlagi omenjenega 
sklepa za naložbo prispevalo 
skoraj sto tisoč evrov.
Urejanje nove kuhinje se je 
začelo maja letos, dela pa so 
končali sredi avgusta. "Ra-
zlog za umestitev nove kuhi-

nje v prizidek je bila prostor-
ska in sanitarna neustreznost 
ter tehnološka zastarelost 
opreme obstoječe kuhinje v 
starem delu šole,« je pojasni-
la Jana Peternel in dodala, da 

so jih na te pomanjkljivosti v 
zadnjih letih večkrat opozar-
jale tudi inšpekcijske službe. 
Z dokončno ureditvijo kuhi-
nje so zagotovili ustrezne 
prostorske, tehnične in sani-

tarne pogoje za pripravo 
obrokov za predšolske in šol-
ske otroke. Nekaj tehnološke 
opreme so kupili na novo, še 
uporabno pa so prenesli iz 
stare kuhinje. 

V prizidku nova kuhinja
Sredi avgusta so pridobili uporabno dovoljenje za novo šolsko kuhinjo. Takrat so v njej začeli 
pripravljati obroke za potrebe vrtca, v polni zmogljivosti pa je začela obratovati s prvim septembrom, 
ko so se v šolo vrnili tudi osnovnošolski otroci.

Kuhinja s polno zmogljivostjo deluje od prvega septembra, ko so se v šolo vrnili tudi 
osnovnošolski otroci. Foto: Tanja Mlinar

Žiri – Krajevna organizacija Združenja borcev NOB Žiri 1. 
novembra ob 10. uri na pokopališču Dobračeva pripravlja 
komemoracijo v spomin na žrtve nacizma in fašizma 
med drugo svetovno vojno ter preminule tovarišice in to-
variše. Poklonili se jim bodo s programom, v katerem 
bodo sodelovali učenci Osnovne šole Žiri in Pihalni orke-
ster Alpina Žiri.

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

Žiri – Gradnja doma za starejše v Žireh se bliža koncu. 
Prve stanovalce bodo v domu začeli sprejemati v začetku 
prihodnjega leta. Pri zaposlitvah v domu pa bodo imeli 
prednost domačini, obljubljajo v družbi SeneCura. Podje-
tje SeneCura je v teh dneh tako objavilo več razpisov za 
prosta delovna mesta, vezana na dom starejših v Žireh. V 
domu bo namreč zaposlitev dobilo približno trideset oseb. 
Z razpisom ta čas iščejo kuharje, bolničarje negovalce, sre-
dnje medicinske sestre in fizioterapevte. Povezave do raz-
pisov so objavljene tudi na občinski spletni strani.

Razpisi za zaposlitve v domu starejših
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Mateja Rant

Žiri – Razstava v Muzeju 
Žiri je nastala kot popestri-
tev društvenega Abrahama, 
je pojasnil Franci Temelj, ki 
je skupaj s Stanetom Ko-
smačem poskrbel za posta-
vitev razstave. V Muzejskem 
društvu Žiri so namreč lani 
praznovali petdesetletnico, 
ki pa je zaradi razmer, pove-
zanih z epidemijo covida-19, 
niso mogli ustrezno prazno-
vati, tako da so to storili šele 
letos. Razstava je torej po-
svečena petdesetletnici dru-
štva, čeprav se je vmes "po-
staralo" še za eno leto.
Vsakega od petdesetih raz-
stavljenih predmetov so 
opremili s kratkim opisom, 
tako da obiskovalci razstave 
lahko izvejo veliko zanimi-
vega iz žirovske zgodovine. 
Najstarejši razstavljen 
predmet je rimska fibula 
oziroma okrasna zaponka 
za pritrjevanje oblačil v 
obliki goloba, ki so jo našli 
na Žirku, hribu nad Žirmi, 
in naj bi izvirala iz 6. stole-
tja. Po Temeljevih besedah 
gre za ta čas najbolj repre-
zentančen kos v muzeju, ki 
bo gotovo dobil mesto tudi 
v stalni zbirki. Pozornost 
pritegneta tudi stara ze-

mljevida: prvi prikazuje, 
kako so si tik pred razpa-
dom Avstro-Ogrske pred-
stavljali nove meje in med 
drugim vključuje celotno 
Istro, Trst, današnjo av-
strijsko Koroško in še šte-
vilna druga ozemlja, drugi 
pa kruto realnost po koncu 
prve svetovne vojne. Te-
melj je opozoril še na zasta-
vico šole, ki izvira iz časov, 
ko se je žirovska šola ime-

novala po padlih prvobor-
cih. "Predmetov, ki bi jih 
lahko uporabili za razstavo, 
se hitro nabere, zato smo 
jih izbrali bolj po občutku," 
je priznal. Pravi pomen pa 
so jim želeli dati s posebno, 
zelo kreativno postavitvijo. 
"Nismo jih razstavili po mi-
zah, kot je sicer običaj, saj 
nismo želeli, da bi izpadlo 
kot 'kramarska' stojnica, 
kar lahko vidimo na vsa-

kem bolšjem sejmu," je po-
udaril Temelj. 
Nekaj predmetov so pridobili 
iz društvenega depoja, nekaj 
so jih člani društva hranili 
doma, posamezne predmete 
pa so jim odstopili tudi zbi-
ralci. "Predmete so prispeva-
li mnogi, ki ljubiteljsko skr-
bijo za kulturno dediščino, a 
saj tudi naš muzej deluje 
bolj ali manj na ljubiteljski 
osnovi," je še dodal Temelj.

Razstava ob jubileju
V Muzeju Žiri so sredi oktobra odprli razstavo z naslovom 50 muzejskih predmetov ob 50-letnici 
Muzejskega društva Žiri.

V Muzeju Žiri si je mogoče ogledati razstavo z naslovom 50 muzejskih predmetov ob 
50-letnici Muzejskega društva Žiri. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – V okviru tokratne iz-
menjave na Poljskem je bil 
poudarek na ozaveščanju o 
koristni porabi ostankov 
hrane, je razložila učiteljica 
Betka Pišlar, ki je z Matejo 
Velkavrh in Julijano Gantar 
učence spremljala na gosto-
vanju. Projekt je poleg slo-
venske in poljske šole pove-
zal še šole iz Romunije, Tur-
čije, Španije in Portugalske. 

Obisk na Poljskem so začeli 
v šoli gostiteljici v Olsztynu. 
Po uvodni predstavitvi so se 
posvetili pogovoru o količi-
ni hrane, ki jo zavržejo v 
državah, iz katerih prihaja-
jo udeleženci projekta. 
Ugotovitve so nato predsta-
vili v končnem poročilu, 
obenem pa dodali nasvete, 
kako zavreči čim manj hra-
ne, in recepte za pripravo 
jedi iz živil, ki so tik pred 
iztekom roka uporabe. 

Učenci so se poučili o pre-
hrambni piramidi in ustre-
znem razvrščanju odpad-
kov, navdušila jih je tudi 
organizacija Food Bank 
(Banka hrane), ki skrbi, da 
neporabljena hrana ne pri-
stane v smeteh, temveč jo 
podarijo pomoči potreb-
nim. "V Olsztynu in Varša-
vi so celo namestili posebne 
hladilnike, kamor ljudje, ki 
so pripravili preveč hrane 
zase in za svoje družine, 

položijo odvečno hrano, ki 
jo nato lahko vzame, kdor 
jo potrebuje. To se dogaja 
predvsem v času božičnih 
in velikonočnih praznikov." 
Po besedah učenke Ane 
Mali v tej ustanovi vsak dan 
pripravljajo tudi obroke, ki 
si jih lahko privošči vsak. 
Ajda Grošelj je bila zlasti 
navdušena nad kuharsko 
delavnico, na kateri so se 
učili kuhati z vsem, kar 
nam ostaja v hladilniku. 
Maj Šubic in Ana Mali pa 
sta s ponosom predstavila 
rezultate o zavrženi hrani 
po posameznih državah, saj 
je med vsemi državami naj-
manj zavržemo prav Slo-
venci. "Mi smo bili na go-
stovanju tudi edini, ki smo 
pojedli vse, kar smo dobili 
na krožnikih," so pristavili. 
Izmenjava na Poljskem je 
bila obenem priložnost za 
spoznavanje poljske zgodo-
vine in znamenitosti mesta, 
v katerem so bivali, obiskali 
so tudi tri obmorska mesta: 
Gdansk, Gdnyio in Sopot. 
"Spoznali smo veliko novih 
prijateljev, zato se je bilo kar 
težko posloviti," je še pri-
znal Maj Šubic.

O koristni porabi ostankov
V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom Smart waste managers (Pametni upravljavci 
odpadkov) se je pet učencev Osnovne šole Žiri konec septembra udeležilo izmenjave na Poljskem.

Na kuharski delavnici so se učili, kako porabiti hrano iz hladilnika. / Foto: arhiv šole

Mateja Rant

Žiri – V novi športni dvorani 
in njeni okolici so pripravili 
tri sklope enotedenskih po-
čitnic s pestrim športno-re-
kreativnim in izobraževal-
nim programom, ki se jih je 
skupaj udeležilo 99 otrok; 

43 otrok so popeljali tudi na 
enodnevni izlet v adrenalin-
ski park Stari vrh, so sporo-
čili iz družbe Poclain Hy-
draulics.
Otrokom so ponudili igra-
nje ameriškega nogometa, 
tenisa in namiznega tenisa, 
preskusili so se lahko v 

judu, lokostrelstvu, plezanju 
in odbojki na mivki ter spo-
znavali in jahali konje. Raz-
gibavali so se na fitnes na-
pravah, se zabavali ob hip 
hopu, zumbi in vodnih 
igrah ter uživali v kopanju v 
reki Sori. Skupaj so se poda-
li na gozdno učno pot in utr-

jevali znanje angleškega je-
zika na ustvarjalnih delavni-
cah angleščine, preskusili 
pa so se tudi v peki cimeto-
vih rolic. Ra znolik program 
so pomagali soustvarjati 
predstavniki judo kluba, ple-
zalci iz alpinističnega odse-
ka, taborniki iz rodu Zelene-

ga Žirka in predstavniki ko-
njeniškega kluba, so še poja-
snili v Poclain Hydraulics. 
Ob tem so poudarili, da so 
bili navdušeni tako otroci 
kot njihovi starši. "Organi-
zatorju je uspelo mlade vsaj 
za nekaj uric odvrniti od br-
skanja po elektronskih na-

pravah ter jih skozi igro, 
spoznavanje posameznih 
športov, pravil in rekvizitov 
ter z interakcijami v skupi-
nah preusmeriti v raznolike 
gibalne aktivnosti." Z različ-
nimi športnimi vadbami so 
poskrbeli za njihovo dobro 
počutje. 

Poskrbeli za pestre 
in zabavne počitnice

V podjetju Trim As so ob podpori občine, 
osnovne šole in petih žirovskih podjetij tudi letos 
poleti pripravili program aktivnih počitnic za 
predšolske otroke in osnovnošolce

Z različnimi športnimi vadbami so poskrbeli za dobro 
počutje otrok. / Foto: Trim As

Aktivnih počitnic se je poleti skupaj udeležilo skoraj sto 
otrok. / Foto: Trim As

Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri se bo letos spet mogoče dru-
žiti ob poslušanju pravljic in ustvarjanju na delavnicah. S 
knjižničarko Majdo Treven bo mogoče v sredo, 3. novem-
bra, nato pa še 1. decembra ob 17. uri ob poslušanju pravljic 
prepotovati ves svet. Saši Ambrožič pa se lahko tako naj-
mlajši kot mladina in odrasli pridružijo na delavnicah za 
spretne prste. Najmlajši bodo z barvami jeseni ustvarjali v 
sredo, 10. novembra, ob 17. uri. Uro kasneje bo sledila še 
ustvarjalna delavnica za mladino in odrasle.

Druženje ob pravljicah in na delavnicah
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 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam 
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Igor Kavčič

Škofja Loka – Galerija Ivana 
Groharja je do sredine no-
vembra zapredena. Obisko-
valec to spoznam že takoj za 
vhodnimi vrati, ko mi Jaka 
– oni dan skrbnik galerije – 
ponudi zaščitne prevleke za 
čez obuvala, kakršne se upo-
rabljajo na primer v medici-
ni. "Da se ne umažejo sne-
žno bela tla," pove. Obujem 
se in stopim v nekakšen tu-
nel, speljan skozi prvi gale-
rijski prostor v drugega. Pre-

vidno, kot bi najbrž previ-
dno stopali v nič oziroma v 
nekaj, česar ne poznate, na-
prej pa vas vleče le radove-
dnost, kaj je na koncu. Ob-
kroža me koprena iz filca, s 
tunelskega oboka visijo "paj-
čevine", v ozadju je slišati 
zamolkle zvoke – mogoče je 
tako videti in je slišati preta-
kanje krvi po žilah? Ta ne-
navadna združba s svojo ne-
žno belino in mehkobo ma-
teriala pomirja, hkrati pa 
nas plaši – bojimo se podr-
gniti po stenah, nočemo se 

zaplesti v pajčevine. A člove-
štvu lastna radovednost 
žene naprej, v temo drugega 
prostora, kamor zavijemo in 
kjer pred seboj zagledamo 
ploskev z narisanimi stopa-
li. Torej stopimo gor ...

V zapredenem svetu
Zapredenost je mreža, ki je 
lahko pozitivna ali negativ-
na, mreža lahko povezuje ali 
– kot jo v tej instalaciji in si-
cer dojema Katja Bogataj – 
predstavlja nekaj, v kar smo 
vpeti, ko nam vladajo elite, 
umetna inteligenca, inter-
net, ko nas vedno bolj golta 
kapitalizem. Kustos razstave 
Boštjan Soklič iz Loškega 
muzeja pa nadaljuje: "Raz-
stava je konceptualno dvo-
polna; sestavljena je iz pro-
storske instalacije v obliki 
rova v prvem prostoru, ki 
nas vodi do navideznega ko-
kona pajkovca v drugem 
prostoru." Da je uvodni del 
pravzaprav vabeča past za 
obiskovalca, ugotavlja So-
klič. Dojemanje mrežnih 
površin poleg optičnega gle-
dalcu nudi tudi haptično do-
živetje, ki ga recipira pred-

vsem s pomočjo svetlobe in 
sence. "Prvi prostor je kot 
prispodoba zunanjega sveta, 
je iluzija realnega, pri čemer 
nas Katja Bogataj direktno 
napeljuje na razmišljanje o 
človeški vpetosti v nevidna 
omrežja, v katera smo pro-
stovoljno ali neprostovoljno 
ujeti na različne načine."
Diplomirana kiparka Katja 
Bogataj, trenutno opravlja 
podiplomski študij iz kipar-
stva na Akademiji lepih 
umetnosti v Lizboni na Por-
tugalskem, projekt, ki ga je 
naslovila Zapredenost, raz-
vija že šest let, vse od konca 
študija, ko je prvič razstavila 
svoje diplomsko delo na to 
temo. "Najprej se zaprede-
mo v svoje misli, v svoja pre-
pričanja, v nadaljevanju pa 
se zapredemo v večje siste-
me, najprej domače, tiste v 
širšem okolju in ne naza-
dnje globalne," pove Bogata-
jeva, ki je v svojem umetni-
škem pristopu tudi tokrat 
družbeno angažirana. "Na 
svetu je ogromno zaprede-
nosti, s katerimi se dnevno 
soočamo … In zapredenost 
je vojna, v kateri verjamemo, 

Čas zapredenosti
V Galeriji Ivana Groharja se s konceptualnim projektom Zapredenost predstavlja večmedijska 
umetnica Katja Bogataj iz Žirov.

Tik pred zapredanjem: Katja Bogataj in Boštjan Soklič  
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da so eni dobri in drugi ne-
gativni. Politika, farmacevt-
ski koncerni, religija, ume-
tna inteligenca, mediji in še 
kdo zelo dobro manipulira z 
ljudstvom, saj je to zaprede-
no." Kot še pove, aktualni 
čas in stanje v svetu razstavi 
dajeta dodatno legitimnost. 

Soklič k njenim besedam 
poudarja, da je umetnica v 
svojih projektih vselej kritič-
na do družbenih anomalij, 
analizira stranpoti sodobne 
družbe, njena drža je vedno 
znova kritiška. Tokrat pa se 
je podala še na področje psi-
hoanalize, v projekt namreč 
vključuje pajka.

Je to pogled v prihodnost
Že v prvem prostoru se sre-
čamo s "pajčevinami", v 
drugem prostoru pa je, kot 
pove kustos razstave, osre-
dnja instalacija namenjena 
navideznemu kokonu pajka 
plenilca, ki svoj plen ujame 
v mrežo, ga ovije v niti in 
potem vanj iztisne strup. 
"Avtorica pajka in njegove 
vedenjske lastnosti dojema 
kot prispodobo plenilskih 
skupin (koncerni, korpora-
cije) – tako imenovanih elit 
sodobne globalizirane druž-
be, ki si skušajo podrediti 
planet in ga nadvladati." 

Stojimo torej na koncu tu-
nela, na plošči z zarisanimi 
stopali pred ekrani z video 
posnetki. "Pajke sem posta-
vila v pet pozicij in v vsaki 
predstavljajo eno od že ome-
njenih elit. Ko pride žrtev, ti 
pajki skočijo nanjo in jo za-
predejo. Ljudje hodimo sko-

zi tunel naprej, ker nas vleče 
radovednost, zanima nas, 
kaj sledi, ampak enkrat te 
vseeno posrka. "Pravo bistvo 
se nam razodene v zaključ-
ku poti skozi instalacijo. 
Njena pripoved je pripoved 
o viziji sveta, video na koncu 
je kot magična krogla, skozi 
katero gledamo možno pri-
hodnost. Na nas je torej, da 
preprečimo, da bi nadaljeva-
li v tej smeri," je povedal Bo-
štjan Soklič.
Galerija je kot nalašč za to-
vrstno postavitev, saj naše 
misli povede od začetnega 
ugodja v mehkobi skrivno-
stnega tunela do bridkega 
konca, ko nas zaprede paj-
ek. Kiparka nam pojasnjuje 
aktualno stanje, na nas pa 
je, kako bomo ravnali. Ka-
tja Bogataj ob tem podaja 
zaključno misel: "Ločuje-
mo lahko samo odpadke. 
Vse drugo se povezuje v 
zdravo celoto. Vseh bitij na 
zemlji."

Dokončno zapredeni / Foto: Igor Kavčič

»Najprej se zapredemo v svoje misli, v svoja 
prepričanja, v nadaljevanju pa se zapredemo v 
večje sisteme, najprej domače, tiste v širšem 
okolju in ne nazadnje globalne.«

Crngrob – S koncertom zasedbe Musica Cubicularis se je 
preteklo sredo v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu 
začel jesenski ciklus glasbenih srečanj. V soboto, 4. decem-
bra, ob 19.30 bo nastopil Simfonični orkester in MePZ Cre-
scendo pod vodstvom Žige Kerta, v sredo, 29. decembra, ob 
19.30 bo sledil še koncert zasedbe Capella Carniola v sestavi 
Janez Jocif (portativ, strunska lajna, dude, piščali, umetniški 
vodja), Marta Močnik Pirc (sopran), Kristina Martinc (klju-
nasta flavta), Barbara Kanc (gib) in Franci Krevh (tolkala). 

Glasbena srečanja v Crngrobu
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V  prejšnjih prispevkih o delu 
knjižnice in njenih enot smo 
se na teh straneh ukvarjali 
predvsem z naštevanjem pro-
blemov in načinom delovanja 
knjižnic in o tem, kako smo 
poskušali svojim uporabni-
kom zagotavljati vsaj osnovne 
storitve in dostop do gradiva.
Tokrat pa  želimo  poudariti 
tudi nekaj dobrih praks, ki so 
rezultat prej omenjenih težav, 
s katerimi smo se in se še ve-
dno srečujemo v času ukre-
pov. V ospredje postavljamo  
predvsem novouvedeno mo-
žnost brezstičnega prevzema 
gradiva zunaj prostorov knji-
žnice v Škofji Loki. V juniju 
smo namreč obiskovalcem 
ponudili možnost naročanja 
in prevzema gradiva v pa-
ketniku, brez vstopa v pro-
store knjižnice. Ta način pre-

vzema gradiva je med tem že 
dobro zaživel. Največja pred-
nost paketnika je možnost 
prevzema gradiva izven de-
lovnega časa knjižnice – t. i. 
sistem 24/7. Ob tem mora-
mo upoštevati tudi mo-
žnost  vrnitve gradiva v za to 
namenjen predal ob vhodu v 
knjižnico (v Škofji Loki že od 
leta 2012, na Trati, v Železni-
kih in Žireh pa od letos) vse 
dni v tednu, prav tako po sis-
temu 24/7. To je eden od po-
zitivnih rezultatov sicer za vse 
neprijaznega časa! 
Upamo, da bo ob razumeva-
nju naših financerjev paketni-
ke možno postaviti tudi v 
manjših krajevnih enotah, 
kjer ne moremo zagotoviti ce-
lodnevne odprtosti vsak de-
lovni dan. Tako bi lahko obi-
skovalci enot naročeno gradi-

vo prevzemali tudi v dnevih in 
času, ko je knjižnica zaprta.
Več o načinu delovanja pake-
tnika si lahko ogledate na 
spletni strani knjižnice!
 
Že v preteklosti, zlasti pa v 
»koronačasu«, smo večkrat 
omenjali veliko možnosti, ki 
jih ponujajo e-knjige v slo-
venščini na portalu Biblos. 
Bralci so v letu 2020 prepo-
znali prednosti izposoje tovr-
stnega gradiva. Rezultati pri-
merjave izposoje za leti 2019 
in 2020 nam sporočajo o 
213-odstotnem porastu. Kljub 
temu da je na tem področju v 
letu 2021 zabeležen upad v 
primerjavi z letom 2020, pa 
tudi v tem letu še vedno pri-
čakujemo višje število izposoj 
kot v letu 2019. 
Z rednim mesečnim doku-
pom novih naslovov poskuša-
mo slediti željam uporabni-
kov in aktualizirati zbirko. Po-
sebej ob tem opozarjamo na 
dostopnost naslovov s podro-
čja domačega branja za sred-
nješolce!  
V letu 2020 smo članom po-
nudili še eno novost, ki omo-
goča »izposojo knjig« v času 
zaprtosti knjižnice. Gre za  
zvočne knjige ponudnika 
Audibook. To gradivo je pre-
cejšnja novost na slovenskem 
knjižnem trgu, kjer se za nje-

no uveljavitev trudi kar nekaj 
ponudnikov. Vsebine, ki so 
trenutno na voljo, si lahko 
ogledate na naši spletni strani 
v sklopu e-virov, kjer najdete 
tudi navodila za izposojo in 
njihovo uporabo na vaših mo-
bilnih napravah.
Okoliščine, ki so zahtevale 
omejitve pri izvajanju priredi-
tev, so nas spodbudile k iska-
nji rešitev, tako da smo veliko 
dogodkov ponudili na sple-
tnih orodjih. Bili smo prva 
splošna knjižnica v Sloveni-
ji, ki je prireditve ponudila 
tudi na podcastih, prav tako 
si lahko nekaj pogovornih ve-
čerov in prireditev ogledate 
na našem YouTube kanalu. 
Trenutno si v živo lahko ogle-
date razstavo Loške gostilne 
skozi čas, ki smo jo postavili v 
okviru Dnevov evropske kul-
turne dediščine.

Trajnostni razvoj in delovanje 
družbe v uresničevanju nje-
govih ciljev postaja vedno 
bolj aktualen. Septembra je 
minilo šest let, odkar je OZN 
sprejela Agendo 2030, ki po-
meni zgodovinski dogovor 
mednarodne skupnosti za od-
pravo revščine, zmanjševanje 
neenakosti in zagotovitev na-
predka. Ciljem, ki jih poudarja 
Agenda, se vedno bolj zave-
zujejo tudi knjižnice po svetu.

Naša knjižnica je v skladu z 
novonastajajočo strategijo 
dela slovenskih splošnih knji-
žnic te cilje vključila v svoje 
delo tako, da svoje prireditve 
od septembra 2021 označu-
jemo z ikonami, ki predstav-
ljajo uresničevanje teh ciljev. 
Prav tako smo od 25. septem-
bra dalje na našem YouTube 
kanalu vsak dan predstavili 
enega od 17 ciljev z razlago, 
kaj lahko k njegovemu izpol-
njevanju prispeva knjižnica.
Bistveni del teh poudarkov 
je namenjen ozaveščanju 
javnosti o nujnosti ukrepa-
nja in s tem prispevanje k 
trajnejšemu razvoju naše 
družbe, brez mnogih stran-
skih učinkov, ki so sedaj po-
sledica načina našega delo-
vanja. 

Š o l s k a  u l i c a  6
4220 Škofja Loka
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA V POST-COVID ČASU

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – "Kot vedno z 
nekoliko naprej nagnjeno 
glavo, pomenljivim, žare-
čim pogledom, obrnjenim 
navzgor, cepetajoč hitiš čez 
Plac. Poln zamisli za danes, 
za jutri, za drug' teden ... Pa 
za stara leta nekaj. Pod paz-
duho, če ni tam skrita ka-
kšna knjiga, nosiš fotoapa-
rat, vsaj tistega malega za 
lovljenje mestnega utripa, 
ali pa nerodno med rokama 
prestavljaš stojalo za tistega 
najboljšega. Ujeti hočeš vse 
trenutke, ki so ti na dosegu 
dlani, pa v mrežo spraviti še 
tiste, ki dajejo 'žmoht', ki jih 
je treba oddelati in nato pre-
jeti za svoje," je spomin na 
Igorja Žužka v delčku večera 
ob odprtju razstave opisala 
Agata Trojar, zbrani prijate-
lji in znanci pa so se mu po-
klonili z mislijo, da je pre-
zgodaj umrl Ločan, ki so ga 
radi imeli v svoji družbi.
Igor Žužek, dramski igralec 
in tudi pedagog in fotograf, 
je umrl lani, le dobra dva te-
dna pred praznovanjem 

šestdesetega rojstnega dne-
va. Za okrogli jubilej konec 
novembra je že pripravljal 
razstavo svojih fotografij in 
jih sam tudi že uokviril. 
Razstava je nato na odprtje 
čakala skoraj leto dni, v nje-
gov spomin pa sta jo pripra-
vili Agata Trojar in Anja Fa-
biani. Za kulturni program 
ob odprtju so poskrbeli pri 
KD Sejalec umetnosti, pe-
smi Agate Trojar pa so brale 
Mojka Žagar, Ela Dolinar, 
Nadja Strajnar Zadnik in 
Agata Trojar. 
Vsi, ki so se ob odprtju sredi 
tega meseca zbrali v Jeshar-
ni, so lahko prisluhnili tudi 
glasbi Lada Jakše, Boštjana 
Sokliča in Nine Misson, obi-
skovalci priljubljenega lo-
škega lokala pa si na stenah 
sedaj lahko ogledujejo 15 fo-
tografij, ki jih je Igor Žužek 
posnel na svojih potovanjih 
pa tudi v Škofji Loki in oko-
lici. Še posebno rad je slikal 
gozd in sence v njem. "Sem 
potepuh. Svet bom, kolikor 
mi bo dano, obredel do za-
dnjega kotička. Domače 
dvorišče tja do Crngroba ali 

pa na Hrib'c, do Svetega An-
dreja ali pa do starega gradu 
pod Lubnikom pa vsak dan 

..." je Žužkove misli ob od-
prtju razstave še predstavila 
Agata Trojar. 

Spomin na Igorja Žužka
V škofjeloški Jesharni si je moč ogledati razstavo fotografij Igorja Žužka, ki je umrl lani novembra.

Agata Trojar je predstavila življenje in misli Igorja Žužka, 
razstavo njegovih fotografij pa si je mogoče ogledati v 
Jesharni.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Najprej je v 
soboto, 6. novembra, ob 
19.30 na sporedu koncert 
pesnice Anje Zag Golob ter 
skladatelja in pianista Draga 
Ivanuše. Njun koncertni 
projekt je nastal lani poleti, 
navdihnila pa sta ga pesniči-
na zadnja knjiga in prijatelj-
stvo med umetnikoma. Ide-
ja projekta je združiti poezi-
jo in glasbo na način, ki 
presega zgolj branje ob glas-
bi, temveč obravnava glasbo 
kot poezijo in v poeziji razi-
skuje melodičnost in ritmič-
nost. Dogodek poteka v sklo-
pu glasbeno-izobraževalne-

ga projekta z naslovom Spo-
znavanje glasbe in družbe – 
Drugi letnik. Izvaja ga Kul-
turno-umetniško društvo 
Jadran ob pomoči Zavoda O, 
zavoda škofjeloške mladine, 
in Zavoda 973 ter ob podpo-
ri Ministrstva za kulturo in 

Občine Škofja Loka.
Sokolski dom Škofja Loka 
pa v sredo, 10. novembra, ob 
19.30 vabi na otvoritveni 
koncert nove sezone koncer-
tnega Kristalnega abonma-
ja. Na odru Sokolskega 
doma se bo s klavirskim re-
citalom predstavila pianist-
ka Tatjana Ognjanovič. Obi-
skovalci obeh koncertov mo-
rajo izpolnjevati pogoj PCT.

Koncerta za sladokusce

V začetku novembra se v Sokolskem domu 
obetata dva koncerta, saj se bosta najprej 
predstavila Anja Zag Golob in Drago Ivanuša, 
nato pa še Tatjana Ognjanovič.

Škofja Loka – Uspehi dosedanjih treh natečajev Tole moram 
povedat’ so loško muzejsko društvo prepričali, da mlade 
znova povabi k sodelovanju. Tokrat natečaj poteka pod na
slovom Dober tek!, s čimer se navezujejo na aktualno ime
novanje Slovenije za nosilko naziva Evropska gastronomska 
regija 2021. Več izveste na spletni strani Muzejskega druš
tva Škofja Loka.

Nov natečaj Tole moram povedat’
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PIKA NA i
Ob nakupu vozila Peugeot prejmete 

bon za zimske pnevmatike s premontažo 

peugeot.si

 *Vrednost bona ob nakupu in dobavi novega vozila 
Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot 508 in Peugeot Traveller je 500 EUR, ob nakupu 
in dobavi ostalih novih osebnih vozil Peugeot je vrednost bona 300 EUR. Bon je 
možno vnovčiti le za nakup in premontažo pnevmatik, ki so kupljene pri pooblaščenih 
prodajalcih in serviserjih Peugeot v Sloveniji ob nakupu in dobavi novega osebnega 
vozila v času od 11.10. do 30 .11.2021 in sicer pri pooblaščenem prodajalcu, kjer je 
bilo vozilo kupljeno in dobavljeno. Bona ni možno zamenjati za gotovino oziroma 
drug izdelek. Bon ni prenosljiv na drugo osebo. V primeru, da je vrednost zimskih 
pnevmatik in premontaže večja od vrednosti bona, razliko doplača kupec. V primeru, 
da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže manjša od vrednosti bona, se kupcu 
razlika ne povrne in je ni možno zamenjati za drug izdelek.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 722 70 10, www.rodex.si

Peugeot_Pika-na-i_Letak_A5_v04_nve.indd   1 08/10/2021   12:14

 

Servis 
zmagovalcev
VIANOR Selca Lavtar
Selca 175

041 877 530

www.petrol.si/tipstop-vianor

 

PREJMETE 20€Ob nakupu 
4 pnevmatik 
Nokian

za 
premontažo
Vianor

brezplačna 
pnevmatika v 
primeru predrtja 

GARANCIJA 
PNEVMATIK

Obiščite nas!

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Moška članska 
ekipa še naprej nastopa z 
imenom LTH Casting, eki-
pa pa je novo sezono v 2. 
SKL začela z dvema zmaga-
ma. Najprej so doma prema-
gali Brinox Medvode, v go-
steh pa Branik. Sledil je po-
raz proti ekipi Trotov. 
Prve zmage so se veselili v Po-
kalu Spar, kjer so dobili prvo 
srečanje v gosteh proti ekipi 
Mesarija Prunk Sežana. Prav 
danes jih v domači dvorani 
čaka povratna tekma.
V ekipi so od lani ostali Bo-
ris Bošnjak, Matej Čibej, 
Nace Frelih, Luka Grum, 
Tilen Jugovic, Tim Lotrič, 

Tim Sočak, Dominik Vr-
šnik, Anže Zdolšek in Miha 
Remec, novinci pa so Grega 
Kuralt, Rade Rodić (oba 
ECE Triglav), Stefan Ristić, 
Nik Šimenc (oba Slovan) ter 
Leon Hafner, Tilen Malov-
čič in Marcel Misson, ki so 
se moštvu priključili iz 
mlajših klubskih selekcij. 
"Tudi za letošnjo sezono 
smo sestavili mešanico iz-
kušenih in mladih igralcev. 
Dejstvo je, da se na začetku 
sezone še vedno pozna neu-
igranost in da je v naši igri 
še ogromno pomanjkljivo-
sti, a verjamem, da se bo 
zavzeto delo in predvsem 
trdo ekipno treniranje obre-
stovalo in da bomo kmalu 
prišli do nivoja, kakršnega 
si želimo. To bi v prvem 
delu sezone moralo zado-
ščati za preboj med najbolj-
ših osem. Prvenstvo se bo 
znova odločalo aprila in cilj 
je, da smo takrat na vrhun-
cu. Želimo tudi, da bi v se-
zoni čim več minut na igri-
šču preživeli mladi domači 
košarkarji, ki jim bodo iz-
kušnje na članskem parke-
tu zelo prav prišle tudi v 
boju za naslov državnega 
prvaka v mladinski konku-
renci," je povedal trener 
članske ekipe LTH Castin-
gsa Igor Dolenc.

Novo sezono so že začele 
tudi mlajše selekcije. Delo je 
začel novi vodja košarkarske 
šole Siniša Banović, ki je 
pred tem uspehe žel pri Tri-
glavu. V šolo košarke se je 
samo v zadnjih treh mese-
cih vpisalo več kot sto novih 
otrok, šola košarke pa pote-
ka na šestih različnih lokaci-
jah (OŠ Cvetko Golar, OŠ 
Ivan Grohar, OŠ Mesto, OŠ 
Železniki, PŠ Žabnica, PŠ 
Reteče). V avgustu so pri-
pravili poletne košarkarske 
počitnice, ta teden pa že po-
tekajo jesenske košarkarske 
počitnice za otroke od 1. do 
5. razreda.
Pred kratkim so v klubu 
podpisali triletno sponzor-

sko pogodbo o sodelovanju 
s podjetjem Domel, ki se v 
škofjeloško košarko vklju-
čuje kot generalni sponzor 
vseh ženskih selekcij. 
"Zelo sem ponosen, da se je 
podjetje Domel odločilo, da 
se pridruži KK Škofja Loka 
kot generalni sponzor vseh 
ženskih košarkarskih ekip. 
Smo klub, ki ima tradicijo 
in se ponosno bližamo 
70-letnici delovanja. V leto-
šnji in naslednjih letih ima-
mo cilj, da skupaj dvignemo 
žensko košarko še na višjo 
raven. Glede na veliko zani-
manje bomo treninge ko-
šarke organizirali tudi v Že-
leznikih. Zahvaljujem se 
direktorju Matjažu Čema-
žarju in upravi podjetja Do-
mel, da so podprli naš pro-
jekt," je povedal predsednik 
kluba Anže Kalan.
V lanski sezoni so se pod 
vodstvom trenerke Klavdije 
Oblak in njene pomočnice 
Jasmine Zalar med dekleti 
izkazale zlasti igralke v sta-
rostni kategoriji U13, ki so 
postale državne prvakinje. 
V klubu so jim na domači 
članski tekmi proti Trotom 
pripravili sprejem, igralke 
pa sta s spodbudnimi bese-
dami nagovorila predsednik 
kluba Anže Kalan in domači 
župan Tine Radinja. 

Veseli so novega 
sponzorja
Pri Košarkarskem klubu Škofja Loka so podpisali 
pogodbo z Domelom, ki je generalni sponzor 
ženskih selekcij.

Anže Kalan in Matjaž Čemažar sta podpisala sponzorsko 
pogodbo, dekleta pa bodo nosila drese z napisom  
Domela. / Foto: arhiv KK Škofja Loka

Škofja Loka – Minuli teden je najboljši slovenski telovadec 
Sašo Bertoncelj zaključil svojo bogato športno kariero. Kon-
čala se je z zadnjim nastopom na svetovnem prvenstvu v 
japonskem Kitakyushuju. Svoje že 13. svetovno prvenstvo je 
končal na 15. mestu. "Vaja ni bila slaba, vendar se je skozi 
nastop nabralo preveč majhnih napak. Kljub temu da nisem 
nastopil v finalu, si nimam česa očitati. Dal sem vse od sebe 
in lahko sem zadovoljen," je povedal 37-letni Bertoncelj, ki 
mu je na svetovnem prvenstvu najboljši dosežek uspel s 
četrtim mestom leta 2014 v Nanningu. Vse od svetovnega 
prvenstva leta 2018 v Dohi se je ubadal s poškodbami. "Telo 
mi enostavno ne dopušča več tako ostre vadbe kot nekoč," 
je povedal Bertoncelj, ki se je v svoji karieri na svetovnih 
pokalih in izzivih redno uvrščal na stopničke svetovnega po-
kala, desetkrat je tudi zmagal. Petkrat je sezono končal kot 
skupni zmagovalec svetovnega pokala na konju z ročaji. 
Zmagal je tudi na prvih evropskih igrah (2015), postal sre-
dozemski (2013) in univerzitetni prvak (2007), z osemnaj-
stih evropskih prvenstev pa ima tri kolajne.

Sašo Bertoncelj zaključil bogato kariero

Kranj – Ta mesec je kranjska skakalnica gostila letošnje po-
letno člansko državno prvenstvo v smučarskih skokih, na-
slov državne prvakinje v ženski konkurenci pa si je priborila 
članica SSK Norica Žiri Nika Križnar iz Delnic. Vodila je že 
po prvi seriji, na koncu pa je slavila pred zmagovalko leto-
šnje poletne velike nagrade Uršo Bogataj (SSK Ilirija). Tretja 
je bila Jerneja Brecl (SSK Velenje). »Na tekmo sem šla z 
mirno glavo, naredila sem dva skoka, ki pa nista bila perfek-
tna. Lepše bi bilo, če bi za zmago skočila 106 metrov. Bilo 
pa je dobro, ker so prišli tudi navijači – in zmagati pred 
domačimi navijači je vedno lepo,« je po tekmi povedala 
21-letna šampionka Nika Križnar. V moški konkurenci je 
zmagal Anže Lanišek (SSK Mengeš), drugo mesto je osvojil 
Cene Prevc (SK Triglav) iz Dolenje vasi, tretje mesto pa sta 
si razdelila Žiga Jelar (SK Triglav) in Lovro Kos (SSK Ilirija). 
Tekmo mešanih ekip so dobili člani SSK Ilirija pred člani SK 
Triglav Kranj in lanskoletnimi prvaki iz SSK Norica Žiri. Za 
bronasto ekipo so nastopili Jerica Jesenko, Rok Oblak, Nika 
Križnar in Marcel Stržinar.

Nika Križnar je državna prvakinja



UPRAVNIŠKIH STORITEV!
NOVI UGODNI PAKETI

Smo zaupanja vreden upravnik
z dolgoletno tradicijo upravljanja in
vzdrževanja večstanovanjskih stavb.

S svojimi strokovnimi storitvami
znižujemo redne mesečne stroške
in ohranjamo ter plemenitimo
vrednost vaših nepremičnin.

Sedaj tudi na območju Škofje Loke
z okolico nudimo izredno ugodne
pakete upravniških storitev.

Pokličite nas in se prepričajte
o prednostih, ki jih zagotavljamo 
našim strankam.

Odgovorno upravljamo z vašo last
nino. Že več kot 65 let.

Roman Hafner, vodja pisarne
T 04 5110 830  M 030 605 759
E roman.hafner@domplan.si

Domplan, d.d., Enota Škofja Loka
Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
| www.domplan-upravljanje.si

Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04 20 68 800, F 04 20 68 701
| www.domplan.si

IZMENSKI ELEKTROMEHANIK
Glavne delovne naloge:
  Opravljanje preventivnih in/ali korektivnih  

vzdrževalnih del v obratu.
   Opravljanje tekočih popravil in zamenjavanje  

iztrošenih delov.
   Nastavljanje elektro in strojnih naprav glede  

na zahteve tehnološkega procesa.
   Samostojno iskanje in odpravljanje ugotovljenih  

napak in okvar na strojih, napravah in instalacijah.
   Spremljanje obratovanja elektro in strojnih naprav s 

kontrolnimi obhodi, odpravljanje motenj in zastojev.
   Branje tehnično-tehnološke dokumentacije in  

izvajanje del skladno z načrti.
   Od kandidatov pričakujemo vsaj srednješolsko  

izobrazbo. 

Pogodbo bomo sklenili za nedoločen čas s poskusnim 
delom. Delovno mesto je v Škofji Loki. Delo poteka v 
štirih izmenah. 

Vašo ponudbo pričakujemo na elektronski naslov: 
razpis@knaufinsulation.com. Več informacij vam 
bomo z veseljem posredovali na številki 030 706 107. 

UNIVERZALNI OPERATER
Za delo v proizvodnji v novem obratu na lo-
kaciji v Škofji Loki zaposlimo več sodelavcev.
Glavne delovne naloge:
   Opravljanje različnih delovnih nalog  

na proizvodni liniji.
  Vzdrževanje čistoče in reda v proizvodnji.
   Nadzorovanje delovanja proizvodne  

linije in vzdrževalna dela.
   Izločanje izdelkov slabe kakovosti in  

sortiranje končnih izdelkov.
  Stalno kontroliranje ključnih parametrov 

proizvodnega procesa.
   Evidentiranje opažanj, ki motijo proces 

ali nanj pozitivno vplivajo.

Pogodbo bomo sklenili za nedoločen čas  
s poskusnim delom. Delovno mesto je v 
Škofji Loki. Delo poteka v več izmenah. 

Vašo ponudbo pričakujemo na elektron-
ski naslov: razpis@knaufinsulation.com. 
Več informacij vam bomo z veseljem  
posredovali na številki 030 706 107. 

UNIVERZALNI  
DELAVEC IV.
Glavne delovne naloge:
  Opravljanje različnih delovnih nalog  

na proizvodni liniji. 
  Nadzorovanje delovanja proizvodne  

linije in naprav. 
  Izločanje izdelkov slabe kakovosti,  

sortiranje in zlaganje končnih izdelkov. 
   Stalno kontroliranje ključnih parametrov 

proizvodnega procesa.  
  Od kandidatov pričakujemo tehnično  

izobrazbo.

Pogodbo bomo sklenili za nedoločen čas  
s poskusnim delom. Delovno mesto je v 
Škofji Loki. Delo poteka v štirih izmenah. 

Vašo ponudbo pričakujemo na elektron-
ski naslov: razpis@knaufinsulation.com. 
Več informacij vam bomo z veseljem  
posredovali na številki 04 5114 126. 

Knauf Insulation je eno izmed  
najbolj pro dornih svetovnih podjetij 
na področju izolacijskih materialov. 
Podjetje je proizvajalec izolacij  
s široko paleto izolacijskih proiz vodov, 
s katerimi zadovoljujemo vse večje  
potrebe po energetski učinkovitosti  
in aku s tičnih lastnostih v novih  
in obstoječih sta novanjskih hišah,  
gospodarskih zgradbah  
in industrijskih aplikacijah.

K sodelovanju vabimo  
več novih sodelavk/sodelavcev  
na različnih delovnih mestih  
za nedoločen čas:
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – Gospodarska 
zbornica Slovenije je v okvi-
ru Dnevov inovativnosti ne-

davno podelila nacionalna 
priznanja najbolj inovativ-
nim podjetjem in drugim 
organizacijam. Na prireditvi, 
ki je potekala na Gospodar-

skem razstavišču v Ljubljani, 
so tokrat podelili devet zlatih, 
31 srebrnih ter posebno pri-
znanje za inovacijo, ki rešuje 
izzive covida-19. Nagradili so 

tudi inovacijo leta po izboru 
javnosti. 
Med prejemniki zlatega pri-
znanja je bila tudi ekipa ino-
vatorjev iz Domela. Prizna-

Zlato priznanje Domelovim inovatorjem
Gospodarska zbornica Slovenije je pred kratkim podelila letošnje nagrade za najboljše inovacije, med nagrajenci pa je bil tudi Domel.

nje so prejeli za razvoj črpal-
ke MP 150, ki je namenjena 
za uporabo v električnih vo-
zilih, in sicer za trajno hlaje-
nje baterijskega sklopa, kot 
tudi pogonskih elektromo-
torjev. Kot poudarjajo v Do-
melu, gre za povsem nov 
koncept črpalk, katerih ka-
rakteristike presegajo naj-
strožje zahteve, postavljene s 
strani proizvajalcev električ-
nih avtomobilov. O kvaliteti 

pa priča tudi dejstvo, da so že 
razprodali načrtovane proi-
zvodne kapacitete. Kot raču-
najo v podjetju, bo leta 2025 
vsak tretji električni avtomo-
bil, prodan v Evropi, opre-
mljen z njihovo inovacijo. 
V Domelu pa so sodelovali 
tudi pri drugi zlati inovaciji. 
V skupnem projektu s pod-
jetjem Hidria so namreč so-
delovali pri razvoju visoko 
učinkovitega motorja.

Predstavnikoma Domela sta priznanja izročila gospodarski 
minister Zdravko Počivalšek in predsednik GZS Tibor 
Šimonka.

A2U ELEKTRIČNA KOLESA  -  AKCIJA JESEN 2021

POHITI … 
PREHITI PODRAŽITEVPOHITI … 

PREHITI PODRAŽITEV

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

A2U.si
ODLIČNA
ZALOGA 

Ekoles

A2U d.o.o. Šenčur 
Poslovna cona A53
4208 Šenčur
t: 04 29 27 200

A2U d.o.o. Ljubljana Vič
Tržaška cesta 133
1000 Ljubljana
t: 01 29 26 330

HAIBIKE AllMtn 3
Polno vzmeteno 29”/ 27,5”
Bosch Performance CX Gen4, 85Nm
Bosch Powertube 625Wh
Cena: 4.999€
AKCIJA: 4.249€

HAIBIKE Trekking 6 Trapez
Treking 27,5”
Yamaha PW-ST System, 70Nm
Yamaha 500Wh
Cena: 3.099€
AKCIJA: 2.649€

HAIBIKE Hardnine 7
Spredaj vzmeteno – Hardtail 29”

Yamaha PW-ST System, 70Nm
Intube 630Wh
Cena: 3.299€

AKCIJA: 2.799€

HAIBIKE Trekking 5 Unisex
Treking 27,5”
Bosch Performance Line, 65Nm
Bosch Powertube 500Wh
Cena: 2.999€ 
AKCIJA: 2.499€

WINORA Tria 8
Mestno / Treking 28”
Bosch Active Plus, 50Nm
Bosch Powerpack 400Wh
Cena: 2.399€ 
AKCIJA: 1.899€

LAPIERRE Overvolt AM 6.6
Polno vzmeteno 29”/27,5”
Bosch Performance CX Gen4, 85Nm
Bosch Powertube 625Wh
Cena: 4.999€
AKCIJA: 4.249€


