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ŠKOFJA LOKA

Sprehod čez prehod

Prejšnji teden so domačini s 
protestnim sprehajanjem 
čez prehode za pešce opozo-
rili na preobremenjenost ce-
ste med Kranjem in Škofjo 
Loko ter Jeprco.
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GORENJA VAS - POLJANE

Gostili učence iz 
zamejstva

V Osnovni šoli Ivana Tavčar-
ja Gorenja vas so sredi no-
vembra gostili učence in uči-
telje iz zamejske Dvojezične 
šole Pavla Petričiča iz Špetra 
Slovenov v Beneški Sloveniji.
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ŽELEZNIKI

Jaslice Antonovega 
vrtca

V galeriji Muzeja Železniki si 
lahko do 10. januarja ogleda-
te razstavo jaslic otrok iz An-
tonovega vrtca.
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ŽIRI

Zgled pogumnega 
vizionarja

Osrednjo proslavo ob dnevu 
Rudolfa Maistra je prevzelo 
Domoljubno društvo genera-
la Rudolfa Maistra Žiri v so-
delovanju z Občino Žiri in 
Zvezo društev generala Mai-
stra Slovenije.
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Škofja Loka – V občini Ško-
fja Loka je bila volilna ude-
ležba na županskih volitvah 
prejšnji teden skoraj 50-od-
stotna, med štirimi kandida-
ti za župana pa je z veliko 
prednostjo, z več kot 73 od-
stotki glasov, slavil sedanji 
župan Tine Radinja. Na dru-
go mesto se je z dobrimi 16 
odstotki glasov uvrstil Ga-
šper Hafner, na tretje z ne-
kaj več kot šestimi odstotki 
Rolando Krajnik, na četrto 
pa z dobrimi tremi odstotki 
glasov Martin Trampuš.
»Zelo sem vesel, zadovoljen 
in tudi počaščen zaradi zau-
panja občank in občanov. 
Verjel sem, da se bodo rezul-
tati dela v štirih letih pokaza-
li tudi na volitvah, da pa bo 
ta podpora tako velika, pa 
ne. Gotovo je to zame dobra 
popotnica in zaupnica za 
prihodnja štiri leta in pred-
vsem, da bomo nadaljevali 
delo, ki je vključevalno. To 
pomeni, da vsak v občinski 
upravi, v občinskem svetu, 
pa tudi vsi v društvih in osta-
lih organizacijah prispevajo 
svoje, vse skupaj pa poveže-
mo v to, kar je Škofja Loka. 
Imamo visoke cilje in vsega 
skupaj se veselim,« je takoj 
po znanih rezultatih volitev 
povedal loški župan Tine 
Radinja, ki je zadovoljen 
tudi z volilno kampanjo. »V 

kampanji se vedno naučimo 
česa novega, se pa že drugič 
zapored protikandidatom 
zahvaljujem za dobro vse-
binsko kampanjo, v kateri 
smo ugotavljali, da imamo 
za razvoj Škofje Loke vsi po-
dobne programe, nekaj raz-
like je bilo le v tem, kako jih 
bi jih kdo uresničil,« je pove-
dal Tine Radinja, ki poudar-
ja, da je med občinskimi 
projekti najprej na vrsti pre-
nova Mestnega trga. Če bo 
vse po načrtih, naj bi se spo-
mladi začela dela. »Prav 
tako se bodo nadaljevala 

dela na Kidričevi cesti, veli-
ko energije bo namenjeno 
reševanju prostorske stiske 
v vrtcih in zdravstvenem 
domu, prav tako se priprav-
lja dokumentacija za nov 
dom upokojencev, pri če-
mer ves čas sodelujemo z 
investitorjem,« je še pove-
dal župan Tine Radinja.
Tine Radinja in prijatelji 
Loke so dobili tudi kar tri-
najst mandatov v občinskem 
svetu, šest jih je dobila SDS, 
tri Gibanje Svoboda, dva 
SLS, po enega pa Komunal-
no ekološka lista, Levica, 

Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati in SD.
Občino Gorenja vas - Polja-
ne bo tudi v prihodnje vodil 
aktualni župan Milan Ča-
dež, ki je bil edini kandidat 
za župana, v občini Železni-
ki pa je s 60,39 odstotka gla-
sov že v prvem krogu zma-
gal Marko Gasser.
V Občini Žiri sta se v drugi 
krog uvrstila Štefan Bogataj, 
ki je prejel 1165 oziroma 
47,34 odstotka glasov, in 
Franc Kranjc, ki je prejel 
glas manj oziroma 47,30 od-
stotka glasov.

V občini Škofja Loka je veliko zaupanje volivk in volivcev znova dobil dosedanji župan Tine Radinja, 
prav tako župan ostaja Milan Čadež, ki v Gorenji vasi ni imel protikandidata. Nov župan v občini 
Železniki je Marko Gasser, v Žireh pa župana še niso izbrali.

Zaupanje za delo

Vilma Stanovnik

Že na volilno nedeljo je župan Tine Radinja prejemal številne čestitke za visoko zmago.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Od letošnjega 
junija je v Škofji mogoča iz-
posoja koles, popularni sis-
tem eKOLOka pa je vedno 
bolj uveljavljen. Za izposojo 
je na voljo 40 koles, 16 elek-
tričnih in 24 navadnih.
Zaradi negativnega vpliva 
nizkih temperatur na pol-
njenje in delovanje baterij, 

predvsem večje iztrošenosti 
in krajšega dometa v zim-
skem obdobju, so se prejšnji 
teden odgovorni odločili, da 
električna kolesa odpeljejo 
na zimovanje. Tako bodo 
čez zimo v obratovanju le 
standardna kolesa, električ-
na kolesa pa bodo ponovno v 
uporabi predvidoma od kon-
ca marca oziroma odvisno 
od zunanjih temperatur.

Električna kolesa  
so pospravili
Vilma Stanovnik

Časopis za škofjeloško območje    Št. 11, November 2022

Predstavili 
so zanimive 
loške hiše

V središču Škofje Loke je 
kar nekaj zanimivih hiš, 
pred kratkim pa je nastala 
tudi linija spominkov 
Loške hiše.
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Gasser novi 
župan

V občini Železniki so izvolili 
novega župana. Antona 
Luznarja bo zamenjal Marko 
Gasser, ki napoveduje, da 
bodo občino popeljali naprej 
v smeri razvoja in razcveta.
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V nedeljo, 20. novembra 
2022, zvečer so me Ločanke 
in Ločani »sezuli«. »Sezulo« 
me je, kako veliko občank in 
občanov je podprlo mene in 
nas. Koliko obkrožilo za pot 
razvoja, kot smo jo začrtali 
že pred leti, zdaj pa jo korak 
za korakom uresničujemo. 
Seveda sem upal na zmago 
in jo tudi pričakoval, a števi-
lo glasov in odstotek podpo-
re sta mi vzela sapo – koliko 
zaupanja in koliko odgovor-
nosti za naprej!
S podporo meni in svetniški 
skupini Prijatelji Loke ter s 
kar sedmimi različnimi 
strankami, ki bodo predsta-
vljale občanke in občane v 
občinskem svetu, sem pre-
pričan, da bo naša pot sode-
lovanja in vključevanja še 
naprej glavno zagotovilo za 
dobro delo. Želim si nadalje-
vati zastavljeni način dela – s 
širokim konsenzom, s po-
slušanjem argumentov in z 
efektivnostjo, ki izhaja iz 
zelo premišljenih potez.
»Sezut« sem bil od hvale-
žnosti, da je delo cenjeno. 
In hkrati tudi od odgovor-
nosti, ki jo tako velika pod-
pora prinaša.
Tako moramo občankam in 
občanom naše Loke še na-
prej zagotavljati čim boljše 
pogoje za življenje, za delo pa 
tudi za zabavo. Dokončati 
moramo obljubljene in 
zastav ljene projekte, med nji-
mi urediti novo knjižnico, ki 
bo središče znanja, zgraditi 
stadion, novo telovadnico pri 
OŠ Škofja Loka-Mesto in 
tako želeni zunanji bazen ne-
koč narediti resničnost, da 
bomo lahko še bolj aktivni in 
zdravi. Poskrbeti moramo za 
nove prostore za programe 
zdravstvenega varstva.
Ob tem bomo uredili rekrea-
cijski park Gorajte in park 
Kamnitnik, nadgradili kole-
sarsko infrastrukturo in dru-
ge projekte trajnostne mobil-
nosti .  Izvedli  bomo 
participativni proračun, da 
bodo lahko krajani in krajan-
ke tudi sami povedali in odlo-

čili, kako še polepšati in iz-
boljšati svoj kraj. Tako se bo 
nadaljevala ureditev urbanih 
in ruralnih središč. Ne sme-
mo pozabiti na zahteven pro-
jekt protipoplavne zaščite in 
na nadgradnjo cest in pove-
zav v krajevnih skupnostih. 
Teh res nikoli ne zmanjka in 
zagotovo se ne da urediti 
vseh naenkrat ter čez noč, 
bomo pa – kot do zdaj – na-
daljevali postopno urejanje.
Zastavili smo si zelo ambici-
ozen načrt, ki – kot smo za-
pisali – presega finančne 
zmožnosti enega mandata. 
Tečemo na dolge proge. 
Imamo znanje, energijo in 
voljo. Z ekipo se bomo trudi-
li črpati čim več dodatnih 
sredstev na številne načine.
Uspeh na volitvah je uspeh 
številne ekipe. Zelo sem ji 
hvaležen za opravljeno delo. 
Nadaljevali bomo skupaj.
Želim si predvsem plodnega 
sodelovanja, spodbujanja in 
razumevanja, da bo na dolgi 
rok to uspeh za vse. Da 
bomo kot skupnost znali ce-
niti vključevanje, realne 
zmožnosti in obljube ter 
bomo veseli in zadovoljni, 
ko se bodo projekti realizira-
li. Da bomo Ločani in Ločan-
ke ponosni na našo Loko. 
Naj bo v Loki še naprej naj-
lepše. Naj naši obiskovalci in 
obiskovalke pri nas ostanejo 
odprtih ust. »Sezujmo« jih 
skupaj.

Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Pred tremi leti 
je bila sprejeta odločitev, da 
bo nova Knjižnica Ivana 
Tavčarja imela prostore v 
stavbi nekdanje Name, v za-
četku tega meseca pa so v 
vhodni avli Občine Škofja 
Loka pripravili razstavo na-
tečajnih rešitev. »Verjamem, 
da bo z modernimi pristopi 
h kulturnemu centru, kar 
knjižnica zagotovo je, posta-
la novo kulturno središče,« 
je ob predstavitvi zmagoval-
ne arhitekturne rešitve pou-
daril župan Tine Radinja.
»Lokacija za Knjižnico Ivana 
Tavčarja je tako izjemna, da 
zagotovo potrebuje tudi izje-
mne arhitekturne rešitve. 
Mislim, da so pripravljavci 
gradiv razumeli prostor in 
ga znali nagovoriti v njegovi 
povezovalnosti med Šolsko 
ulico, Kapucinskim samo-
stanom, osnovno šolo in sta-
rim mestnim jedrom. Bolj 
centralne lokacije v Škofji 
Loki ni, prav tako ni točke, 
mimo katere bi vsak dan šlo 
toliko ljudi kot prav tukaj. 
Tudi zato sta ta prostor in ta 
stavba izjemna, rešitve pa 
prinašajo nov dialog z vsem 
okoli stavbe,« je tudi dodal 
župan Tine Radinja.
»V občinski upravi smo se 
odločili, da bomo izvedli va-
bljeni anonimni projektni in 
idejni natečaj. K sodelovanju 

smo povabili šest predhodno 
preverjenih izdelovalcev, od-
zvalo pa se jih je pet,« je po-
jasnila vodja oddelka za oko-
lje in prostor Tatjana Bernik 
in dodala: »Rešitev, ki smo 
jo prepoznali kot zmagoval-
no, je to postala predvsem 
zaradi jasnega koncepta za-
snove, drznosti oblikovanja 
ter premišljene obravnavane 
celote.«
»Zelo sem vesel, da je bila 
tudi knjižnica povabljena k 
temu, da smo dali svoje 
mnenje in povedali svoja 
pričakovanja. To je bilo upo-
števano tudi v razpisni doku-
mentaciji,« je povedal direk-

tor Knjižnice Ivana Tavčarja 
Matjaž Eržen.
Izbrano rešitev sta predstavi-
la vodja biroja Void arhitek-
tura Primož Žitnik in Mina 
Hiršman, ki sta povedala, da 
bo knjižnica funkcionalno lo-
čena od bančne poslovalnice. 
Imela bo glavni vhod za obi-
skovalce s Kapucinskega 
trga, s ploščadi pred obstoje-
čim objektom, in dodatni jav-
ni vhod iz predprostora 
osnovne šole na severni stra-
ni, ki se bo navezoval nepo-
sredno na otroški oddelek. 
Na stalno dostopnem mestu 
knjižnice v vetrolovu je pred-
viden knjigomat za 24-urno 

vračanje knjig. Vhod bo opre-
mljen z napravo za štetje obi-
ska in varovalnim sistemom 
proti nedovoljenemu odnaša-
nju knjižničnega gradiva. 
Dostop do vseh prostorov 
knjižnice bo zagotovljen tudi 
invalidom in obiskovalcem z 
otroškimi vozički. V nadstro-
pju bo večja zunanja terasa s 
pogledom na staro mestno 
jedro. Fasada je zasnovana iz 
nagubane samonosne stekle-
ne opne in zagotavlja kvalite-
tno osvetlitev, toplotno izola-
tivnost in senčenje notranjih 
prostorov.
Ob načrtovanju naj bi bil 
projekt nove knjižnice vre-
den okoli pet milijonov 
evrov, kot je povedal Žitnik, 
pa se cene spreminjajo iz te-
dna v teden. »Naša želja je, 
da se projekt čim prej realizi-
ra. Sedaj je čas projektiranja, 
sledi objava javnega razpisa 
za izvajalca. Naša naloga je, 
da si zagotovimo tako evrop-
ska kot državna sredstva, ki 
bodo pomagala, da pride čim 
prej do realizacije. Z veliko 
mero optimizma bo to čez 
dobri dve leti,« je povedal žu-
pan Tine Radinja.

Ta mesec si je bilo v vhodni avli Občine Škofja Loka moč ogledati razstavo natečajnih rešitev za novo 
knjižnico, posebne pozornosti pa je bila deležna predstavitev izbrane rešitve.

Kmalu nova knjižnica

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Škofjeloški izo-
braževalni in terapevtski cen-
ter Familija, ki vodi PUM-O, 
projektno učenje mlajših od-
raslih, in mladinski dnevni 
center Blok na Trati, ima 
tudi program mednarodnih 
izmenjav Kids in action ozi-
roma otroci v akciji, ki so ga 
pred kratkim nadgradili z 
mednarodno pisarno.
»Upam, da bo pisarna ime-
la vlogo pospeševalca, kar 
pomeni, da bo še več mla-
dih iz vse občine izkoristilo 
priložnosti v tujini. Mlade 
vedno nagovarjam, naj do-
bijo izkušnje v tujini, nato 

pa se z njimi vrnejo domov. 
Zato ta pisarna pomeni še 
eno od priložnosti za mla-
de, ki si upajo,« je ob odpr-
tju mednarodne pisarne Fa-
milija poudaril loški župan 
Tine Radinja.
»Brez močne in povezane 
ekipe ne bi šlo,« je povedala 
direktorica izobraževalnega 
in terapevtskega centra Fa-
milija Martina Guzelj in do-
dala, da ima največ zaslug 
za odprtje nove mednaro-
dne pisarne Matjaž Vouk. 
Ta je mlade že povabil v pi-
sarno (Mestni trg 38), prav 
tako pa mu lahko pišete na 
spletni naslov internacional 
@familija.eu.

Familija že vabi mlade
Vilma Stanovnik

Hvala!

Trak so ob odprtju pisarne simbolično prerezali župan Tine 
Radinja, direktorica Martina Guzelj in Matjaž Vouk.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Pogled v notranjost nove knjižnice v nekdanji Nami / Foto: arhiv biroja Void arhitektura

Mina Hiršman, Primož Žitnik, Tine Radinja in Matjaž Eržen ob predstavitvi zmagovalne 
rešitve / Foto: Gorazd Kavčič

Tine Radinja

IZ DA JA TELJ

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

OD GO VOR NA URED NI CA

Ma ri ja Volč jak

UREDNICA

Vilma Stanovnik

TEH NIČ NI URED NIK

Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE

Robert Aleksić, 040 508 891
robert.aleksic@g-glas.si
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Sprehod čez prehod
Prejšnji teden so domačini s protestnim sprehajanjem čez prehode za pešce opozorili na 
preobremenjenost ceste med Kranjem in Škofjo Loko ter Jeprco.

Sveti Duh – Prejšnji ponede-
ljek je civilna iniciativa Spre-
hod čez prehod s protestnim 
sprehajanjem čez 18 preho-
dov za pešce med Zgornjimi 
Bitnjami in Retečami opozo-
rila na preobremenjenost te 
ceste. Kot je ob tem poudaril 
predstavnik civilne iniciative 
in pobudnik akcije Sprehod 
čez prehod Tomaž Paulus, 
je obstoječe stanje stresno 
zlasti za krajane ob cesti, 
starši šoloobveznih otrok so 
v skrbeh, kako bodo prečkali 
cesto, ob cesti brez pločnika 
pa se je v jutranji temi in 
megli težko prebiti mimo 
težkih tovornjakov do avto-
busne postaje. Tudi krajani 
izgubljajo veliko časa, da se 

lahko z avtom vključijo na 
glavno cesto.
»Opozoriti želimo na preo-
bremenjenost ceste Kranj–

Škofja Loka–Jeprca, prav 
tako pa želimo opozoriti 
novoizvoljene svetnike in 
župane v kranjski in škofje-

loški občini ter vse državne 
organe in vse odločevalce, 
ki imajo vpliv na to, kako 
poteka promet na tej cesti. 
Pozivamo, da se pospešeno 
začne gradnja ceste med 
Industrijsko cono Trata in 
Mejo, hkrati pa želimo ape-
lirati na državo, da cesto 
Kranj–Jeprca odpre za to-
vorni promet. Cesta je za ta 
promet namreč zaprta zato, 
da bi se tovorni promet 
preusmerjal na avtocesto, 
ker pa se vozniki tovornja-
kov izogibajo plačevanju 
cestnine, uporabljajo to ce-
sto,« je poudaril Tomaž 
Paulus.
»Na miren in strpen način 
želimo spodbuditi, da se ce-
sta čim prej razbremeni. 
Občini Škofja Loka in Kranj 
sprejemata občinski pro-
storski načrt, kar lahko traja 
nekaj let, mi pa želimo, da 
se to zgodi v enem letu. Se-
veda je pri tem pomembna 
tudi država, saj je treba za 
občinski prostorski načrt 
več kot dvajset soglasij,« je 
pojasnil Paulus in povedal, 
da mu je v zadnjih dveh te-
dnih uspelo povezati krajev-
ne skupnosti, na akciji pa je 
sodelovalo okoli dvesto ljudi 
iz petih različnih krajevnih 
skupnosti, in sicer Bitnje, 
Žabnica, Sveti Duh, Gode-
šič in Reteče.
»Tudi v nadaljevanju želimo 
nastopati skupaj, z novimi 
vodstvi pa bomo sestavili do-
pise in jih poslali na obe ob-
čini in državo,« je še povedal 
Tomaž Paulus in dodal, da 
bodo, če bo treba, organizi-
rali še več tovrstnih akcij.

Vilma Stanovnik

V začetku meseca se je zaključila prenova ceste čez Gorajte. Uredili so odvodnjavnje, pločnike, javno 
razsvetljavo in izvedli ukrepe za zaščito dvoživk ter zgradili novo vodovodno omrežje.

Cesta je prenovljena

Sveti Duh – Od letošnjega 
marca do začetka novembra 
je bila delno ali povsem – 
odvisno od poteka del – za-
prta cesta med Groharjevim 
naseljem in Svetim Du-
hom. V tem času se je v ce-
loti uredila lokalna cesta s 
kolesarsko povezavo v sku-
pni dolžini 1,5 kilometra. 
Na cesti so uredili ukrepe 
za umirjanje prometa, na 
bolj izpostavljenih mestih 
so zgradili pločnike, na ce-
lotnem odseku ceste uredili 
odvodnjavanje, na določe-
nih mestih pa je bila posta-
vljena tudi nova javna raz-
svetljava. Pri obnovi ceste 
so izvedli tudi ukrepe za za-
ščito dvoživk. Sestavni del 
projekta je bila tudi izgra-
dnja novega vodovodnega 
omrežja v skupni dolžini 
1.238 metrov.

Pogodbena vrednost projek-
ta znaša nekaj manj kot 1,4 
milijona evrov, projekt pa iz 
Kohezijskega sklada sofi-
nancira Evropska unija. Vre-
dnost namenskih nepovra-
tnih sredstev znaša okoli 150 

tisoč evrov. »Cesta, kakršna 
je bila na tem odseku, nam 
ni bila v ponos in kar nekaj 
pogojev je bilo treba izpolni-
ti, da smo jo sploh lahko lah-
ko začeli obnavljati. Zavod 
za varstvo narave in ministr-

stvo sta na tem biotsko zani-
mivem področju glede dvo-
živk namreč postavila 
posebne pogoje. Poleg tega 
smo ob prenovi ceste nad-
gradili tudi vodovodno 
omrežje, ki bo zdaj omogo-
čalo večjo varnost zagotavlja-
nja pitne vode za območje 
Svetega Duha. Izpolnjeni 
pogoji in s tem tudi sofinan-
ciranje so nam omogočili, 
da smo k projektu lahko pri-
stopili. Da pa danes lahko 
prerežemo trak, so zaslužni 
izvajalci iz Gorenjske grad-
bene družbe in njihovi par-
tnerji ter vsi, ki so se trudili 
na tej trasi,« je ob odprtju 
ceste poudaril župan Tine 
Radinja.
»Krajanom bi se rad zahvalil 
za potrpežljivost, sodelav-
cem pa za dobro opravljeno 
delo,« je dodal direktor Go-
renjske gradbene družbe 
Stanislav Remic.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V loški občini 
poteka ureditev kolesarske 
steze od starega Petrola do 
železniške postaje na Trati 
in naprej proti Virmašam. 
Kot pravijo na Občini Škofja 
Loka, gre za projekt trajno-
stne mobilnosti, ki poleg re-
ševanja okoljskih problemov 
prispeva tudi k boljši, dosto-
pnejši ter varnejši povezano-
sti Škofje Loke z zalednimi 
naselji, zmanjšanju prome-
tnih zastojev, povečanju pro-
metne varnosti ter izboljša-
nju kakovosti življenjskega 
prostora.
Gradnja poteka v več fazah. 
Najprej je bil preurejen od-
sek od križišča pri starem 
Petrolu do Starega dvora, le-
tos pa so se dela nadaljevala 
z drugo fazo. Gradnjo Kidri-
čeve ceste so zaključili pri 
Petrolu na Trati. Križišči pri 

Komunali Škofja Loka in 
Tehničnih pregledih so pre-
uredili v krožni križišči s 
hortikulturno ureditvijo, v 
bližini so uredili novi avto-
busni postajališči s sodobno 
trajnostno urbano opremo. 
Na novo so uredili in zaščiti-
li celoten splet komunalne 
infrastrukture, prav tako se 
je izvedla varčna trajnostna 
javna razsvetljava, uredila se 
je meteorna kanalizacija ter 
voziščna konstrukcija. Ure-
jeni sta tudi prometna signa-
lizacija in prometna opre-
ma. Posadili so 96 novih 
dreves.
Prihodnje leto spomladi bo-
sta sledili še tretja tretjina 
druge faze izgradnje, ki bo 
potekala do Kmetijske za-
druge, in tretja faza rekon-
strukcije Kidričeve ceste, ki 
bo potekala od Kmetijske za-
druge proti železniški posta-
ji in naprej proti Virmašam.

Vilma Stanovnik

Dela so za letos 
končana

Domačini so s prehajanjem čez cesto popoldan opozarjali na njeno preobremenjenost. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Direktor Stanislav Remic in župan Tine Radinja sta 
prerezala trak in si segla v roke. / Foto: Vilma Stanovnik

Gradnja na Kidričevi cesti je za letos končana.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V torek, 6. decembra, bo potekala prva redna, 
konstitutivna seja novega občinskega sveta. Ob poročilu vo-
lilne komisije bodo potrdili mandate članom sveta, slovesno 
pa bo prisegel župan Tine Radinja. Novi občinski svetniki 
bodo postali: Miha Peternel, Lea Križnar, Blaž Jesenko, Saša 
Košenina, Melita Rebič, Sergej Novak, Marko Murn, Borjana 
Varja Koželj, Jan Gorše, Marija Demšar, Miha Ješe, Tinka Tr-
žan, Bojan Luskovec (Tine Radinja in Prijatelji Loke), Roman 
Hartman, Gregor Hostnik, Polona Dobrovoljc, Robert Strah, 
Katarina Bertoncelj Megušar, Aleš Habjan (SDS), Simon Kraj-
šek, Jernej Korošec, Branko Celar (Gibanje Svoboda), Valen-
tin Jesenovec, Tomaž Paulus (SLS), Rolando Krajnik (Komu-
nalno ekološka lista), Gašper Doljak (Levica), Ciril Peternel 
(NSi – Krščanski demokrati) in Mirjam Jan Blažić (SD).

Konstitutivna seja občinskega sveta
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO UPORABNIKOM  

PLAČLJIVIH PARKIRNIH MEST IN  

PARKIRIŠČA NUNSKI VRT

Občina Škofja Loka obvešča uporabnike plačljivih parkirišč 

(Šolski center Poden, Novi svet, Štemarje, Tehnik in Nunski vrt), 

da je za pridobitev dovolilnice za leto 2023  potrebno ponovno 

vložiti  vlogo. E-vlogo najdete na občinski spletni strani.  Vlogo 

bo možno oddati v mesecu decembru 2022. Podaljšanje za 

možnost parkiranja in uporabe brezkontaktnih kartic bo nad-

zornem centru in redarstvu sporočena takoj ob prejetju vlog, 

dovolilnice pa boste prejemali kasneje glede na vrstni red od-

daje vlog. Do prejetja nove dovolilnice uporabljate dovolilnico 

iz letošnjega leta.

Datum: 29. 11. 2022 www.skofjaloka.si

Pobudnik akcije je bil Tomaž Paulus. / Foto: Gorazd Kavčič
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Praznovanje častitljivega ju-
bileja podružnične šole Bu-
kovščica se je začelo že spo-
mladi, ko so na šolskem vrtu 
zasadili štiri jablane vrste 
carjevič. Projekt zasaditve 
jablan je potekal skupaj z 
Občino Škofja Loka in pobu-
dnico akcije Čiško Podnar, 
ob zasaditvi pa so pripravili 
tudi prisrčno prireditev.
Maja je sledila podelitev gli-
nenih tablic z domačimi hi-
šnimi imeni v desetih vaseh 
krajevne skupnosti. Pri stro-
kovni pripravi na popis in 
pri popisu na terenu so so-
delovali z Razvojno agencijo 
Sora in Razvojno agencijo 
Zgornje Gorenjske in tako 
so starejše hiše tudi s po-
močjo šolarjev dobile tablice 
s starimi hišnimi imeni.
»Ker se zavedamo pomena 
sodelovanja, smo del pra-
znovanja želeli deliti tudi s 
podružnicama Lenart in Bu-
kovica. Na oktobrskem špor-
tnem dnevu smo skupaj pre-
hodili del poti po meji 
nekdanjega šolskega okoli-
ša,« je na slovesnosti pove-

dala vodja podružnične šole 
Bukovščica Alenka Magajne 
Germ, zanimivo 110-letno 
obdobje delovanja pa je šte-
vilnim zbranim predstavila 
učiteljica Tinkara Šušteršič. 
Pri pripravi programa, ki so 
ga oblikovali učenke in 
učenci, sta sodelovali tudi 
Tinka Eržen in Barbara Tra-
ven Teraž.
»Šola Bukovščica je od leta 
1985 podružnična šola 
Osnovne šole Ivana Grohar-
ja. Vsi se med seboj dobro 
poznajo in med njimi se 
pletejo drugačni odnosi. 
Pouk zaradi manjšega števi-
la učencev poteka bolj indi-
vidualno, učenci so veliko 
bolj aktivni pri dodatnih ak-
tivnostih. Ker starši odhajate 
v službe prej in se vračate 
kasneje, smo poskrbeli za 
enak standard, kot ga imajo 
učenci matične šole. To se 
mi zdi zelo pomembno, saj 
zato otroci ostajajo na tej šoli 
in podružnica tako služi svo-
jemu kraju. Razširili smo 
tudi paleto brezplačnih inte-
resnih dejavnosti, vse to s ci-
ljem, da imajo učenci v 
prvih petih letih šolanja ena-

ke možnosti kot njihovi vr-
stniki na matični šoli,« je 
povedal ravnatelj Osnovne 
šole Ivana Groharja Marko 
Primožič.

»Rad pridem sem v Bukovš-
čico. Letos sem imel za to kar 
nekaj priložnosti in ob obi-
skih sem doživel srce in dušo 
šole. Videl sem, koliko truda 

in osebnega odnosa je na 
takšni šoli, ki se vsakemu 
otroku res osebno posveti. 
Za nas, ostale, pa je potrebno 
veliko volje, da podružnično 

šolo ohranimo. Marsikje po 
Sloveniji so se podružnične 
šole zaprle. Naše tri vztrajajo 
in naša skupna zaveza je, da 
bodo vztrajale tudi naprej,« 
je poudaril loški župan Tine 
Radinja.
»V zadnjih letih smo precej 
naredili, v prihodnjih letih 
pa bomo poskrbeli še za več-
jo prometno varnost mimo 
šole. Prav tako bomo uredili 
zunanjo učilnico, za kar 
bomo obnovili lopo ob šoli,« 
je na slovesnosti obljubil 
predsednik krajevne skup-
nosti Bukovica - Bukovščica 
Zdravko Markelj.
Pesniško zbirko Tu sem 
doma, v kateri so zbrane pe-
smi pokojne Bukovščanke 
Jerce Šolar, ki je v vasi in v 
vsej Selški dolini pustila ve-
lik pečat, sta predstavili nje-
na vnukinja Ema Šmid in 
hčerka Anica Šuštar.
Za imeniten glasbeni pri-
spevek sta poskrbela aka-
demski glasbeni pevec An-
ton Habjan in harmonikar 
Nejc Jemec, visoko obletni-
co pa je z razstavo obogatil 
nekdanji učenec šole Anton 
Benedik.

Na podružnični osnovni šoli Bukovščica so se vse leto z različnimi prireditvami spominjali 110. obletnice ustanovitve šole, ob koncu praznovanja 
pa so pripravili še slovesnost s predstavitvijo pesniške zbirke in odprtjem razstave.

Slovesno so proslavili jubilej šole

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Da se je spre-
hod z naslovom Loške hiše 
– kje se skriva zaklad začel 
in končal pred trgovino Ro-
zamunda, ni naključje, saj 
je bila pobudnica nove lini-
je spominkov prav Roza 
Peternelj.
»Lani spomladi sta Roza Pe-
ternelj in njena sodelavka 

Jana Seliškar na predlog ro-
kodelskega centra DUO 
prišli k meni z idejo o pro-
jektu Loške hiše, v okviru 
katerega bi pet znamenitih 
loških hiš povezali v zgodbo. 
Te hiše so Stara šola, Kašča 
na Spodnjem trgu, Homa-
nova hiša, Rotovž in Loški 
grad,« je v imenu Turistič-
nega društva Škofja Loka po-
vedal Igor Drakulič in pojas-

nil, da se je zgodba nato 
postopoma razvijala.
»Turistično društvo je partner 
projekta, saj imamo na naši 
spletni strani opisanih vrsto 
zanimivih loških hiš, med nji-
mi tudi teh pet. Opisi hiš so 
prevedeni v angleščino in 
nemščino. K sodelovanju je 
pristopil tudi pisatelj Jasmin 
B. Frelih, ki je napisal zgodbi-
co treh loških pobalinov, ki 

povezuje vseh teh pet hiš,« je 
povedal Drakulič in dodal, da 
je trgovina Rozamunda sku-
paj z oblikovalko Matejo Štruc 
razvila različne izdelke, veza-
ne na vseh teh pet hiš.
Tako je moč v trgovini Roza-
munda dobiti majčke, vreč-
ke, čokolade z zgodbo, ma-
gnete, broške in še kaj. Vsi 
izdelki imajo tudi posebno 
kodo, ki obiskovalce pripelje 
do spletne strani Turistične-

ga društva Škofja Loka, prav 
tako pa so na njih zgodbe 
Jasmina B. Freliha.
Zanimive zgodbe o pusto-
lovščinah Jurčka, Jakca in 
Janža je nato pred znameni-

timi loškimi hišami Jasmin 
B. Frelih tudi prebral ter na-
smejal prav vse, ki so se ude-
ležili sprehoda po mestu, 
čeprav zaradi gradnje niso 
šli na Loški grad.

V središču Škofje Loke je kar nekaj zanimivih hiš, pred kratkim pa je nastala tudi linija spominkov Loške hiše, ki so jo ustvarjalci predstavili na zanimivem 
in poučnem novembrskem sobotnem sprehodu po mestu.

Predstavili so zanimive loške hiše

Vilma Stanovnik

Homanova hiša je meščanski dvorec, sestavljen iz treh poslopij. Hiša je bila prenovljena 
po potresu leta 1511 v gotskem slogu z nekaj renesančnimi elementi. Prenovo dokazuje 
tudi letnica 1529 na zanimivem konzolnem pomolu s kamnito bradato glavo in kranjskim 
grbom. / Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka je vsaj od leta 1538 imela šolsko poslopje v bližini cerkve sv. Jakoba. Leta 1627 
je starološki graščak Mihael Papler podaril šoli stavbo poleg župne cerkve, o čemer še 
danes priča na pročelje vzidana kamnita plošča. / Foto: Vilma Stanovnik

Učenci šole v Bukovščici so ob jubileju poskrbeli za zanimiv in zabaven program.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Pet znamenitih loških hiš so povezali v zgodbo. 
Te hiše so Stara šola, Kašča, Homanova hiša, 
Rotovž in Loški grad.
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Znova Loka v snegu
Po dveh letih premora bo zadnji letošnji mesec v mesto in okolico znova prinesel priljubljeni festival 
Loka v snegu, ki se bo začel že ta petek s prižigom prazničnih luči, decembrskim sejmom, odprtjem 
drsališča na Trgu pod gradom in številnimi prireditvami.

Škofja Loka – Letošnji de-
cember bo znova prinesel vr-
sto dogodkov za vse generaci-
je, začelo pa se bo že ta petek. 
Festival Loka v snegu bo na-
mreč zaživel ob 17. uri s priž-
igom prazničnih luči, s pri-
vlačnim repertoarjem pa bo-
sta program popestrila mlada 
glasbenika Kristjan in Denis, 
ki nastopata kot Duo Artcou-
stic. Na dogodku bodo sode-
lovali tudi otroci in mlado-
stniki ter vzgojitelji iz Stano-
vanjske skupine Škofja Loka 
– VZ Kranj. Na stojnici bodo 
ponudili palačinke, izkupi-
ček pa bodo namenili za do-
življajske aktivnosti, ki jih na-
črtujejo skozi leto.
V Sanjskem šopku bo v so-
boto ob 16. in nato še ob 19. 
uri potekalo izdelovanje 
venčkov. Ob druženju, kle-
petu in spoznavanju drugih 
soustvarjalcev bo moč 
ustvarjati praznične dekora-
cije za dom ter praznična da-
rila. Prav tako to soboto, 3. 
decembra, bo v Sokolskem 
domu nastopil Vlado Kre-
slin. Koncert se bo začel ob 
20. uri.
Otroci se te dni že veselijo 
Miklavža, pričakali pa ga 
bodo v ponedeljek, 5. decem-
bra, ob 17. uri pri Marijinem 
znamenju, kjer bodo tudi 
mladi pevci in igralci Prosve-
tnega društva Sotočje. Seve-

da ne bodo manjkali parkelj-
ni in angeli, ki bodo zbrane 
povabili na Loški oder na 
ogled igre o Miklavževem 
angelčku Dobrinčku.
Praznični decembrski pro-
gram se bo nadaljeval v sre-
do, 7. decembra, ob 20. uri s 
spoznavanjem koktajlov v 
Grajski kavarni, tam pa bo v 
četrtek tudi glasbeni pro-
gram s Posebnimi gosti, v 
petek pa pripravljajo pohod 
na divje in vročo čokolado 
ob ognju. Na Mestnem trgu 
bo v petek, 9. decembra, ob 

20. uri, koncert, na katerem 
bodo nastopili Klemen Kle-
men & Prismojeni profesor-
ji bluesa. Izdelovanje deko-
racij za smrečico bo v 
Sanjskem šopku v soboto, 
10. decembra, ob 16. uri za 
otroke, ob 19. uri pa za sre-
dnješolce in odrasle. Prav 
tako v soboto bo ob 19. uri 
na Mestnem trgu večer z DJ-
-jem, dan kasneje pa bo v 
Sokolskem domu zaigral Or-
kester Amadeo.
Tudi v drugi polovici decem-
bra se obeta vrsta zanimivih 

dogodkov, med drugim po-
hod z baklami, koncerti, de-
lavnice izdelovanja okraskov 
in zavijanja daril, pa tudi 
koncerti in glasbeni večer. 
Vrača se Diskölöka v snegu, 
ob zaključku leta pa bo moč 
obiskati različne otroške de-
lavnice in kino predstavo 
Škratki.
Dedek Mraz z voščilom Lo-
čanom bo prišel v mesto v 
četrtek, 29. decembra, za-
dnji večer letošnjega leta pa 
se obeta silvestrovanje s sku-
pino Gino & band.

Vilma Stanovnik

Ob koncu decembra se v Škofji Loki obeta tradicionalni Ostrigin maraton

Obeta se Ostrigin maraton

Škofja Loka – V obdobju od 
16. do 24. decembra se bo 
zvrstilo morje raznorodnih 
kulturnih dogodkov, vse od 
koncertov, predstav, temat-
skih zabav, družabnih veče-
rov in delavnic, ki jih pripra-
vljajo Zavod O, KŠŠ – klub 
škofjeloških študentov in 
Društvo Jadran. Več nam je 
razkrila Tina S., programska 
vodja letošnjega Ostriginega 
maratona.

Zdaj že tradicionalno uvod 
pripada Tetkinim radostim.
Tisti, ki jih poznate, se verje-
tno že veselite. Za tiste, ki pa 
Tetkine radosti poznate 
samo v obliki marmelad, 
sveže zelenjave in nedelj-
skih kosil, naj vam predsta-
vimo še drugo plat(o): večer 
soula, funka, šlagerja, synth 
popa, komadov bivše Juge in 
še marsičesa drugega, pred-
vsem pa plesnih ritmov

Sledilo bo družabno dogaja-
nje ob koncu tedna.

V soboto za vas pripravljamo 
odprte cirkuške vaje in im-
proviziran nastop – vabljeni, 
da z nami povadite žonglira-
nje, metanje ostalih reči v 
zrak, balansiranje in pobira-
nje s tal. Bolj kot bomo vadi-
li, manj bomo pobirali. V ne-
deljo pa ste vabljeni, da se 
nam pridružite na (z)večeru 
namiznih iger, kjer vas bo 
pričakal širok nabor nami-
znih iger, če ste izbirčni, pa 
vam ne bomo zamerili, če 
prinesete svojo.

Med tednom se boste posve-
čali ustvarjanju.
Tako je, a ne zgolj temu. Po-
nedeljek in sreda bosta de-
lavniška, kot nalašč primer-
na tudi za izdelovanje 
božično-novoletnih daril »v 
zadnjem hipu« – v ponede-
ljek se obeta delavnica barva-
nja majic s tehniko tie dye, v 
sredo pa delavnica serialke 
Each One Teach One, kjer 
bomo reciklirali tekstil – iz-
delovali košare iz majic, na 
voljo bosta tudi džins in ši-

valni stroj. V torek delavni-
ško nabiranje kondicije pre-
kinemo s koncertnim ciklom 
P:OD:ROM, predstavili se 
nam bodo Everyday Orche-
stra, gre za impro zvočenje, 
zatem sledi jam session. Če-
trtek nas bo popeljal na pot 
po tujih deželah, saj se obeta 
potopisno predavanje.

Za konec pa še udarni konec 
tedna ...
V petek se boste lahko naza-
bavali, saj se po dolgem 
času v Ostrigo vrača stan-
dup komedjia, v goste pri-
haja Marko Žerjal s predsta-
vo Čudni cajti. Na sobotni 
večer pa zanimiv koncert 
pripravlja Društvo Jadran, 
naj ime nastopajočih za 
zdaj ostane presenečenje. 
Vsekakor se obeta odličen 
koncertni večer!

Kje lahko dobijo obiskovalci 
več informacij?
Spremljajte nas na družbe-
nih omrežjih, kaj kmalu vas 
bomo zasuli z informacija-
mi o dogodkih.

Nina Fehter

Škofja Loka – V Izložbah do-
mišljije se v Škofji Loki že 
osmo leto zapored povezuje 
ustvarjalno-kulturniška sce-
na in za individualne obi-
skovalce ponuja svojevrstno 
praznično izkušnjo. V sku-
pni akciji, v kateri želijo v 
prazničnem času obiskoval-
cem in obiskovalkam stare-
ga mestnega jedra Škofje 
Loke ponuditi umetniška 
dela in kakovostne izdelke 
rokodelcev, sodeluje dva-
najst organizacij. Ti svoje 
prostore namenjajo prodaj-
nim razstavam del umetni-
kov in umetnic, rokodelcev 
in rokodelk, fotografov in fo-
tografinj, oblikovalcev in 
oblikovalk in drugih ustvar-
jalcev in ustvarjalk ter jih 
spreminjajo v praznične tr-
govine, v katerih si obisko-
valci in obiskovalke lahko iz-
berejo izvirna in unikatna 
darila, primerna za decem-

brsko obdarovanje. Na leto-
šnjih Izložbah domišljije so-
delujejo: Rokodelski center 
DUO Škofja Loka (Razvojna 
agencija Sora), Galerija Iva-
na Groharja (Loški muzej 
Škofja Loka), Sokolski dom 
Škofja Loka (Zavod 973), 
Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, Atelje AMUSE, 
Sodobni tekstilni center Kre-
ativnice, Trgovina Paleta, Tr-
govina in galerija Čipke 
Mojca, Rozamunda, Linen-
Friday Slovenija: laneno bla-
go, tekstil za dom, Unikatni 
nakit Ana Bučar, J.I.M. klo-
buki, Galerija in kavarna Pr' 
Pepet ter restavracija Jeshar-
na. Tudi letos Izložbe domi-
šljije koordinira Rokodelski 
center DUO Škofja Loka 
(Razvojna agencija Sora). Za 
njihovo prepoznavno podo-
bo skrbi oblikovalka Ana 
Bassin, za vsakoletno poseb-
no okrasitev fasad sodelujo-
čih organizacij pa akadem-
ski kipar Matej Bizovičar.

Vilma Stanovnik

Tudi letos Izložbe 
domišljije

Središče mesta je od prejšnjega tedna okrašeno, v petek pa se bodo prižgale tudi 
praznične lučke. / Foto: Vilma Stanovnik

V Ostrigo se vrača standup komedija. / Foto: Arhiv Zavoda O

Izložbe domišljije bodo tudi letos vabile na praznične 
nakupe. / Foto: Vilma Stanovnik
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

JAVNI POZIV
o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana 

stavbna zemljišča za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi 

sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

občine Škofja Loka za leto 2023.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja 
Loka za leto 2023. Razgrnitev podatkov bo potekala od 1. 12. 
2022 do 31. 12. 2022.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča lahko podatke za lastne nepremičnine pre
gledujejo osebno ali preko telefona, in sicer od 5. 12. 2022 
do 14. 12. 2022 v času uradnih ur. 

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in 
podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga 
se lahko do izteka javne razgrnitve, tj. do 31. 12. 2022, 
vloži na način:

•	 s poštno pošiljko na naslov Občina Škofja Loka, 
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali 

•	 osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka, 
Mestni trg 15, Škofja Loka ali

•	 po e-pošti na naslov nusz@skofjaloka.si 

Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge je na voljo na 

spletni strani Občine Škofja Loka na naslovu www.skofjaloka.si.

Datum: 17. 11. 2022    Župan

  Tine Radinja
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Ob ustanovitvi občine smo 
imeli v Zdravstveni postaji v 
Gorenji vasi skromno bero 
ponudnikov zdravstvene 
oskrbe. Za dobrih šest tisoč 
občanov sta bili na voljo dve 
splošni ambulanti in po ena 
zobozdravstvena ambulanta 
za otroke in odrasle ter pa-
tronažna služba. Postopoma 
smo z izčrpnimi analizami 
in dolgotrajnimi pogajanji 
uspeli prepričati pristojne, 
da so nam odobrili primer-
ljivo raven primarnega zdra-
vstvenega programa. Potreb-
nih je bilo veliko sestankov, 
prepričevanj in usklajevanj, 
na koncu smo bili uspešni. 
Sam vedno trdim, da če si 
postaviš ambiciozen in pravi 
cilj, se vedno najde tudi pot; 
in lahko rečem, da smo jo 
našli. Z razvojem zasebni-
štva in koncesionarstva na 
zdravstvenem področju je 
tudi pri nas razvoj zdravstva 
hitreje stekel. Ravno izgra-
dnja novih prostorov s strani 
zasebnikov je bila pomem-
ben mejnik v razvoju ponud-
be programov zdravstva v 
občini. V čigavih objektih 
ambulante delujejo, je dru-
gotnega pomena, pomemb-
no pa je, da so prostori so-
dobno opremljeni in da 
omogočajo kakovostno zdra-
vstveno storitev občanom. V 
našem primeru pa je ambi-
ciozna širitev razvojnih pro-
gramov privedla do tega, da 
zdravstvene storitve v naši 
občini iščejo tudi številni ob-
čani drugih občin. S pravo-
časnim in učinkovitim spre-
jemanjem prostorskih 
planov in z naklonjenostjo 
do investicijskih pobud 
zdravnikov koncesionarjev 
nam je uspelo ne le zadržati 
kakovostne zdravstvene stro-
kovnjake v naši občini, am-
pak omogočiti prihodnost, 
kar me posebno veseli. Na 
občini se še vedno trudimo 
pridobivati nove programe, 

vse s ciljem, da bi bila zdra-
vstvena oskrba občanov kar 
najboljša.
Danes v občini razpolagamo 
z več kot tremi programi 
družinskih ambulant, pedia-
trično ambulanto, razvojno 
ambulanto za otroke, gine-
kološko ambulanto, patrona-
žno službo, dvema ambu-
lantama zobozdravstva za 
odrasle, dvema ambulanta-
ma zobozdravstva za otroke, 
poldrugim programom fizi-
oterapije, patronažno službo 
za odrasle, imamo tudi labo-
ratorij za odvzem krvi.
Tudi širše smo prepoznani 
kot lep primer dobre prakse 
pri sodelovanju zdravnikov 
koncesionarjev z lokalno 
skupnostjo pri zagotavljanju 
dostopnosti in kakovosti 
oskrbe zdravstvenih storitev 
na lokalni ravni. Bistveno 
pri tem pa je, da se po zdrav-
ju občanov uvrščamo v sam 
vrh med vsemi slovenskimi 
občinami. To potrjuje, da 
delujemo v pravi smeri sle-
diti cilju kakovostne in obča-
nom dostopne zdravstvene 
preventive in zdravstvene 
oskrbe. Poljanska dolina pa 
postaja dolina zdravja, s tem 
pa tudi dolina ustvarjalnosti, 
pozitivne naravnanosti, de-
lavnosti in inovativnosti.

Milan Čadež, župan

Gorenj vas - Poljane – Milan 
Čadež nastopa peti mandat 
na čelu občine. Svoj glas mu 
je namenilo 2137 občanov, 
od tega je bilo 218 glasovnic 
neveljavnih. Na volišča se je 
sicer na volilno nedeljo od-
pravilo 36,23 odstotka volil-
nih upravičencev v njihovi 
občini, ki so lahko svoj glas 
oddali tudi za občinske sve-
tnike. Stranka SDS, s podpo-
ro katere je kandidiral tudi 
Milan Čadež, bo imela v no-
vem mandatu v občinskem 
svetu devet mest, dve več kot 
v prejšnjem mandatu, NSi je 
pridobila en mandat in jo 
bodo po novem zastopali tri-
je svetniki, dodaten mandat 
je pridobila tudi stranka SD, 
ki ima po novem dva svetni-
ka, SLS je obdržal dve sve-
tniški mesti, DeSUS pa eno.
Kot je po volitvah ugotavljal 
Milan Čadež, je bila volilna 
udeležba pričakovano še niž-
ja kot na prejšnjih volitvah, 
ker je bil znova edini kandi-
dat za župana, je pa zato toli-
ko bolj vesel še izdatnejše 
podpore njihovi svetniški 
skupini, ki je pridobila dva 
mandata. »Občinski svet se 
je zdaj kar 'pomladil' – pri-
haja mlada energija, tako da 
odgovornost prelagamo na 
mlajše, kar je tudi prav.« 
Tako dober rezultat pripisu-
je temu, da so očitno s svo-
jim delom v preteklih man-
datih postali prepoznavni v 

občini in jim ljudje zaupajo, 
kar šteje za veliko priznanje. 
»To je obenem velika obveza 
za naprej. Kljub manjši volil-
ni udeležbi smo v primerjavi 
s preteklimi volitvami dobili 
53 glasov več, s čimer smo 
zelo zadovoljni.« Zamenjala 
se je polovica občinskih sve-
tnikov, pet novih imen bo v 
občinskem svetu zastopalo 

tudi svetniško skupino SDS. 
Pričakuje, da bo sodelovanje 
z občinskim svetom tudi v 
prihodnje dobro. »Seveda 
pa je treba delati odkrito in v 
pogovoru z ostalimi. Če vse 
to združimo, pridemo tudi 
do skupnega rezultata in to 
je že od nekdaj moj način 
dela in bo tudi v prihodnje,« 
je poudaril Čadež, ki se je 

zahvalil vsem, ki so se ude-
ležili volitev in oddali svoj 
glas, ter vsem, ki vidijo, da 
je tak način dela v korist 
vseh občanov.
Dela tudi v prihodnje ne bo 
zmanjkalo. »Če samo do-
končamo, kar je že zastavlje-
no, bo veliko narejenega.« V 
prihodnje se bodo sicer osre-
dotočili predvsem na dokon-
čanje obnove državnega ce-
stnega omrežja. Obenem se 
bo trudil izpolniti tudi ostale 
zaveze, ki jih je predstavil v 
svojem programu pred voli-
tvami. V Todražu načrtujejo 
ureditev športno-prireditve-
nega prostora, ob Dvorcu 
Visoko naj bi nastala »hiša 
zdravja« z nastanitvami v 
zgornjih prostorih in večna-
menskim prostorom v kleti, 
lastni dostop do dvorca pa 
naj bi zagotovili z novim 
mostom čez Poljansko 
Soro. Kot zahteven zalogaj 
je označil še gradnjo kultur-
nega doma v Poljanah in 
ureditev arheološkega parka 
v bližini. »Vendar tako 
meni kot sodelavcem na ob-
čini to predstavlja lep izziv, 
prav tako tudi umestitev 
nove podružnične šole v Ja-
vorjah.« Pridobili so že od-
ločbo o pridobitvi nepovra-
tnih sredstev za gradnjo 
vodovoda Petelinov grič–
Dolenje Brdo in dolina Ko-
pačnice–Hotavlje, kakor 
tudi za dve splošni sodobni 
ambulanti v zdravstveni po-
staji v Gorenji vasi.

Lokalne volitve v občini Gorenja vas - Poljane pričakovano tudi letos niso prinesle sprememb na vrhu 
občine, saj je bil dosedanji župan Milan Čadež tako kot pred štirimi leti edini kandidat za župana. 
Najmočnejša stranka v občinskem svetu je SDS, ki je pridobila še dva mandata in jih ima tako 
skupaj devet.

Občinski svet se je 
»pomladil«

Mateja Rant

Gorenja vas – Od prvega ok-
tobra je v ambulanti Polhek 
v Gorenji vasi za 16 ur te-
densko zaposlena tudi speci-
alistka pediatrije Marta Žni-
daršič Eržen. Paciente spre-
jema vsak torek in petek od 
7. ure do 13.30. Za zdaj je 
predvidena kot dodatna po-
moč v ambulanti specialista 
pediatrije in intenzivne me-
dicine Gorazda Kalana, so-
časno pa začenja opredelje-
vanje svojih pacientov.
Ta čas sprejemajo tudi veliko 
otrok, ki prihajajo iz Škofje 
Loke in okoliških krajev, kar 
je posledica hudega pomanj-
kanja pediatrov v Zdravstve-
nem domu Škofja Loka, je 

pojasnila Marta Žnidaršič Er-
žen. V njihovem dispanzerju 
izvajajo tako preventivne kot 
kurativne preglede predšol-
skih in šolskih otrok. V sklo-
pu preventive izvajajo siste-
matske preglede predšolskih 
otrok v 1., 3., 6., 12. in 18. 
mesecu ter v starosti tri in 
pet let, sistematske preglede 
pred vstopom v šolo, siste-
matske preglede v 1., 3., 6. in 
8. razredu osnovne šole, pa 
tudi namenske preglede, če 
je bila pri sistematskem pre-
gledu najdena sprememba, 
ki potrebuje sledenje. Izvaja-
jo še obvezno cepljenje, 
predpisano s programom ce-
pljenja, pa tudi neobvezna 
cepljenja, je še razložila 
Marta Žnidaršič Eržen.

V ambulanti Polhek v Gorenji vasi sta po novem zaposlena dva pediatra, vsak torek in petek 
dopoldne je prisotna tudi specialistka pediatrije Marta Žnidaršič Eržen.

Nova pediatrinja

Mateja Rant

Zdravje je 
najpomembnejše

Marta Žnidaršič Eržen / Foto: Jure Ferlan

Občino bo tudi v prihodnjem štiriletnem mandatu vodil 
Milan Čadež. / Foto: Osebni Arhiv
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Milan Čadež

Županov kotiček

Gorenja vas – V Sokolskem 
domu v Gorenji vasi je mi-
nulo soboto potekala slav-
nostna akademija, s katero 
so počastili občinski pra-
znik. Ob tej priložnosti se 
spominjajo prve omembe 
tamkajšnjih krajev v pisnih 
virih.
»Vse od naselitve dalje so 
naše kraje v osrčju Poljan-
ske doline soustvarjali 
vztrajni in kleni ljudje, ki 
so se znali soočiti z izzivi 
časov,« so na občini pouda-
rili ob prazniku in dodali, 
da je to tudi razlog hitrega 
razvoja njihove lokalne 
skupnosti v zadnjih dveh 

desetletjih, ko so »iz obči-
ne z omejenimi razvojnimi 
možnostmi prešli v eno 
najhitreje razvijajočih se 
gorenjskih občin s stalno 
rastjo prebivalstva in viso-
ko kakovostjo bivanja«.
Na slovesnosti so podelili 
tudi letošnja občinska pri-
znanja. Plaketi Občine Go-
renja vas - Poljane sta preje-
la Osnovna šola Ivana 
Tavčarja Gorenja vas in 
Športno društvo Partizan 
Gorenja vas, srebrno prizna-
nje so podelili folklorni sku-
pini Turističnega društva 
Sovodenj, bronasto prizna-
nje je prejel Gašper Debe-
ljak, priznanje župana pa 
Olga in Janez Šubic.

Podelili občinska 
priznanja
Mateja Rant
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V Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas so sredi novembra gostili učence in učitelje iz zamejske Dvojezične šole Pavla Petričiča iz Špetra Slovenov 
v Beneški Sloveniji, ki so zadnji dan obiska lahko uživali tudi v tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Gorenja vas – Gorenjevaška 
osnovna šola je stike z za-
mejsko Dvojezično šolo Pa-
vla Petričiča navezala leta 
2019 na pobudo učiteljic 
Neže Erznožnik in Anaele 
Pajić. Tega leta sta jih naj-
prej obiskali sami, nato pa 
še s skupino 25 učencev, 
mladinskim pevskim zbo-
rom in dramsko skupino. 
Čeprav so načrtovali, da jim 
bodo učenci in učitelji za-
mejske šole obisk vrnili že 
spomladi leta 2020, pa jim 
je to preprečila epidemija 
covida-19, zato so se ponov-
no srečali šele letos.

Prvi dan obiska so gostili 39 
učencev iz zamejske šole, s 
katerimi so se odpravili na 
ogled Golega vrha, nato pa 
pripravili še skupni koncert, 
na katerem so jih gostje iz 
Italije navdušili z beneški-
mi narodnimi pesmimi, pri 
čemer so dve pesmi izvedli 
tudi skupaj. Deset učencev 
se je v večernih urah vrnilo 
domov, preostale pa so na 
svojih domovih prenočili 
učenci gorenjevaške šole. 
Naslednji dan so se odpravi-
li na ogled Škofje Loke in 
dvorca na Visokem, kjer so 
pripravili tudi dramsko de-
lavnico, na kateri so odigra-
li prizore iz Cvetja v jeseni. 

Peš so se odpravili še na 
ogled Šubičeve hiše, zadnji 
dan obiska pa so v okviru 
dneva zdrave šole spoznali 
tudi tradicionalno sloven-
sko hrano, ki jih je po bese-
dah Neže Erznožnik še po-
sebno navdušila. Ta dan so 
namreč v šoli pripravili tra-
dicionalni slovenski zajtrk, 
ki je letos potekal pod sloga-
nom: Zajtrk z mlekom – su-
per dan. V sklopu projekta 
Tradicionalni slovenski zaj-
trk v šolah postrežejo z 
obrokom, sestavljenim iz 
kruha, masla, medu, mleka 
in jabolka oziroma drugega 
svežega ali suhega sadja, pri 
čemer je pomembno, da so 

vsa živila slovenskega pore-
kla. V Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja so sicer ta dan v ce-
loti posvetili zdravju – ne 
samo zdravi hrani, ampak 
tudi gibanju in duševnemu 
zdravju, je pojasnila organi-
zatorka šolske prehrane 
Agata Bradeško. Za učence 
so pogrnili veliko mizo v 
šolski avli, ob kateri so si 
lahko kar sami postregli z 
jedmi, ki so jih imeli na vo-
ljo. Poleg kruha, mleka, 
medu in jabolk so lahko iz-
birali tudi drugo sveže in 
suho sadje ter zelenjavo, 
poskusili so lahko še jago-
dni in bučni namaz.

Poleg tradicionalnega slo-
venskega zajtrka so v šoli 
pripravili še druge dejavno-
sti, s katerimi so promovira-
li zdrav način življenja. 
Učenci prve triade so se po-
merili v exatlonu oziroma 
tekmovanju na pripravlje-
nem poligonu, exatlon so 
pripravili tudi za učence 
druge triade, ki so se pome-
rili še v medrazrednem tek-
movanju med dvema ognje-
ma, učenci tretje triade pa so 
se kljub dežju preskusili v 
orientaciji v naravi, je razlo-
žila vodja Zdrave šole na OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas 
Lucija Tomc. Z vsemi učen-

ci so si vzeli čas tudi za po-
govor o zdravi prehrani, pri 
čemer so zlasti poudarili po-
men vnosa zadostne količi-
ne vode v telo. Učenci nižjih 
razredov so nato narisali pri-
mere zdravih obrokov in jih 
razstavili v svojih učilnicah, 
starejši učenci pa so primere 
zdravih obrokov zapisali in 
jih prav tako razstavili v učil-
nicah, da jih bodo spominja-
li, kako organizirati zdrav 
dan z zdravimi obroki. Nji-
hova šola je namreč že od 
leta 2008 tudi del Slovenske 
mreže zdravih šol pod okri-
ljem Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje.

Mateja Rant

Turistično društvo (TD) Stari vrh je konec oktobra pripravilo Valentinov pohod, še zadnjega v sklopu 
pohodov Od cvetja do jeseni, ki se ga je udeležilo štiriinštirideset pohodnikov.

Zaokrožili sezono pohodov

Stari vrh – Pohodniki so se z 
izhodišča pri spodnji postaji 
šestsedežnice na smučišču 
Stari vrh podali na približno 
deset kilometrov dolg po-
hod, ki jih je vodil ob smuči-
šču Stari vrh do koče na Sta-
rem vrhu, od koder so se čez 
Četeno Ravan in Mlako vrni-
li do izhodišča. Po poti so si 
ogledali nekatere znameni-

tosti, domačini pa so poskr-
beli, da so se pohodniki 
okrepčali z domačimi dobro-
tami, je razložila Hermina 
Jelovčan iz TD Stari vrh.
Pri eni od počitniških hiš so 
si pohodniki ogledali razsta-
vljene lesene skulpture iz 
naravno oblikovanega lesa, v 
Četeni Ravni pa so si ogleda-
li notranjost pred kratkim 
obnovljene cerkvice, posve-
čene svetemu Brikciju, je 

pojasnila Hermina Jelovčan. 
Na kmetiji pri Davčen so se 
okrepčali z moštom, nato pa 
so se ustavili še na domačiji 
Jejlarjevih. »Pogostili so jih 
s pečenim kostanjem, kuha-
nim krompirjem in mo-
štom, otroci pa so trli ore-
he.« V nadaljevanju poti so 
si na Jarčjem Brdu ogledali 
še notranjost cerkve svetega 
Valentina, po približno petih 
urah hoje pa jih je na cilju 

čakalo kosilo. »Ob koncu so 
še podelili lepe nagrade naj-
bolj pridnim pohodnikom 
vse sezone,« je dejala Her-
mina Jelovčan in dodala, da 
je po žrebu med vsemi po-
hodniki glavno nagrado – le-
tno smučarsko vozovnico za 
SCT Stari vrh – prejel Milan 
Petrovič. »Vstopnico za 
obisk Družinskega parka 
Stari vrh pa je dobila mlada 
pohodnica Iza Rihtaršič.«
Organizator pohodov in 
skrbnik vseh pohodnih poti 
Janez Šturm je zadovoljen z 
letošnjo pohodno sezono. 
Kot je ugotavljal, se je poho-
dov povprečno udeležilo 
okoli štirideset pohodnikov, 
pri čemer ga še posebno ve-
seli, da se jim je na vsakem 
pohodu pridružil kak nov 
obraz, letos so našteli tudi 
več otrok kot v preteklih le-
tih. Po zaključeni osmi sezo-
ni pohodov se v TD Stari vrh 
že ozirajo v novo sezono. 
Prvi pohod v sklopu nove se-
zone bo zadnjo soboto v fe-
bruarju prihodnje leto, in si-
cer Zimski pohod.

Mateja Rant
Hotavlje – V Marmorju Ho-
tavlje so v oktobru odprli 
vrata učencem osmih in de-
vetih razredov in njihovim 
staršem ter dijakom tretjih 
in četrtih letnikov, da bi jim 
tudi v praksi pokazali, ka-
kšne možnosti zaposlitev 
nudijo v podjetju. Obenem 
so jim predstavili njihov sis-
tem mentorstva, vajeništva, 
štipendij in študentskega 
dela ter jih popeljali na 
ogled prostorov podjetja. 
»Učencem in dijakom smo 

želeli prikazati, da je nabor 
delovnih mest pri nas zelo 
širok, za kar potrebujemo 
različne poklicne profile,« je 
pojasnila vodja prodaje za 
slovenski in avstrijski trg 
Helena Selak. Želijo si na-
mreč novih sodelavcev, ki so 
se predvsem pripravljeni 
učiti in razvijati, medtem ko 
ustrezna izobrazba ni nujno 
predpogoj za zaposlitev. Vsa-
kemu novemu sodelavcu na-
mreč dodelijo mentorja, ki 
skrbi za njegov razvoj, uvaja-
nje in učenje ne glede na 
predhodno izobrazbo.

Mateja Rant

Informativni dan za 
dijake in študente

Z učenci iz zamejstva so se ustavili tudi na Dvorcu Visoko. / Foto: arhiv šole

Tradicionalni slovenski zajtrk v gorenjevaški šoli / Foto: Mateja Rant

Valentinovega pohoda se je udeležilo 44 pohodnikov. / Foto: Gorazd Kavčič Informativni dan v podjetju Marmor Hotavlje / Foto: Gorazd Kavčič

Gostili učence iz zamejstva
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Za obvozno cesto mimo Že-
leznikov se pogovarjamo s 
stranko, ki je vložila pritož-
bo. Postavila nam je zahteve 
kot odškodnino za poslabša-
nje razmer na njenem pose-
stvu in obljubila, da bo uma-
knila pritožbo, če bomo 
izpolnili vse njene zahteve. 
Z Direkcijo za infrastruktu-
ro se dogovarjamo, da bo ne-
kaj zahtev izpolnila Direkci-
ja, nekaj zahtev pa bo 
izpolnila občina. Z Direkcijo 
se sestajamo tedensko in 
verjamemo, da bosta pogod-
bi usklajeni še letos in da bo 
gradbeno dovoljenje postalo 
pravnomočno v začetku pri-
hodnjega leta.
Približno pred dvema leto-
ma je bil na Zalem Logu se-
stanek, na katerem so se 
udeleženci dogovorili, da je 
treba zamenjati župana in 
oslabiti stranko SLS. Temu 
je potem sledila postavitev 
plakata na Mihcovem kozol-
cu v Selcih. Nekaj kasneje je 
začela delovati anonimna 
markova skupina, ki je s kle-
vetami in enostransko prire-
jenimi informacijami zelo 
vplivala na javno mnenje s 
ciljem diskreditacije župana, 
dela občinske uprave in 
stranke SLS.
Vesel sem, da nam je poseb-
no v drugi polovici župano-
vanja uspelo zagotoviti pre-
cej denarja za obnovo cest v 
hribovskih vaseh. Kot pri-
mer naj navedem, da nam je 
od leta 2017 uspelo investi-
rati 500 tisoč evrov v cesto 
Rotk–Zg. Danje–Torka–Rav-
ne–Šurk, nekje od leta 2015 
pa skupaj z deležem Eletro 
Gorenjske kot nadomestilo 
za uporabo občinskih cest 
pri gradnji električnega dalj-
novoda več kot 700 tisoč 
evrov. Pri tem po veljavnem 
pravilniku uporabniki te ce-
ste niso prispevali nobenih 
denarnih sredstev.
Približno pred enim letom 
je anonimna markova skupi-
na obravnavala tudi cesto do 
naše hiše. V letu 2008 je ob-
čina v proračunu namenila 
15.180 evrov za asfaltiranje 
te ceste, mi pa smo prispeva-
li več kot 20.000 evrov za 
pripravo. Takrat skupina ni 
povedala, da je po veljavnem 
pravilniku prispevek posa-
mezne hiše navzgor omejen 
na 10.000 evrov. Prav tako 
ni povedala, da je bil kon-

cem leta 2012 sprejet sklep, 
da se prednostno odkupujejo 
lokalne ceste po en evro na 
kvadratni meter, javne poti 
pa je treba brezplačno prene-
sti na občino pred vlaganjem 
občine v javne poti ali pred 
sprejemom javne poti v kate-
gorizacijo, pri čemer pa je 
strošek občine odmera in ze-
mljiškoknjižna ureditev. Po-
trditev o asfaltiranju te ceste 
v letu 2008 je sprejel takra-
tni občinski svet, katerega 
član v vrstah SLS je bil tudi 
Marko Gasser.
Prepričan sem, da smo v le-
tih mojega županovanja do-
bro delali z razmeroma 
majhno občinsko upravo, ki 
se ji ob tej priložnosti tudi 
zahvaljujem za vse opravlje-
no delo. V letu 2016 smo 
bili občina, kjer se najbolje 
živi v Sloveniji. Kar nekaj-
krat v naslednjih letih smo 
bili potem med najboljšimi. 
Zahvala gre v prvi vrsti moč-
nemu gospodarstvu in pa 
vsem prebivalcem, ki kakor-
koli pripomorete k boljšemu 
življenju v občini.
Vesel sem, da občino zapu-
ščam v dobri kondiciji, z niz-
ko zadolženostjo, v najve-
čjem investicijskem ciklu v 
zgodovini naše občine. Gra-
di se težko pričakovana po-
plavna varnost, vredna 34 
milijonov evrov, kmalu se bo 
začela graditi obvozna cesta 
mimo Železnikov.
Zahvaljujem se vsem, ki ste 
me podpirali v času župano-
vanja, posebno še tistim, ki 
ste me podprli tudi na za-
dnjih volitvah.
Novemu županu Marku 
Gasserju čestitam tudi javno 
in mu želim uspešno vode-
nje naše občine.

Anton Luznar, župan

Železniki – Nedavne lokalne 
volitve so v občini Železniki 
prinesle novega župana in 
tudi spremenjeno sestavo 
občinskega sveta.
S 60,39 odstotka glasov se je 
svojega prvega županskega 
mandata že po prvem krogu 
volitev razveselil Marko Gas-
ser, ki je kandidiral s podpisi 
volivcev, podporo pa mu je iz-
razila tudi stranka SDS. Do-
sedanji župan Anton Luznar 
(predlagatelj SLS), ki je obči-
no vodil od nadomestnih voli-
tev leta 2012, je prejel 27,40 
odstotka glasov, županski 
kandidat Levice Rok Bajželj 
pa 12,21 odstotka. Volilna 
udeležba v občini Železniki je 
bila 66,49-odstotna in tako 
precej nad slovenskim pov-
prečjem (47,63 odstotka).
Marko Gasser je po volitvah 
priznal, da tako dobrega re-
zultata ni pričakoval. »Izje-

mno sem hvaležen vsem vo-
livkam in volivcem za 
izkazano zares visoko podpo-
ro. Vesel sem, da so prepo-
znali naše delo, da so zaupali 
meni in moji ekipi in nam 
dali to priložnost. Občanke 

in občani so jasno pokazali, 
da si želijo sprememb, sveže-
ga vetra skozi dolino,« je po-
vedal novi župan.
Gasser je rojen leta 1980, po 
izobrazbi je inženir kmetij-
stva in krajine. Izkušnje je 
pridobival v različnih civil-
nih združenjih, organizaci-
jah in podjetjih, v zadnjem 
obdobju pa na lastni podje-
tniški poti. Iz Železnikov se 
je pred kratkim preselil v 
Zgornje Danje, kjer živi z 
družino na kmetiji, ki jo po-
stopoma oživlja. V preteklo-
sti je bil že občinski svetnik.

Precej sprememb tudi 
v občinskem svetu
V 17-članski občinski svet so 
volivci izvolili predstavnike 
šestih strank oziroma list. 
Največ, šest svetniških man-
datov je dobila Županova li-
sta Marka Gasserja, ki je na 
volitvah nastopala prvič. Pre-
cej svetniških mest je izgu-

bil SLS, ki je v iztekajočem 
se mandatu v občinskem 
svetu imel osem predstavni-
kov, po novem pa bo imel 
štiri. SDS je izgubil en man-
dat in ga bodo zastopali trije 
svetniki, Levica pa je en 
mandat pridobila in bo na-
mesto enega odslej imela 
dva občinska svetnika. 
Stranki SD in Nova Sloveni-
ja – Krščanski demokrati sta 
izgubili po eno svetniško 
mesto in bosta po novem 
imeli vsaka po enega člana 
občinskega sveta.
Gasser, ki je s svojo listo pre-
jel največ mandatov, je po 
volitvah ugotavljal, da bi v 
občinskem svetu morda pri-
čakoval kakšen mandat več. 
»Kljub temu verjamem v do-
bro sodelovanje vseh izvolje-
nih svetnikov ne glede na li-
sto. Skupaj bomo lahko 
Občino Železniki popeljali 
naprej v smeri razvoja in 
razcveta,« je napovedal.

V občini Železniki so izvolili novega župana. Antona Luznarja bo po desetih letih županovanja 
zamenjal Marko Gasser, ki napoveduje, da bodo občino popeljali naprej v smeri razvoja in razcveta.

Gasser novi župan

Ana Šubic

Železniki – Izšla je 19. števil-
ka zbornika Železne niti, ki 
na dobrih štiristo straneh 
prinašajo veliko zanimivega 
branja o preteklosti in seda-
njem življenju v Selški doli-
ni. Zbornik je spet poln do-
brih zgodb, ki jih je tokrat 
prispevalo 32 avtoric in av-
torjev, je pojasnil glavni ure-
dnik in predsednik Muzej-
skega društva (MD) Železni-
ki Rudi Rejc. Ob tem je po-
vabil na predstavitev novih 
Železnih niti, ki bo v petek, 
2. decembra, ob 19. uri v 
Kulturnem domu Železniki.
Kot je dejal Rejc, jim veliko 
pomeni, da so nekateri av-
torji pripravljeni z bralci de-
liti svojo mladost, življenje, 
tako vesele kot tudi pretre-
sljive dogodke, torej dožive-

to zgodovino. Janko Jelenc je 
tako opisal, kako je njihova 
družina preživela dražgoško 
bitko, Stane Zgaga piše o 
svojem mladostnem življe-
nju na Zalem Logu, Jana 
Kelc o nekdanjem življenju 
na Rudnem, Miro Šmid pa 
pripoveduje o dogajanju 
med osamosvojitveno vojno 
za Slovenijo.
Zbornik se dotakne tudi 
400-letnice župnije Žele-
zniki in prinaša intervjuje z 
župnijskimi sodelavci: cer-
kvenim ključarjem Mira-
nom Benedičičem, skrbnico 
cerkvene klekljane dedišči-
ne Tončko Šuštar in krasil-
cem cerkve Robertom Ku-
harjem. Prebrati je možno o 
zadnjih poskusih taljenja 
železa po starem, s čimer se 
ukvarjajo člani MD Železni-
ki. Več prispevkov se nana-

ša na dogajanje v drugi sve-
tovni vojni, preberemo 
lahko tudi, s kakšnim de-
narjem so v Železnikih ku-
pili stavbo za šolo pred več 
kot dvesto leti. V rubriki 
Imeli smo ljudi je predsta-
vljen pokojni Andrej Dem-
šar, ki je bil človek številnih 
talentov. O svojem pestrem 
življenju je spregovorila 
nekdanja učiteljica, sedaj pa 
prostovoljka Marija Plešec, 
v rubriki Obletnice pa sta 
zajeta prispevka o petdese-
tih letih Divje lige v nogo-
metu in Kulturno- umetni-
škem društvu France 
Koblar, saj letos mineva 110 
let od uprizoritve njihove 
prve igre. Rubrika Družba 
in ljudje zajema prispevek o 
starih hišnih imenih v Kra-
jevni skupnosti Bukovica - 
Bukovščica, več kot petdeset 

razglednic Ratitovca, zbirko 
logotipov z motivom plavža 
– simbola Železnikov ..., si-
cer pa Železne niti prinaša-
jo še številne druge zanimi-
ve vsebine.
Zbornik je že na običajnih 
prodajnih mestih. Kljub 
40-odstotni podražitvi tiska 
cena ostaja 25 evrov, zahva-
ljujoč podpori Občine Žele-
zniki in podjetja Freising, je 
še povedal Rejc.

Predstavili jih bodo v petek, 2. decembra, ob 19. uri v Kulturnem domu 
Železniki.

Nove Železne niti

Ana Šubic

Obvozna cesta in 
pogled na volitve

Zbornik je tudi tokrat uredil 
Rudi Rejc. / Foto: Simon Benedičič

Takole se je Marko Gasser (četrti z desne) z ekipo veselil zmage na županskih volitvah, 
na katerih je prejel 60,39 odstotka glasov.

Anton Luznar
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Županov kotiček

Dosedanji župan Anton Luznar, ki je občino vodil od 
nadomestnih volitev leta 2012, je prejel 27,40 odstotka 
glasov. / Foto: Tina Dokl

Železniki – Z Občine Žele-
zniki so sporočili, da bodo 
zaradi rušenja objekta Na 
Plavžu 13 v okviru pripra-
vljalnih del za izgradnjo ob-
voznice mimo starega dela 
Železnikov zaradi varnosti 
potrebne občasne popolne 

zapore lokalne ceste Žele-
zniki–Smoleva. Zapora bo 
med rušenjem, ki naj bi tra-
jalo približno pet dni v ter-
minu do 5. decembra, vzpo-
stavljena na odseku od regi-
onalne ceste Podrošt–Če-
šnjica do mosta čez Selško 
Soro. Uporabnike ceste pro-
sijo za razumevanje.

Zapore ceste v Smolevo
Ana Šubic
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Jubilej šole v Sorici
Letos šolo v Sorici obiskuje dvanajst učenk in učencev, ki so na zadnji oktobrski petek ob 170-letnici 
šolstva v Sorici v bližnjem Zadružnem domu pripravili pravo pravcato mini predstavo.

Sorica – Prireditev ob viso-
kem jubileju šole se je sicer 
začela pred šolo, kjer so slo-
vesno prerezali trak na no-
voasfaltiranem dvorišču, ob-
čudovali smo tudi lično 
poslikavo na opornem zidu.
Podružnična šola v Sorici je 
tretja najstarejša šola na Sel-
škem. Ustanovljena je bila 
leta 1852. Pouk je potekal v 
stari mežnariji. Prvi učitelj 
je bil Peter Cebin. Avgusta 
1890 so začeli zidati novo 
šolo, ki stoji še danes. Pouk 
v novi stavbi se je začel 9. ja-
nuarja 1892. »Šola v Sorici 
se nadgrajuje iz leta v leto, 
obiskujejo jo učenci, ki radi 
hodijo vanjo, in v njej delajo 
zaposleni, ki radi opravljajo 
svoje delo. To je ključ do 
uspeha in prepričan sem o 
dobrem delovanju soriške 
šole tudi v prihodnjih letih,« 
je na prireditvi povedal rav-
natelj matične šole v Žele-
znikih Franc Rant.
Na prireditvi v Zadružnem 
domu v Sorici je o svoji stva-
ritvi na opornem zidu šole 
spregovoril tudi Mohor Ke-
jžar, ki je svojo akademsko 
kariero, kot je povedal, začel 
ravno tu, v Sorici, zato ni 
bilo naključje, da ga je vodja 
šole Monika Gasser poprosi-
la za poslikavo. »Gre za dva 
otroka: eden predstavlja 
ustvarjalnost, ki je ni nikoli 

preveč, drugi pa učenje, ki 
ga prav tako nikoli ni preveč. 
Upam, da bo čim več gene-
racij lahko videlo to sliko,« 
je povedal.
Kako z dušo in srcem v šolo 
hodijo učenke in učenci, ni 
bilo mogoče spregledati na 
prireditvi, ki so jo pripravili 
skupaj s svojimi učiteljica-
mi. Zapel je zborček vseh, 
pripravili so skeče, kako je 
bilo v šoli v starih časih in 
kako danes, pokazali, kako 

so včasih »trdo« vzgajali in 
kako se denimo z učiteljica-
mi zdaj v začetku tedna 
sproščeno pogovorijo, kako 
so preživeli soboto in nede-
ljo. Izkušnje, kako so doži-
vljale šolanje v Sorici, so s 
polno dvorano Zadružnega 
doma podelile tudi nekdanje 
učenke in učiteljice.
»Koliko zgodb se je stkalo v 
teh letih šolanja v Sorici, ne-
katere so prijetne, nekatere 
verjetno tudi malo manj. 

Hvala vsem, ki ste z nami 
delili svojo izkušnjo o šola-
nju, ob tem pa se zahvaljuje-
mo vsem drugim, s katerimi 
kakorkoli sodelujemo. Vsi 
skupaj si želimo, da bi se 
naše sodelovanje ohranilo še 
naprej in da bi skupaj pisali 
same lepe spomine in prije-
tno novo šolsko zgodovino,« 
se je ob koncu prireditve ob 
170-letnici šole v Sorici za-
hvalila vodja šole Monika 
Gasser.

Klara Mrak

V galeriji Muzeja Železniki si lahko do 10. januarja ogledate razstavo jaslic otrok iz Antonovega vrtca.

Jaslice Antonovega vrtca

Železniki – V galeriji Muzeja 
Železniki je že zavladalo pra-
znično vzdušje, za kar je po-
skrbel Antonov vrtec z raz-
stavo jaslic, ki so jih otroci iz-
delali letos pa tudi v preteklih 
letih. Ogledati si jo je možno 
še vse do 10. januarja, in si-
cer od torka do sobote med 
9. in 15. uro. »Na ogled je res 
bogata zbirka jaslic in želimo 
si, da bi jo videlo čim več lju-
di,« je k ogledu razstave po-
vabila ravnateljica Antonove-
ga vrtca Nežka Čufar.
V Antonovem vrtcu je sicer 
že vrsto let stalnica, da v 
predprazničnem času otroci 
pod mentorstvom vzgojiteljic 
izdelajo jaslice. Pri tem poka-
žejo veliko ustvarjalnosti, saj 
pod spretnimi prstki nastaja-
jo jaslice različnih oblik in 
velikosti, nekatere so poseb-
ne tudi zaradi uporabljenih 
materialov. Na razstavi po-
zornost najprej pritegnejo le-
tošnje jaslice, pri čemer je 
vsaka skupina izdelala svoje: 
srednja skupina jaslice iz od-
padnih plastičnih materialov, 

mlajša skupina iz blaga, sta-
rejša skupina pa velike jaslice 
z lesenimi figurami. Kot je 
poudarila Nežka Čufar, so ja-
slice zelo raznolike, vsake pa 
so vredne občudovanja. Ena-
ko velja za jaslice preteklih 
let, ki so jih starši shranili in 
so jih otroci sedaj prinesli na 
razstavo, pa tudi za tiste pri-
merke jaslic, ki jih je v svoj 

objektiv ujel fotografski moj-
ster Aleksander Čufar in so 
se ohranile na fotografijah, ki 
so jih izobesili na stene gale-
rije. Na razstavi tako lahko vi-
dimo jaslice v kozarcu oz. na 
lesenih ploščah, na podstav-
kih iz skrilja, jaslice iz vate, 
papirja, kamnov, slame, lu-
pin pistacij, testa za dražgo-
ški kruhek … Poseben del 

razstave so fotografije igra-
nih božičnih zgodb od leta 
2005 do leta 2019. Gre za iz-
vrsten dokument časa, na ka-
terega so v Antonovem vrtcu 
zelo ponosni, je še poudarila 
Čufarjeva.
Razstavo so odprli tretji pe-
tek v novembru, v programu 
pa so nastopili otroci iz vrtca 
in Neža Močnik z violino.

Ana Šubic

Železniki – Rdeča nit dobro-
delnega koledarja Nike We-
iffenbach za leto 2023 so 
mladički kokeršpanjelov. "Ti 
naj nas s svojo igrivostjo in 
navihanostjo ponesejo v 
brezskrbno leto ter nas ve-
dno spominjajo, da iz majh-
nega zraste veliko," je poja-
snila Nika, ki je tudi sama 
lastnica prikupnega koker-
španjela Vilija, s katerim sta 
sicer že vrsto let terapevtski 
par pri društvu za terapijo s 
pomočjo živali Ambasadorji 
nasmeha. Nika je z izkupič-
koma preteklih dveh kole-
darjev pomagala društvoma 
za pomoč zapuščenim živa-
lim, letos pa ga bo namenila 
prostovoljki iz Sevnice Alen-
ki Kozorog, ki pomaga lju-
dem in živalim v stiski. Z 
delom zbranega denarja bo 
Nika kupila 500 kilogramov 
pasje in mačje hrane, ki jo 
bo Alenka Kozorog razdelila 
med tri posvojene pse in 
dvanajst posvojenih muc, ki 
jim nudi dom, ter druge za-

puščene živali, preostalo pa 
ji bo namenila v gotovini, 
prav tako za živali, ki potre-
bujejo pomoč.
Koledar krasijo igrivi pasji 
mladički iz osmih različnih 
držav. Niki so nekaj fotogra-
fij kužkov prispevali prijate-
lji, ostale pa je zasledila na 
Facebooku, zato je avtorje 
prosila za privolitev glede 
objave in jim nato v zahvalo 
poslala koledar. Na naslovni-
ci je tudi tokrat fotografija 
Nikinega Vilija na Ratitovcu, 
ki je postala prepoznavni 
znak koledarja.
Nika opaža, da je zanimanje 
za njene koledarje vsako leto 
večje. »Veliko ljudi ga naro-
či, ker imajo doma koker-
španjela, vedno več pa je 
tudi takih, ki ga naročijo za-
radi dobrodelnosti, name-
njene živalim.« Koledar je s 
prispevkom 15 evrov možno 
dobiti na Nikinem domu, 
lahko pa ga pošlje tudi po 
pošti. Nika je za več infor-
macij na voljo na svojem Fa-
cebook profilu in e-naslovu: 
nikaweiff@gmail.com.

Ana Šubic

Dobrodelni koledar

Na ogled so zelo raznolike jaslice: iz lesa, odpadnih plastičnih materialov, blaga, 
kamnov ... / Foto: Simon Benedičič

Nika Weiffenbach s koledarjem, ki ga krasijo mladički 
kokeršpanjelov, in njenim Vilijem, ki je tudi letos na 
naslovnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Železniki – V soboto, 3. decembra, ob 20. uri bo kulturni 
dom v Železnikih gostil koncert skupine skupine Mef in Na-
rodnoosvobodilni bend. Predstavila bo nov album in nekaj 
starih uspešnic. Stalno zasedbo sestavljajo Drago Mislej - 
Mef, Armando Šturman in Gorast Radojevič.

Koncert Mefa in Narodnoosvobodilnega benda

Zali Log – Na državni cesti pred Zalim Logom so na obmo-
čju gradnje zadrževalnika vode pod Sušo zaradi miniranja in 
odstranjevanja materiala potrebne kratkotrajne popolne za-
pore. Z Direkcije RS za infrastrukturo so sporočili, da so 
zapore predvidene med 21. novembrom in 27. januarjem 
prihodnje leto, in sicer od ponedeljka do petka od 9. do 10. 
ure (do 60 minut), od 11. do 12. ure (do 60 minut) in od 13. 
do 15. ure (večkrat do 15 minut) ter ob sobotah od 10. do 15. 
ure (večkrat do 15 minut). V času zapor obvoza ni, zato upo-
rabnike prosijo za razumevanje in strpnost. Z Občine Žele-
zniki so v zvezi s tem dodatno sporočili, da v času novole-
tnih in zimskih šolskih počitnic popolnih zapor ne bo.

Občasne zapore državne ceste pod Sušo
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Nika Weiffenbach iz Železnikov je že tretje leto 
zapored ustvarila dobrodelni koledar z motivi 
kokeršpanjelov. Z izkupičkom bo tudi tokrat 
pomagala zapuščenim živalim.

Železniki – V Muzeju Železniki bo v soboto, 3. decembra, 
med 9. in 15. uro dan odprtih vrat. S tem se pridružujejo 
vseslovenski akciji Ta veseli dan kulture, v sklopu katere kul-
turne ustanove ob obletnici rojstva Franceta Prešerna obi-
skovalcem omogočijo brezplačen vstop.

Dan odprtih vrat v muzeju

Vseh dvanajst učenk in učencev šole v Sorici je tudi zapelo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Žiri – V Novi vasi bodo dobi-
li pločnike na 550 metrov 
dolgem odseku, kjer jih do-
slej ni bilo. V sklopu 650 ti-
soč evrov vrednega projekta 
bodo postavili tudi novo jav-
no razsvetljavo, obenem pa 
vgradili cev za optični kabel, 
je pojasnil višji svetovalec za 
komunalno infrastrukturo 
na občini Franci Kranjc. 
Dela bodo predvidoma kon-
čali sredi decembra.
Obnovili so tudi Dražgoško 
ulico, ki je bila v zelo slabem 
stanju, sočasno pa so tamkaj-
šnji prebivalci na lastne stro-

ške poskrbeli za vgradnjo cevi 
za električne vode, je pojasnil 
Kranjc. Občina je za naložbo 
odštela 60 tisoč evrov. Ta čas 
končujejo tudi asfaltiranje šti-
rih odsekov cest v okolici Ži-
rov, naložba je vredna 130 ti-
soč evrov. »Domačini iz 
Koprivnika, Jarčje Doline in 
Žirovskega Vrha so pripravili 
spodnji ustroj ceste na dose-
danjih makadamskih cestah, 
občina pa je financirala asfal-
tiranje.« Pred časom so zače-
li obnavljati še Ulico Maksi-
ma Sedeja. »Dela bodo 
vredna 350 tisoč evrov, njihov 
zaključek pa je predviden pri-
hodnje leto.«

V občini ta čas obnavljajo več lokalnih cest. Največji projekt predstavlja rekonstrukcija ceste in 
gradnja pločnikov v Novi vasi.

Odprtih več gradbišč

Mateja Rant

Ob zaključku mandata dose-
danjega vodstva občine lah-
ko rečemo, da smo novemu 
županu lestvico postavili 
zelo visoko, tako da bodo 
morali biti zelo delavni, če 
bodo želeli dosegati rezulta-
te preteklih let.
Zaključuje se prva faza gra-
dnje obvoznice, za drugo 
fazo, ki predvideva povezavo 
z industrijsko cono, so naro-
čeni izvedbeni projekti, tako 
da sledi samo še naročilo za 
izvedbo. Prav tako je tik pred 
zaključkom novi prostorski 
plan, v katerem je že ume-
ščen tudi zadnji del obvozni-
ce, torej tretja faza z naveza-
vo na regionalno cesto na 
Selu. Formalno se je že za-
čela gradnja pločnikov na še 
zadnjem kritičnem odseku 
na Selu, a imajo izvajalci le-
tos velike težave z delovno 
silo, tako se bo projekt začel 
z zamudo, končan pa bo pri-
hodnje leto, že v mandatu 
novega župana. Podobno je 
z urejanjem pločnikov in ce-
ste ter kanalizacije od kul-
turnega središča v starih Ži-
reh do zbirnega centra na 
cesti proti Idriji, kjer bi se 
dela prav tako morala že za-
četi, pa izvajalec nima delov-
ne sile in se bo začetek del 
zamaknil v zimski čas. Pove-
zovalno cesto dobiva tudi in-
dustrijska cona in s tem mo-
žnost pozidave še prostih 
parcel ob tej cesti, tako da v 
Žireh nastaja zgledna indu-
strijska cona. Veliko dela je 
že oziroma še bo opravljene-
ga tudi na lokalnih cestah. 
Zaključuje se obnova ceste 
in gradnja pločnikov na No-
vovaški cesti, kjer smo pred-
videli tudi možnost optične 
povezave. Občina je namreč 
vgradila cevi, ki bi jih v pri-
hodnje lahko uporabil kateri 
od ponudnikov telekomuni-
kacijskih storitev. Končana 
je še obnova Dražgoške uli-
ce, tik pred zaključkom je 
tudi obnova Ulice Maksima 
Sedeja. Intenzivno smo se 
lotili še Ceste pod griči, kjer 
gre za relativno dolg odsek. 
Pridobili smo že večji del ze-
mljišč, v kar je podžupan 
Jože Stanonik zadnje pol 
leta vlagal veliko energije. 
Dobro kaže tudi projektu 
gradnje kanalizacije na Selu, 
kjer se pridobivajo zadnja 
soglasja na državni ravni. V 
pripravi je še kolesarska po-
vezava proti Selu in Račevi, 
ki jo bo mogoče realizirati v 
prihodnjih letih.
Poudaril bi še, da smo v Ži-
reh dobili eno lepših in upo-
rabnejših športnih dvoran v 
Sloveniji, in mislim, da smo 
nanjo lahko vsi ponosni. 

Tudi stalno polno večna-
mensko parkirišče ob dvora-
ni kaže, da je dvorana veliko 
v uporabi. Novi dom za sta-
rejše se kljub vsem začetnim 
težavam polni, s čimer smo 
našim starostnikom omogo-
čili bivanje v domačem kra-
ju.  Veliko truda smo vložili 
še v priprave na širitev indu-
strijske cone v Račevi. Ker 
gre za poplavno območje, z 
državo ta čas usklajujemo 
protipoplavne ukrepe. Ob 
cesti v Račevi načrtujemo 
tudi gradnjo sedmih mo-
stov, njihova izvedba pa bo 
odvisna od sredstev, ki bodo 
na voljo v proračunu. V pri-
pravi je tudi projekt za nad-
kritje zbirnega centra, že le-
tos jeseni pa smo načrtovali 
ureditev postajališča za avto-
dome na Pustotniku, pa ni-
smo dobili izvajalca, zato 
smo bili prisiljeni investicijo 
prestaviti v prihodnje leto. 
Pripravljajo se tudi izvedbe-
ni projekti za ureditev sredi-
šča Žirov, a se prav na tem 
projektu lomi veliko intere-
sov. Sam sem prepričan, da 
je projekt izvedljiv v priho-
dnjih dveh do treh letih. 
Prav ureditev središča je na-
mreč še edini projekt iz stra-
tegije razvoja Žirov, ki še ni 
uresničen.
V predvolilnem času nisem 
zasledil kakšnih velikih 
obljub, čeprav si Žirovci za-
služijo še kaj več. V prete-
klih mandatih smo izpeljali 
konkretne in finančno zah-
tevne projekte, zato bi tudi 
novemu vodstvu predlagal, 
da si zastavi konkretne cilje 
in jih poskuša uresničiti. Ob 
tem bi še dodal, da je nekda-
nji župan Janez Žakelj ob 
prevzemu občine podedoval 
milijonsko izgubo v prora-
čunu, mi pa obratno na ra-
čunu zapuščamo milijon in 
pol evrov, kar pomeni, da bo 
novi župan lahko takoj začel 
delati.
Matija Podobnik, 
direktor občinske uprave

Žiri – V Žireh se je na voli-
šča odpravilo 61,70 odstotka 
volilnih upravičencev. Izbi-
rali so med tremi kandidati, 
poleg Štefana Bogataja in 
Franca Kranjca, ki sta se uvr-
stila v drugi krog, so volivci 
lahko glasovali tudi za Bran-
ka Jesenovca (Levica), ki je 
prejel 5,40 odstotka glasov. 
V občinskem svetu bo tudi v 
novem mandatu najbolj šte-
vilno zastopana Neodvisna 
lista za napredek Žirov, ki je 
pridobila še dve mesti in jih 
ima po novem osem, en 
mandat je pridobila stranka 
SDS in ima po novem štiri 
mesta, NSi je eno mesto iz-
gubila in jo bosta po novem 
zastopala dva svetnika, SD 
pa je ohranil en mandat.
Štefan Bogataj se je volivcem 
zahvalil za vsak glas in vso 
podporo, ki so mu jo name-
nili v prvem krogu. Kljub iz-
redno tesnemu izidu je zelo 
zadovoljen z rezultatom, 
sploh glede na to, da je v lo-
kalni politiki novinec. Želi si, 
da bi se v drugem krogu za 
odhod na volišče odločil še 
kakšen njegov podpornik, za 
dosežen rezultat pa je čestital 
tudi obema protikandidato-
ma. Štefan Bogataj je samo-
stojni podjetnik, nosilec obr-
tne dejavnosti in dolgoletni 
predsednik Turističnega dru-
štva Žirovski Vrh. »Imam 
konkretne rezultate in izku-
šnje v podjetništvu, društve-
nih dejavnostih, kulturi in 
turizmu. Vsa leta delovne 
dobe sem zaposlen v zaseb-
nem sektorju, kjer sledim 
najnaprednejši tehnologiji 
avtomobilske industrije.« 
Sam sebe označuje kot dru-
žinskega človeka. Z ženo 
imata hčerko in sina, ki sta 

oba doštudirala in si že 
ustvarjata družini. »Ljudje 
me poznajo kot poštenega, 
družabnega, delovnega člo-
veka, ki zna ljudi povezovati. 
Vedno sem usmerjen k dose-
ganju zastavljenih ciljev in 
pripravljen sprejemati odgo-
vornost za svoje delo. Sem 
velik domoljub in mož bese-
da.« Za kandidaturo za župa-
na se je odločil, ker mu ni 
vseeno za njihovo občino, 
pravi. »Čutim, da bi z izku-

šnjami na različnih podro-
čjih in svojim pozitivnim 
značajem lahko bistveno pri-
speval h kakovosti življenja 
občank in občanov,« je pou-
daril in se že vnaprej zahvalil 
vsem, ki mu bodo v drugem 
krogu namenili svoj glas.
Tudi Franc Kranjc je zadovo-
ljen z doseženim rezultatom, 
posebno ker je tudi njihova 
Neodvisna lista za napredek 
Žirov pridobila večino v ob-
činskem svetu. Volivcem se 

je zahvalil za podporo v pr-
vem krogu, kot pravi, pa se 
bo potrudil za kar najboljši 
rezultat tudi v drugem kro-
gu. »Končno besedo pa ima-
jo seveda volivci.« Glasovi, ki 
so jih volivci namenili njemu 
kot županskemu kandidatu 
in Neodvisni listi za napre-
dek Žiro v, ki ga podpira pri 
kandidaturi, po njegovem 
prepričanju kažejo, da so 
tako v njem kot listi prepo-
znali poštene partnerje, ki 
bodo delali v korist vseh ob-
čanov in se ne bodo zapirali 
v strankarske okvirje. »S sve-
tniki Neodvisne liste za na-
predek Žirov , ki imajo veči-
no članov v občinskem svetu, 
lahko izpolnimo program, ki 
temelji na realnih dejstvih in 
potrebah našega okolja ter 
mojih 26-letnih delovnih iz-
kušnjah na občini. Podpora 
volivcev mi daje nov zagon 
in odločenost iti še z večjim 
optimizmom in odgovorno-
stjo naprej.« Kot obljublja, 
bo poskrbel za urejeno javno 
infrastrukturo, varno cestno 
povezavo s pločniki in javno 
razsvetljavo, čisto okolje ter 
prijazno občinsko upravo. 
Podpiral bo in sodeloval z ga-
silci, prostovoljci in drugimi 
društvi, ki omogočajo kako-
vostnejše življenje v občini. 
»Z načrtovanjem, poznava-
njem problematike, jasno vi-
zijo, znanjem in izkušnjami 
ter poštenim in trdim delom, 
predvsem pa povezani s sku-
pnimi idejami in cilji lahko 
naredimo veliko in še več. Če 
želite še boljše, lepše in prija-
znejše Žiri, se tudi 4. decem-
bra udeležite volitev in mi 
namenite svoj glas.« Oblju-
blja, da se bo po svojih naj-
boljših močeh potrudil, da 
bo upravičil zaupanje voliv-
cev.

V občini Žiri bo za izvolitev novega župana potreben še drugi krog, v katerem se bosta pomerila 
Štefan Bogataj (SDS in NSi), ki je prejel 1166 oziroma 47,32 odstotka glasov, in Franc Kranjc (Aleš 
Dolenc in skupina volivcev), ki je prejel glas manj oziroma 47,28 odstotka glasov.

Na volišče še enkrat

Mateja Rant

Postavili visoka 
merila

Štefan Bogataj / Foto: Tanja Mlinar
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Županov kotiček

Gradnja pločnikov v Novi vasi / Foto: Tanja Mlinar

Matija Podobnik  
/ Foto: Osebni Arhiv

Franc Krajnc / Foto: osebni arhiv

Žiri – Pihalni orkester Alpina Žiri bo letos zaznamoval 75 let 
delovanja. Praznovali bodo s posebnima božično-novoletni-
ma koncertoma, ki ju bodo izvedli 16. in 17. decembra. Na 
odru se jim bo pridružil tudi istrski kantavtor Rudi Bučar.

Božično-novoletna koncerta ob jubileju
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Zgled pogumnega vizionarja
Organizacijo letošnje osrednje proslave ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, je prevzelo Domoljubno društvo generala Rudolfa Maistra Žiri v 
sodelovanju z Občino Žiri in Zvezo društev generala Maistra Slovenije.

Žiri – Na slovesnosti v Žireh 
so se tako spomnili prvega 
slovenskega generala in bor-
ca za severno mejo, pa tudi 
pesnika in umetniške duše 
Rudolfa Maistra. Največ za-
slug, da so državno proslavo 
gostili v Žireh, ima Domo-
ljubno društvo generala Ru-
dolfa Maistra Žiri, ki so ga 
ustanovili leta 2019 z name-
nom, da se ohrani spomin 
na generala Maistra in nje-
gove borce, med katerimi jih 
je bilo 42 tudi iz Žirov. Po 
besedah poslanca državnega 
zbora in nekdanjega župana 
Janeza Žaklja so v Žireh po-

nosni, da so bili tudi njihovi 
dedje del zgodovine našega 
naroda, ki jo je pisal mož ve-
likih dejanj, prvi general slo-
venske vojske Rudolf Mai-
ster. »Maister ni bil le vojak 
in odličen strateg, ampak 
vsestranski mož, športnik, 
slikar, pesnik in ljubitelj za-
pisane besede. Bil je pokon-
čen, odločen in pogumen. 
Te lastnosti so zagotovile, da 
lahko živimo v samostojni 
državi in sami pišemo svojo 
zgodovino.«
Slavnostni govornik na slove-
snosti v Žireh je bil predse-
dnik države Borut Pahor, ki 
je poudaril, da Maistrovi vo-
jaški in politični dosežki ne-

posredno utemeljujejo samo-
stojno slovensko državo. 
»Brez njegovih hrabrih odlo-
čitev bi bili prav mogoče Slo-
venci po prvi svetovni vojni 
ozemeljsko prikrajšani, in si-
cer bi ostali brez Štajerske.« 
Njemu in njegovim borcem 
gre tako po predsednikovih 
besedah zasluga, da smo Slo-
venci v nemirnem dvajsetem 
stoletju zaokrožili ozemelj-
sko celovitost Slovenije, na-
posled kot samostojne in ne-
odvisne države. »Rudolf 
Maister ostaja zgled pogu-
mnega vizionarja, velike na-
rodno zavedne osebnosti, in-
telektualca, častnika in 
kulturnika, ki se ni bal izpo-

staviti za visoke cilje sloven-
stva, kot jih je tedaj odlično 
razumel.« Ob državnem pra-
zniku, ki slavi Maistra, njego-
vo slovenstvo, vizionarstvo in 
pogum, je z zbranimi delil 
občutke, ki ga pred koncem 
desetletnega mandata preve-
vajo v zvezi z nekaterimi 
osnovnimi vprašanji priho-
dnosti naše nacije in države. 
»V resnici ne vemo, kakšna 
bo prihodnost. Če bi se proti 
naši volji zgodilo karkoli ta-
kega, kar nas bi utegnilo 
ogrožati kot narod in državo, 
ne smemo za nobeno ceno iti 
drug proti drugemu, temveč 
edino drug z drugim, skupaj. 
Slovenska sprava in edinost 

sta v tem smislu življenjske-
ga pomena.« Želi si tudi is-
krenega sodelovanja, medse-
bojnega spoštovanja in 
strpnosti do drugačnosti. Po-
udaril je še, da nič ne smemo 
imeti za samoumevno, tudi 
naše lastne države ne in ne 
Evropske unije kot naše širše 
domovine. »Eno in drugo ni 
popolno in brez napak, ven-
dar je nekaj najboljšega, kar 
se je Slovencem v zgodovini 
zgodilo. Zato moramo paziti 
na oboje, na Evropsko unijo 
in zlasti na našo državo, ki je 

za naš obstoj ultimativnega 
pomena.« Prepričan je, da 
ima Slovenija vse možnosti 
za slavno prihodnost. »Ima-
mo vse materialne in duhov-
ne gradnike zanjo. Od naše 
čudovite dežele do čudovitih 
ljudi.« Končal je z besedami, 
da dokler bo obstajal med 
nami iskren občutek, da se 
ne glede na razlike, razhaja-
nja, nestrinjanja in celo za-
mere lahko vedno zanesemo 
drug na drugega, ni v priho-
dnosti nič takega, kar bi nam 
moralo vzbujati strah.

Mateja Rant

Domoznansko zbirko Krajevne knjižnice Žiri so minuli četrtek dopolnili še z deli sociologa in 
akademika Zdravka Mlinarja ter publicista Mihe Nagliča.

Dodali še dva avtorja

Žiri – Pisno domoznanstve-
no literaturo Mihe Nagliča je 
predstavil Miran Hladnik, o 
Mihi Nagliču kot žirovskem 
kulturnem delavcu in prija-
telju pa je spregovoril njegov 
vrstnik in sodelavec Stane 
Kosmač. Zdravka Mlinarja 
je predstavil njegov profe-
sorski kolega in obenem do-
bri prijatelj Niko Toš.
Miran Hladnik je najprej 
poudaril, da je predstaviti 
Miho Nagliča po eni strani 
enostavno, po drugi pa zah-
tevno. Enostavno zato, ker 
je ravno v teh dneh prejel 
visoko državno odlikovanje 
– medaljo za zasluge, v pre-
dlogu za nagrado, ki so jo 
utemeljili na štiridesetih 
straneh, pa so že naštete vse 
njegove zasluge in jih je bilo 
treba torej le povzeti. »Po 
drugi strani pa je težko na 
kratko strniti vse, kar je do-
slej napisal.« V COBISSU je 
tako po njegovih besedah 
Mihi Nagliču pripisanih 
1231 enot. »Gre za zelo veli-
ko število, med aktualnimi 

publicisti je le redko kdo 
tako produktiven.« Večina 
objav je povezanih z Go-
renjskim glasom in kultur-
no prilogo Snovanja. Drugo 
večje torišče pri njegovem 
delu pa je vezano na Žiro-
vski občasnik. »Brez takih 
ljudi, brez te regionalne 
kulturne zavzetosti bi bila 
slovenska kultura zelo dru-
gačna, kot jo poznamo – to 

dojemam kot recept za slo-
vensko kulturno in fizično 
preživetje.« Stane Kosmač 
pa je Nagliča predstavil še 
na osebni ravni in postregel 
z nekaj anekdotami iz nju-
nega druženja.
Dolgoletno prijateljstvo veže 
tudi Nika Toša in Zdravka 
Mlinarja, ki sta se spoznala 
leta 1953 na gimnaziji in 
nato oba nadaljevala študij 

na pravni fakulteti. »Sodiva 
namreč v generacijo socio-
logov, ki še niso imeli mo-
žnosti študirati sociologije, 
zato sva študirala pravo.« Po 
njegovih besedah je danes 
Mlinar eden najuglednejših 
slovenskih družboslovcev in 
velik svetovljan, ki pa ves 
čas ostaja zvest žirovskim 
koreninam. Niko Toš je v 
ospredje postavil Mlinarjevo 
enormno produkcijo znan-
stvenih in strokovnih član-
kov ter znanstvenih mono-
grafij v slovenskem in 
angleškem jeziku. »Po teh-
tnosti njegove knjige odpi-
rajo pogled v življenje, po 
teži pa bi bile njegove knjige 
lahko tudi orožje,« se je po-
šalil in dodal, da je samo v 
zadnjem desetletju napisal 
številna monumentalna 
dela. »To ga postavlja v vrh 
po izjemni ustvarjalnosti, 
domiselnosti, kritičnosti in 
umeščenosti v družbeni 
prostor.« Dogodek v žiro-
vski knjižnici je po njego-
vem priložnost, da osvesti-
mo, da veliki ljudje 
ohranjajo lokalno identiteto.

Mateja Rant
Žiri – V žirovski družbi Po-
clain Hydraulics so pred ča-
som pridobili certifikat 
Družbeno odgovoren delo-
dajalec za področje usklaje-
vanja poklicnega in zasebne-
ga življenja. V podjetju so že 
doslej veliko pozornosti po-
svečali zaposlenim ter njiho-
vemu izobraževanju in na-
daljnjemu razvoju kariere, 
so poudarili ob pridobitvi 
certifikata. Zavedajo se na-
mreč, so dodali, da lahko le z 
zadovoljnimi sodelavci uspe-
šno uresničujejo poslovne 
cilje podjetja. Certifikat jim 
zdaj služi kot smernica, ka-
terim ukrepom je treba v 
prihodnje posvetiti več po-
zornosti in kje vse je treba 
poskrbeti za izboljšave, da 
bodo te prilagojene potre-
bam in pričakovanjem nji-
hovih zaposlenih. Prepričani 
so še, da je delovno okolje, v 
katerem krepijo pozitivno 
organizacijsko klimo, pri-
vlačnejše tudi za prihodnje 
zaposlene.
Po besedah direktorja podje-
tja Poclain Hydraulics Aleša 
Bizjaka samo dober izdelek 
na tržišču, ki ga znajo v Ži-

reh razviti in izdelati z naj-
sodobnejšimi tehnološkimi 
postopki, ni več dovolj. »Za 
ustvarjanje vrhunskih rezul-
tatov in doseganje želenih 
poslovnih ciljev potrebuje-
mo motivirane in zavzete 
ekipe zaposlenih.« Zato se 
želijo tudi prihodnjim zapo-
slenim predstaviti kot prija-
zen, stimulativen, skrben, 
ugleden in zaželen delodaja-
lec. »Kot visoko tehnološko 
podjetje zato v svoje proizvo-
dne in razvojne procese že 
uvajamo tudi modernejše 
metode vodenja s poudar-
kom na opolnomočenju ka-
drov, ki bodo ob več pristoj-
nostih prevzeli tudi večjo 
odgovornost za bolj učinko-
vite delovne procese,« je po-
udaril Bizjak. Vodja enote 
ravnanja s človeškimi viri 
Eva Kusič Mihelčič je ob tem 
dodala, da so s pridobitvijo 
certifikata zadovoljstvo zapo-
slenih in njihovo dobro po-
čutje postavili v ospredje. 
»Za nas to ne predstavlja le 
zaveze, pač pa nam odpira 
priložnost, da s fleksibilno-
stjo pri usklajevanju zaseb-
nega, družinskega in poklic-
nega življenja vzpostavimo 
privlačnejše okolje za delo.«

Mateja Rant

Družbeno odgovoren 
delodajalec

Na slovesnosti v Žireh so se spomnili prvega slovenskega 
generala in borca za severno mejo Rudolfa Maistra.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Slavnostni govornik je bil predsednik države Borut Pahor.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

V kulturnem programu je med drugim nastopil solist 
Anton Habjan. / Foto: Gorazd Kavčič

Na fotografiji od leve proti desni: Miha Naglič, Niko Toš, 
Miran Hladnik in Zdravko Mlinar / Foto: Tanja Mlinar
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Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka 

Telefon: 04 51 54 300 
Elektronska pošta: info@stik-ru.si

R & U d.o.o.

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.
Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.
V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.
Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.
Storitve opravljamo po celotni Gorenjski! Z vami že 30 let!

 

 

 

 

Operacija Hiša generacij se sofinancira z nepovratnimi sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

 

Operacija Hiša generacij se sofinancira z nepovratnimi sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Hiša generacij Gorenja vas
CSS Škofja Loka širi svojo dejavnost na novo lokacijo – Hišo 
generacij v Gorenji vasi. Stavba nekdanje šole v Gorenji 
vasi že sije v prenovljeni podobi, saj je obnovljena v celoti, 
sodobno opremljena, svetla, s prijetnim zunanjim vrtom in 
vso potrebno opremo. 

Odprtje Hiše generacij in sprejem prvih uporabnikov 
načrtujemo v začetku leta 2023. Predvideno število 
uporabnikov na tej lokaciji je 22, od tega 16 začasnih 
namestitev ter 6 uporabnikov dnevnega varstva. 

Zaradi širitve dejavnosti in organizacije dela, s katero 
zagotavljamo 24-urno oskrbo vse dni v tednu oziroma letu, 
vabimo v Hišo generacij Gorenja vas nove sodelavce. 

·  SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, m/ž (triizmensko delo)
·  DELOVNI INŠTRUKTOR, m/ž (dvoizmensko delo)
·  OSKRBOVALKA, m/ž (dvoizmensko delo)

Okviren opis dela: načrtovanje in izvajanje varstva, 
socialne oskrbe ter prostočasnih aktivnosti stanovalcev, 
skrb za izvajanje in zadovoljevanje osnovnih življenjskih 
potreb stanovalcev, opravljanje dela s področja oskrbe 
in osebne nege, gospodinjska opravila, vključevanje 
stanovalcev v vsakodnevna opravila glede na njihove 
sposobnosti in interes, beleženje storitev. Urnik dela: 6 dni 
v tednu, neenakomeren delovni čas.

V želji, da Hiša generacij zaživi in zadiha 
kot povezana skupnost različnih generacij, 

vas vabimo, da se nam pridružite!

Za vse dodatne informacije in prijave smo vam na voljo
na tel. 031 742 019 in e-naslov zvonka.mur@css-sl.si.

PRIJETNO NAKUPOVANJE DARIL ZA TISTE, KI VAM POMENIJO NAJVEČ

Odprto: 

pon. – pet.: 8h – 19h, sob.: 8h – 12h

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

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

Škofja Loka – Rotary klub Škofja Loka organizira 14. dobro-
delni Božično-novoletni koncert. V dvorani Sokolskega 
doma bo potekal 8. decembra, začel pa se bo ob 19.30. Na 
koncertu bosta nastopila pevka Manca Izmajlova in violinist 
ter producent Benjamin Izmajlov. Vstopnice lahko kupite 
pri blagajni Sokolskega doma. Celoten prihodek prireditve 
bodo namenili humanitarnim programom kluba.

Božično-novoletni koncert
Škofja Loka – V petek so na Loškem odru premierno uprizo-
rili komedijo Iva Brešana Predstava Hamleta v vasi Spodnja 
Mrduša v režiji Dejana Spasića. Predstava, polna humorja, 
pripoveduje, kako so se vaški kulturni zanesenjaki lotili igra-
ti Shakespearovega Hamleta. Sledijo ponovitve 2. in 3. de-
cembra, obakrat ob 19.30, predstavo pa bodo na Loškem 
odru igrali še 14. in 15. decembra ter 20. in 21. decembra.

Predstava Hamleta v vasi Spodnja Mrduša

»Ko ne kosim ali delam ok-
rog hiše, ustvarjam,« je v 
svojem hudomušnem slogu 
po odprtju razstave na mar-
tinovo povedal Peter Jovano-
vič iz Dolenje Žetine. »Raz-
stavljene risbe so od lani in 
od letos, veste, to ne nastane 
kar naenkrat,« me je poučil.
Nekaj več kot 20 risb, ki so 
nastale na pesmi Srečka Ko-
sovela, krasi stene kapele 
Puštalskega gradu. Kot je ob 
razstavi zapisal Boštjan Sok-
lič, umetniška veličina Petra 
Jovanoviča izhaja iz otroške 
neposrednosti in jasnosti li-
kovnega izraza. Za razliko 
od mnogih likovnih samou-

kov se odlikuje s povsem ori-
ginalnim izpovednim karak-
terjem, prepoznavnim in 
iskrenim. Na odprtju je Sok-
ličeve skrbno izbrane besede 
o umetniku in tudi Kosove-
love pesmi prebirala Marija 
Lebar, izjemno klavirsko 
glasbeno spremljavo pa je 
pripravil učenec 5. razreda 
klavirja Jošt Vidergar.
Kot je še zapisal kustos raz-
stave Boštjan Soklič, nas Jo-
vanovič ob preobilju likovnih 
presežkov popelje v »skrite 
katakombe človeškega srca« 
in nas navdaja s posebnim 
optimizmom, mehkobo ter 
notranjim mirom, ki smo ga 
v turbulencah sodobnega 
časa še kako potrebni.

Skoraj ves praznični mesec, do 23. decembra, si v 
kapeli Puštalskega gradu lahko ogledate risbe 
poljanskega umetnika Petra Jovanoviča.

Peter Jovanovič 
razstavlja v Puštalu

Klara Mrak

Poljanski umetnik Peter Jovanovič / Foto: Primož Pičulin
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KMALU V SALONU

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Cross Hybrid: od 5 do 5,4  l/100 km in emisije CO₂: od 114 do 122g/km. Emisijska stopnja 
EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0039 g/km do 0,0059 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije 

velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini 
trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let 
ali 185.000 km). Slika je simbolična. 

COROLLA 
CROSS 
HYBRID

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

Na Škofjeloškem so lani septembra 
začeli izvajati projekt Virtualna 
kreativnost, ki prek projektnih ak-
tivnosti spodbuja podjetniško kul-
turo in inovativnost med mladimi, 
podjetniki začetniki, kreativnimi 
posamezniki, študenti in brezpo-
selnimi na širšem škofjeloškem ob-
močju. V prvi fazi izvajanja projek-
ta, do februarja letos, so partnerji 
projekta razvili vsebine za program 
praktičnih in virtualnih znanj, v 
drugi fazi, od spomladi do jeseni, 
pa so v Škofji Loki in Žireh pripra-
vili delavnice in srečanja, na katerih 
so udeleženci pridobivali praktična 
in virtualna znanja za dvig digital-
nih kompetenc. Projekt se izvaja v 
okviru programa CLLD in  je sofi-
nanciran s strani Republike Slove-
nije in Evropske unije iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj.  

Uporaba novih digitalnih 
vsebin, tehnologij in orodij

Namen projekta, pri katerem so se 
povezali Razvojna agencija Sora 
kot vodilni partner ter Karata Film 
in Biro Kalan, Matej Kalan s.p., so 
hitrejše prilagoditve ciljnih skupin 
na širšem škofjeloškem območju 
trendom, ki narekujejo vse večjo 
uporabo novih digitalnih vsebin, 
tehnologij in orodij. »V pogovorih 
s podjetniki na Škofjeloškem, 
pa tudi predstavniki občin smo 

večkrat ugotavljali, da mnogim 
primanjkuje teh znanj oziro-
ma veščin, zato smo se skupaj 
s partnerji odločili za prijavo 
projekta Virtualna kreativno-
st,« je pojasnil direktor Razvojne 
agencija Sora Gašper Kleč. Vsak 
od partnerjev je pripravil določen 
sklop izobraževanj, s katerimi so 
strokovnjaki s posamezni podro-
čij predstavili prednosti uporabe 
sodobnih tehnologij in pristopov. 
»Bistvo je, da podjetniki spoznajo 
nove tehnologije in jih potem tudi 
uporabljajo,« je še dodal Kleč, ki je 
zadovoljen z dobrim odzivom na 
delavnicah.

Iz klasičnega v digitalni 
način delovanja

Skozi devet vsebinskih sklopov 
programa so izvedli 47 srečanj, 
delavnic, predavanj in praktičnih 
prikazov uporabe novega in na-
prednega digitalnega znanja, teh-
nik in tehnologij. Udeleženci pro-
grama, potencialno usposobljeni 
podjetniki, so se poglobljeno spoz-
navali s področjem produktne fo-
tografije in virtualne resničnosti 
ter pridobljeno znanje preizkusili 
s praktičnimi prikazi uporabe digi-
talnih vsebin v digitalnih medijih in 
delavnicah za prehod iz klasičnega 
načina delovanja v digitalni način 
delovanja. 

Vsebine programa, povezane s 
produktno fotografijo in kako pri-
dobljeno znanje aplicirati v digi-
talnih medijih je spomladi izvedel 
projektni partner Karata Film v 
Škofji Loki. Udeleženci delavnic so 
po besedah Tineta Škrbca najprej 
spoznali osnove produktne foto-
grafije, ki so jih potem preskusili 
tudi v praksi, na koncu je sledila 
še obdelava fotografij in uporaba 
pridobljenega znanja na primeru 
digitalnih medijev. »Pri produk-
tni fotografiji je zelo pomemb-
na postavitev luči, zato so imeli 
vsi udeleženci možnost to pre-
skusiti tudi v praksi. V sklopu 
projekta smo namreč dobili pri-
ložnost tudi za nakup kakovo-

stne opreme, tako da smo lahko 
udeležence seznanili z aktual-
nimi pristopi na tem področju. 
Podjetniki so lahko to presku-
sili tudi na svojih produktih, 
saj je za male podjetnike po-
membno, da se znajo predstaviti 
prek sodobnih kanalov, zato so 
spoznali, kako pridobljeno zna-
nje uporabiti tudi brez opreme 
za profesionalno rabo.« Zato so 
veliko pozornosti namenili tudi 
primerom osvetlitve z naravno 
svetlobo. »Spoznali so, kako lahko 
tudi z manjšimi stroški dosežejo 
dodano rednost.« Na koncu so se 
posvetili še obdelavi fotografij, da 
je končni produkt čim bolj repre-
zentativen.

Vsebine programa, povezane s vir-
tualno resničnostjo in kako prido-
bljeno znanje aplicirati v 3D virtu-
alna okolja v digitalnih medijih so 
prav tako spomladi izvedli v Žireh. 
Udeleženci so spoznali zgodovino 
nastanka 3D tehnologij, izdelavo 
3D okolij ter pripravo nastavitev 
za očala za virtualno resničnost in 
sprehode po virtualnem okolju. 
»Udeleženci so najprej določene 
predmete zrisali v 3D obliki. Vsak 
si je predmet lahko izbral sam ozi-
roma smo nekaj modelov pripravili 
tudi skupaj. V naslednji fazi smo to 
prenesli v virtualno resničnost in si 
jih na koncu še ogledali skozi očala 
za virtualno resničnost,« je razložil 
Matej Kalan. Tako so udeleženci 
dobili priložnost spoznati nove 
tehnologije, ki so za zdaj še zelo v 
povojih, a bodo v prihodnjih letih 
vse bolj prisotne, saj imajo ogro-
men potencial, je še poudaril Kalan.
Razvojna agencija Sora pa je v so-
delovanju s podjetjem Optiweb, 
spletne rešitve d.o.o. iz Škofje 
Loke jeseni izvedla še delavnice 
za prehod iz klasičnega v digitalni 
način delovanja. »Udeleženci so 
spoznali vsebine spletnega pozi-
cioniranja, osnove oglaševanja in 
analitike ter merjenje rezultatov 
izvedenih kampanj v digitalnih 
medijih« je izjavila Darja Barič iz 
Razvojne agencije Sora.  

Virtualna kreativnost – za dvig digitalnih kompetenc

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

Fo
to

: a
rh

iv
 R

A
 S

o
ra

Škofja Loka – Mešani pevski zbor Vrelec, ki deluje pri Dru-
štvu upokojencev Škofja Loka, v petek, 9. decembra, prip-
ravlja prednovoletni koncert. Potekal bo v kristalni dvorani 
Sokolskega doma v Škofji Loki, začel pa se bo ob 19. uri. 
Vstopnine na koncert ne bo.

Vrelec vabi na prednovoletni koncert
Škofja Loka – Varstveno delovni center Kranj, enota Škofja 
Loka, danes, 29. novembra, vabi na adventno stojico, ki bo 
potekala pred njihovo enoto v Stari Loki 31. Na njej si bo 
moč ogledati in kupiti izdelke iz njihovega lastnega progra-
ma, obiščete pa jih lahko med 11.15 in 15.30.

Obiščite adventno stojnico

Lions klub Škofja Loka se je 
tudi letos pridružil svetovne-
mu natečaju Plakat miru, ki 
otroke, stare od 11 do 13 let, 
spodbuja k razmišljanju o 
življenju, miru, ljubezni in 
medsebojnem razumeva-
nju. Svoja razmišljanja so 
predstavili v likovnih delih, v 

katerih so se posvetili miru 
in sočutju.
Avtorice oziroma avtorji 
zmagovalnih plakatov so: 
Aleksander Jurič z OŠ Ško-
fja Loka-Mesto, Zoja Moho-
rič z OŠ Železniki, Ajda Sta-
nonik z OŠ Poljane, Maša 
Kadivec z OŠ Cvetka Golarja 
in Nejc Križaj z OŠ Ivana 
Groharja.

V Sokolskem domu je bila novembra na ogled 
razstava Plakat miru. Prave umetnine je ustvarilo 
več kot sedemdeset najstnikov.

Plakati miru na 
temo sočutja

Klara Mrak

Vsi plakati, ki so bili razstavljeni v Sokolskem domu, so 
prave umetnine. / Foto: Gorazd Kavčič
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PLANINSKO DRUŠTVO  
ŠKOFJA LOKA

objavlja prosto delovno mesto 

OSKRBNIKA (m/ž)

v domu na LUBNIKU od marca 2023 dalje
in v koči na BLEGOŠU od maja 2023 dalje.

Obe koči imata dolgoletno tradicijo,  
sta dobro obiskani v vseh letnih časih in 

uspešno poslujeta.

Podrobnejše informacije o pogojih dela 
lahko dobite na osebnem razgovoru in v 
razpisu objavljenem na internetni strani 

www.pd-skofjaloka.com.

Objava velja do zasedbe objavljenih del. 
LUBNIK

BLEGOŠ

Adventni  
sejem  
z otroškim  
rajanjem

Ive Šubic –  
Visoška kronika, 
razstava  
ob 100-letnici  
rojstva

Otvoritev razstave bo v petek, 2. decembra, ob 18. uri  
v Šubičevi hiši v Poljanah.

Razstava bo odprta do konca decembra, ogled bo možen  
ob četrtkih med 10. in 14. uro, 29. decembra med 10. in 16. uro,  

ali po predhodnem dogovoru.

Sobota, 17. december, od 12. do 18. ure

Vabljeni na visoško sobotno popoldne, ko bo zadišalo po cimetu,  
čaroben program za otroke pa bo v nasmehe pričaral božično vzdušje.  

Pri lokalnih ponudnikih si boste lahko izbrali praznično darilo  
ali pa si privoščili tople domače dobrote.

031 720 573, zavod@poljanskadolina.com

ZAVOD POLJANSKA DOLINA, Poljanska 87, 4224 GORENJA VAS

Moška članska ekipa LTH Castings je v letošnji 
sezoni prvič po letu 2017 znova del elitne 
slovenske košarkarske lige.

Škofja Loka – Rezultatsko 
varovanci trenerja Igorja Do-
lenca v sezono sicer niso 
krenili najbolje, saj po odi-
granih sedmih tekmah še 
niso okusili slasti zmage, a 
na dveh od skupno treh do-
mačih tekmah so bili zelo 
blizu uspeha.
Kljub temu pozitivno stremi-
jo k nadaljevanju sezone in 
verjamejo v svoje delo. Tudi 
na sponzorski ravni je pod-
pornikov kluba vse več. Pod-
jetjema Domel in Polycom 

Škofja Loka, ki sta s klubom 
dolgoročno sodelovanje skle-
nila v lanskem letu, je na za-
četku nove sezone sledilo še 
uspešno škofjeloško podjetje 
Difa. Ob tem velja omeniti, 
da je nadaljnjo in dodatno 
podporo klubu izrazil tudi 
glavni sponzor, podjetje 
LTH Castings.
Košarkarski klub Škofja 
Loka v letošnji sezoni na tek-
mah pod okriljem Košarkar-
ske zveze Slovenije in osta-
lih tekmovanjih nastopa z 
rekordnim številom štiri-
indvajsetih selekcij.

Košarkarji imajo 
veliko podporo

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Ekipa Urbanscape Loka je sredi meseca kon-
čala letošnje tekmovanje v pokalu Slovenije za moške. V 
šestnajstini finala jo je premagala ekipa Celje Pivovarna La-
ško, ki je bila boljša z rezultatom 37 : 26. V ligi NLB so ško-
fjeloški rokometaši na sredini tekmovalne lestvice, v domači 
dvorani na Podnu pa bodo znova igrali ta petek, 2. decem-
bra, ko bodo ob 18. uri gostili ekipo Jeruzalem Ormož.

Škofja Loka – Nadaljujejo se 41. Športno-rekreacijske igre, ki 
jih pripravlja Športna zveza Škofja Loka skupaj z izvajalci po 
občinah. Tako bo v soboto, 10. decembra, v športni dvorani na 
Trati potekal šahovski turnir dvojic, 18. decembra bo turnir v 
odbojki v Žireh, 26. decembra pa bo v Gorenji vasi futsal tur-
nir. Prstomet bo na Trati 6. januarja prihodnje leto, borbene 
igre v kegljanju pa bodo 7. in 8. januarja potekale na Podnu.

Rokometaši končali pot v pokalu Pester spored športno-rekreacijskih iger

Varovanci Igorja Dolenca med prvoligaši še niso zmagali.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Oblačila, obutev in gospodinjski tekstilni 
izdelki povzročajo onesnaževanje vode, 
izpuste toplogrednih plinov in polnjenje 
odlagališč odpadkov. Mogoče se tega do 
zdaj še nismo zavedali, ampak naše oma-
re, polne oblačil, imajo tudi vpliv na okolje. 
Začne se pri pridobivanju surovin za izde-
lavo oblačil, nadaljuje s proizvodnjo (kje in 
kdo je oblačila izdelal), in ko jih ne potre-
bujemo več, kaj z njimi naredimo ...

Hitra moda – nenehno zagotavljanje no-
vih trendovskih oblačil, obutve in drugih 
izdelkov po zelo nizkih cenah – je povzro-
čila povečanje količine proizvedenih 
in zavrženih oblačil. Spletna prodaja in 
z njo (pre)lahka dostopnost oblačil sta to 
količino še povečali, medtem ko so težavo 
poglobili nekakovostni materiali in zelo 
omejene zmožnosti recikliranja tekstilnih 
odpadkov. V Evropi namreč kar 87 od-
stotkov odpadnega tekstila konča na 
odlagališčih in v sežigalnicah, torej ga 
le izjemoma recikliramo. 

Rešitev ni prenos odpada na drugi konec 
sveta, da bi se navidezno rešili okoljskega 
bremena. Zato je nujno, da zmanjšamo ko-
ličine odpadkov iz tekstila in odpadnih ob-
lačil; premike je treba narediti tako v naših 
glavah kot tudi na sistemski ravni. 

Kako lahko sami zmanjšamo vpliv hitre 
mode na okolje

1. Kupovati manj je več
Premislimo, kako nosimo oblačila, ki jih že 
imamo, in še preden se lotimo kupovanja 
novih oblačil premislimo, ali lahko iz obla-
čil, ki jih že imamo, ustvarimo nove kom-

binacije. Morda jih lahko delno predelamo 
ter tako spremenimo v nova oblačila.

2. Kupujmo v trgovinah z rabljenimi  
oblačili ali si jih preprosto izmenjajmo
S kupovanjem v takih trgovinah ali ude-
ležbo na izmenjevalnicah podaljšamo 
življenjsko dobo oblačilom, hkrati pa v 
garderobo vnesemo svežino in pridih uni-
katnosti.

3. Kupujmo naravne materiale
Oblačila iz naravnih materialov, kot so lan, 
organski bombaž, konoplja, bambus, so 
prijaznejša do okolja in tudi do naše kože, 
ki je v neposrednem stiku z materiali, ki jih 
nosimo. 

4. Ob nakupu bodimo pozorni na  
izvor oblačil, pri pranju pa na etiketo 
vzdrževanja
Z nakupom podpiramo organizacije, ki 
imajo certifikate za pravično trgovino, in 
to nam lahko služi kot zagotovilo, da so 
bili delavci pošteno plačani za izdelavo 
tega oblačila. Pri pranju pa je pomembno 
upoštevanje navodil za pravilno vzdrževa-
nje oblačil. Perimo pri nižjih temperaturah 
in z okolju prijaznimi detergenti, oblači-
la sušimo na zraku, ob nakupu novega 
pralnega stroja pa bodimo pozorni na to, 
kako energetsko varčen je. Poleg tega se 
največ mikrovlaken izpere v prvih desetih 
pranjih, zato je podaljševanje življenjske 
dobe oblačilom, izogibanje sintetičnim 
materialom in uporaba kosov iz druge 
roke najpomembnejši ukrep. 

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA 
ODPADKOV V LUČI TEKSTILA

RAZVOJNA AGENCIJA SORAD.O.O.,  POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA

DARILA BABICE IN DEDKA
Blagovno znamko Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, ki povezuje 
več kot štirideset ponudnikov s Škofjeloškega, ste verjetno zasledili na škatlici domačih 
piškotov, alkoholnih pijačah, domačih marmeladah ali konzervirani zelenjavi. 

Tokrat pa želimo vašo pozornost vzbuditi s ponudbo darilnih paketov omenjene 
blagovne znamke, ki so uporabni kot zahvala vašim poslovnim partnerjem, sodelavcem 
ali kot posebna pozornost za vaše domače, prijatelje in znance.

Če želite s poslovnim darilom sporočiti posebnosti območja, kjer delujete, z izborom 
poslovnih daril v okviru darilnih paketov blagovne znamke Babica in Dedek podpreti 
lokalne proizvajalce, poudariti tradicionalne dejavnosti Škofjeloškega in visoko 
kakovost izdelkov z uporabo lokalnih surovin ter obenem presenetiti z avtentičnim, 
posebnim in predvsem uporabnim darilom, potem je ponudba blagovne znamke 
Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov prava izbira.

Sestavili smo štiri različne kombinacije izdelkov v štirih darilnih paketih,  
ki jih seveda lahko poljubno spreminjate, imate pa tudi možnost dodatnega 
označevanja z logotipom vašega podjetja: 
-  sadno-zelenjavni paket (vsebuje marmelado, zelenjavno omako,  

sadno-zelenjavni sok, suho sadje)
-  paket dobre gospodinje (vsebuje kašo ali rižek, sončnično olje,  

rezance in zelenjavo v soli)
-  paket domača malica (vsebuje dimljen sir, suho klobaso, kisle kumarice ali papriko)
- zeliščno-medeni paket (vsebuje med, dražgoški kruhek, koprivni sirup, čaj)

Več informacij o ponudbi blagovne znamke, ponudnikih in možnostih 
naročanja darilnih paketov: Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja 
Loka, tel. št. 04/ 50 60 225, e-naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si in spletna stran 
http://babicadedek.si/. 

Pripravila: Kristina Miklavčič, 
Razvojna agencija Sora 

sadno- 
zelenjavni  

paket

paket dobre 
gospodinje

zeliščno- 
medeni paket 

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

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-

vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 

naprej. 

KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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Za rojstni dan je bil gost znane loške športne 
trgovine alpinist Nejc Marčič.

Škofja Loka – Pred kratkim 
je 26. rojstni dan praznovala 
trgovina Bokal šport, pra-
znovanje pa so seveda zači-
nili po športno. Osrednji 
gost praznovanja je bil go-
renjski alpinist, turni smu-
čar, plezalec in gorski vo-
dnik IFMGA   Nejc Marčič, 
ki je zbranim opisal nekaj 

njegovih podvigov, težav 
med alpinističnimi vzponi, 
na koncu pa je tudi odgovar-
jal na vprašanja. »Zahvalju-
jemo se vsem, posebno ekipi 
Bora Sport Group za pomoč 
pri organizaciji dogodka in 
alpinistu Nejcu Marčiču,« so 
bili veseli v trgovini Bokal 
šport, kjer so seveda pripra-
vili tudi rojstnodnevno po-
gostitev.

Ob rojstnem dnevu 
tudi predavanje

Vilma Stanovnik

Za predavanje alpinista Nejca Marčiča je bilo veliko 
zanimanja. / Foto: arhiv trgovine Bokal Sport

Konec tedna smučarski sejem

Škofja Loka – Smučarski 
klub Alpetour bo ta konec te-
dna, 3. in 4. decembra, zno-
va pripravil tradicionalni 

smučarski sejem. Tako v so-
boto kot v nedeljo se bo v 
dvorani Poden začel ob 8. 
uri zjutraj in trajal do 19. 
ure. Člani smučarskega klu-
ba bodo z nasveti na voljo 

vsem, ki želite po ugodnih 
cenah kupiti smučarsko 
opremo, oblačila in obutev. 
Poleg rabljene opreme bo na 
voljo tudi nova, za kar bo 
poskrbel Bokal sport.

Vilma Stanovnik
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Izbrala sem dostavo 

pred garažo, 
ker je priročno!

Izberite tudi vi način prevzema paketa, ki vam najbolj ustreza. 
Lahko tudi pred vašo garažo.

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na www.posta.si/enostavna-dostava.

• 7 načinov dostave.
• Več kot 1.100 prevzemnih mest. 
• Sledite paketu na sledenje.posta.si.

• Dostava tudi v roku 1 ure.
• Enostavno vračilo paketa.

�Nenehno�stremenje�k� izboljšavam,�prava�pomoč�kupcu�s�pravimi� � rešitvami� in�proizvodi� ter� vrhunske� 
komponente�so�v�sodobnem�času�ključni�za�uspešno�širjenje�zaupanja�in�sodelovanja�s�partnerji.
V�podjetju�INES,�d.�o.�o.,�ki�na�trgu�obstaja�že�več�kot�30�let,�s�svojim�nenehnim�vlaganjem�v�strojni�park� 
in�krepitvijo�kolektiva�uspešno�poslujemo�tudi�na�mednarodnem�področju.�Vse�to�pa�nam�omogočajo�tudi 
visoki�standardi�kakovosti�in�nenehne�izbolj��ša�ve,�predvsem�pa�motivirani,�sposobni�in�prizadevni�sodelavci.

ZAPOSLIMO DELAVCA NA LIVARSKEM STROJU
dopoldanska izmena, m/ž

Pričakujemo:
·� �dinamičnost�in�veselje�do�dela,�željo�po�pridobivanju�novih�znanj�in�srečevanju�z�novimi�izzivi,
·� spoštljiv�odnos�do�dela�in�sodelavcev,
·� učinkovitost�dela,
·� prilagodljivost�in�zmožnost�timskega�dela,
·� poštenost�in�pripadnost�podjetju.

Ponujamo:
·� �delo�za�nedoločen�čas,
·� �dober�kolektiv,
·� �dinamično�delo,
·� �možnost�napredovanj,
·� �stimulativno�nagrajevanje,
·� �priložnost�za�osebni�in�karierni�razvoj.

 Prijave na  zaposlitev@ines.si ali na naš naslov:  

� INES�d.o.o.,�Kidričeva�cesta�58,�4220�Škofja�Loka


