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ŠKOFJA LOKA

Prenova Loškega gradu
Prejšnji mesec se je začela 
nova faza prenove Loškega 
gradu, zaradi poteka del in 
arheoloških raziskav pa je 
nekoliko omejeno gibanje v 
okolici.
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GORENJA VAS - POLJANE

Gradili bodo nov 
kulturni dom
Od starega kulturnega doma 
v Poljanah so ostale le še ru
ševine, še ta mesec pa naj bi 
na istem mestu začeli graditi 
novega.
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ŽELEZNIKI

Urejajo cesto proti 
Rudnu
Na cesti od Loga do uvoza k 
ribiškemu domu na Rudnem 
poteka obsežna rekonstruk
cija vozišča vključno z grad
njo pločnika.
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ŽIRI

Sveži projekti 
kreativnega turizma
Na svetovni dan turizma, 
27. septembra, so v Žireh 
predstavili nove, sveže pro
jekte, ki povezujejo sektor 
turizma in kulturnokreativ
ne industrije.
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Škofja Loka – Prejšnji teden 
so pri Elektru Gorenjska na
menu predali posodobljena 
objekta, ki občini Škofja 
Loka pomagata uresničevati 
načrte na področju izboljše
vanja energetske učinkovito
sti in pot k brezogljičnemu 
razvoju.
»Škofja Loka je pisano me
sto s propulzivnim gospo
darstvom, tako da sem res 
vesel nadgradnje električne 
infrastrukture, ki poteka z 
novim zagonom in hitrim 
tempom. Veseli me, da bo s 
to investicijo zagotovljena 
kakovostna oskrba pred
vsem za naše gospodarstvo, 
ki je od tega tudi odvisno. 
Seveda se pridobitve veseli
mo tudi v javnih instituci
jah, zavodih in vsi mi 
doma,« je na priložnostni 
slovesnosti povedal loški žu
pan Tine Radinja in dodal, 
da se Škofja Loka ponaša 
tudi z dejstvom, da je bilo 
prvo omrežje javne razsvet
ljave prav v Škofji Loki, v 
nekdanji tovarni Šešir.
»Poslanstvo skupine Elektro 
Gorenjska je zagotavljati 
trajno energijo. Mi ta pojem 
razumemo zelo široko, kar 
pomeni, da zagotavljamo ob

novljivo, trajno proizvodnjo 
iz obnovljivih virov in pa 
učinkovito rabe energije. Za
vedamo se družbene odgo
vornosti, pa tudi trajnostne 
oskrbe, kjer je ključna zane
sljiva in kakovostna oskrba z 
električno energijo. Prav 
nova 110kilovoltna razdelil
na transformatorska postaja 
skupaj s 110kilovoltnim sti
kališčem je pomemben ele
ment v naši strategiji. Zago
tavlja namreč osnovno 

napajanje za Škofjo Loko z 
okolico vse do Železnikov. Z 
elektriko oskrbuje skoraj 
9500 uporabnikov, zato gre 
za pomemben objekt,« je 
povedal predsednik uprave 
Elektra Gorenjska Ivan 
Šmon in dodal, da je bil 
prejšnji objekt star več kot 
40 let, oprema pa je bila na 
robu življenjske dobe. Grad
nja novih pridobitev je traja
la leto in pol, projekt pa je 
vreden 7,5 milijona evrov.

»Delujemo po treh kriteri
jih, ki so zeleno, ambicio
zno in konkurenčno,« je na 
priložnostni slovesnosti na 
Trati poudaril minister za 
infrastrukturo Bojan Ku
mer in čestital ekipi Elektra 
Gorenjka za hitro prenovo 
razdelilne transformatorske 
postaje. »Velik del distribu
cijskega omrežja je star, 
zato je redno obnavljanje 
prioriteta,« je še dodal mi
nister Kumer.

Na Trati je v zadnjem letu in pol Elektro Gorenjska poskrbel za sodobno razdelilno transformatorsko 
postajo, poleg nje pa je še stavba krajevnega nadzorništva, ki skupaj s sodobnimi tehnološkimi 
rešitvami omogoča zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Novosti za zanesljivo 
oskrbo z elektriko

Vilma Stanovnik

Minister Bojan Kumer, predsednik uprave Elektra Gorenjska Ivan Šmon in župan Tine 
Radinja so si z zanimanjem ogledali nove pridobitve. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Združenje 
borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka tudi letos pri
pravlja žalne slovesnosti. 
Prva komemoracija bo v Že
leznikih že ta petek, 28. ok
tobra, začela pa se bo ob 16. 
uri pri spomeniku NOB na 
Trnju. V nedeljo, 30. okto
bra, bo ob 10.30 komemora

cija pri spomeniku NOB v 
Dražgošah. Prav tako v ne
deljo bo ob 16. uri tudi ko
memoracija pred Domom 
Zveze borcev v Škofji Loki. V 
torek, 1. novembra, bosta ob 
9. uri komemoraciji pri spo
meniku NOB v Poljanah in 
pri spomeniku NOB na Tre
biji, ob 10. uri pa bo kome
moracija v Žireh na pokopa
lišču na Dobračevi.

Borci vabijo na 
žalne slovesnosti
Vilma Stanovnik

Časopis za škofjeloško območje            Št. 10, Oktober 2022

Razstavili 
ročna dela
Na razstavi v Železnikih 
so se z zanimivimi 
izdelki predstavili 
ustvarjalni člani in 
članice enajstih 
gorenjskih društev 
upokojencev.

stran 9

Priznanje 
svetovni 
prvakinji
Jožefa Anžel je na septembrskem 
svetovnem prvenstvu v 
kolesarstvu za amaterje v Italiji 
potrdila naziv najboljše na svetu 
v kronometru.
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Kohezija je lahko precej za
pletena reč, kohezijska sred
stva pa so hkrati osnova za 
razvoj naših občin. Razume
ti kohezijo in njene principe 
delovanja je tisto, kar nam 
občinam omogoča, da razvi
jamo resne projekte.
Dejstvo je, da so kohezijska 
sredstva namenjena neena
kosti oziroma odpravljanju 
razvojnih zaostankov med 
različnimi regijami v Evropi, 
nam v Škofji Loki pa so v 
preteklosti omogočala pred
vsem, da smo prenovili ko
munalno infrastrukturo, da 
smo si zagotovili čisto pitno 
vodo za naslednjih petdeset 
let in da si počasi urejamo 
tudi kolesarske povezave.
Zadnji obisk v Bruslju in 
razprava o kohezijski politi
ki za naslednjih sedem let 
nam je pokazala, kam se bo 
v prihodnjih letih usmeril 
fokus kohezijskih sredstev 
in kako pripravljati projek
te, da bomo lahko iz teh 
sredstev naredili še mnogo 
več. V Škofji Loki imamo v 
načrtu prenovo Mestnega 
trga, pa novo knjižnico, te
lovadnico, potrebovali 
bomo nadgradnjo naših in
frastrukturnih povezav in 
ne nazadnje bo treba komu
nalno opremljati in preno
viti ceste in infrastrukturo v 
vaseh in vaških jedrih v celi 
občini.
Trenutno smo pri pridobiva
nju projektov zelo odvisni 
od naše iznajdljivosti, na 
kako raznovrstne projekte 
se znamo prijavljati. Na pri
mer na razpise Eko sklada, 
da lahko zgradimo brv iz 
Brodov v Gabrk, na razpise 
ministrstva za kulturo in 
Eko sklada, da lahko prenav
ljamo Škofjeloški grad, ko 
smo se morali na dva različ
na razpisa prijaviti z dvema 
različnima deloma projekta 
na gradu, s prijavo za preno
vo Kidričeve ceste, ki, če bi 
bila odvisna le od občinske

ga denarja, verjetno še da
nes ne bi bila prenovljena. 
Takšen fokus moramo znati 
ohranjati še naprej. Dejstvo 
je, da če si odvisen zgolj od 
občinskih sredstev, lahko 
narediš zelo malo. Zato je 
pomembno, da res razumeš 
kohezijo in tudi različne 
druge instrumente, ki jih 
ponuja Evropa. Med njimi 
so, ne nazadnje, tudi celo
stne teritorialne naložbe, za 
katere upam, da bodo v pri
hodnosti dostopne tudi Ško
fji Loki. Le tako se bomo 
lahko lotevali velikih infra
strukturnih projektov.
Treba pa je vedeti, da bodo 
šle prioritete evropskih 
sredstev še naprej v tako 
imenovane zelene investici
je. To pomeni v investicije, 
ki zmanjšujejo vplive na 
okolje, pa naj bo to na po
dročju prometa, javnih 
stavb, energetike pa tudi 
okolja v smislu zmanjševa
nja različnih izpustov oziro
ma onesnaženja. Tako mo
ramo imeti za vsakega od 
teh področij pripravljene 
projekte, ki jih bomo takoj, 
ko bo razpis objavljen, nanj 
prijavili.
Vse to skupaj se mi zdi, da 
omogoča razvoj, saj v pri
meru, da tega ni, lahko 
samo stagniramo.

Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Letošnje voli
tve v občinske svete in voli
tve županov bodo 20. no
vembra, v Škofji Loki pa bo 
moč izbirati med štirimi 
kandidati za župana. To so 
Tine Radinja, Gašper Haf
ner, Martin Trampuš in Ro
lando Krajnik. Kot je pove
dala vodja oddelka za pravne 
zadeve in nepremično pre

moženje Polona Gortnar, je 
komisija minuli četrtek zve
čer potrdila vse štiri kandi
date za župana. Dva od njih, 
sedanji župan Tine Radinja 
in kandidat Slovenske de
mokratske stranke (SDS) 
Gašper Hafner, sta že pred
stavila svoje načrte.

Nadaljujemo skupaj
Sedanji župan Tine Radinja 
za nov štiriletni mandat 
kandidira z listo Prijatelji 

Loke in sloganom Nadaljuj
mo skupaj. »Za ponovno 
kandidaturo sem se odločil, 
saj močno verjamem tako v 
ekipo, s katero smo uresni
čili številne projekte, kot 
tudi v naše skupne cilje ter 
v občanke in občane,« pravi 
Tine Radinja in dodaja, da 
je z ekipo pripravljen delati 
tudi v prihodnje. »Imamo 
cilje, ponujamo možnosti 
in smo uigrani,« pravi Tine 

Radinja in dodaja, da so 
zdaj na vrsti projekti na po
dročju družbenih dejavno
sti, kot so nova knjižnica, 
telovadnica in stadion. V 
načrtu sta rekonstrukcija 
ceste v Selško dolino in po
vezava do Žirov. »Pomemb
no je, da nadaljujemo oži
vljanje vaških jeder, prav 
tako bomo obnovili mestno 
središče. Aktivnosti se pri
pravljajo s hitrim tempom, 
imamo znanje in motivaci

jo, da jih realiziramo,« še 
pravi Tine Radinja in doda
ja, da bo imela lista Prijate
lji Loke, ki bo kandidirala za 
občinski svet, 28 članic in 
članov.

Z ljubeznijo do Loke
Kandidat za loškega župana 
je tudi Gašper Hafner. »Ne
kateri me poznajo s televi
zijskih ekranov, iz oddaje 
Ljubezen po domače. Takrat 

je šlo bolj za hec, sedaj pa 
sem se odločil, da nekaj lju
bezni iz šova podarim tudi 
moji ljubljeni Loki. Imam 
svojo obrt, sodeloval sem pri 
Pasijonu, blagoslovu konj 
na Fari, pritrkovanju in še 
kje,« je povedal 33letni Ga
šper Hafner iz Papirnice, ki 
je v Škofji Loki županski 
kandidat Slovenske demo
kratske stranke (SDS). Ob 
predstavitvi programa je po
udaril, da si želi razvoj po

deželja v smislu pametnih 
vasi, prav tako pa tudi razvoj 
obrti. Med njegovimi po
membnimi prioritetami so 
tudi gradnja novega zdra
vstvenega doma, selitev 
glasbene šole v Starološki 
grad, prenova v Mestnega 
trga, oživitev pasijonske tra
dicije z uprizoritvijo, vlaga
nje v turizem z oživitvijo 
puštalskega kopališča in 
ureditve rečnih nabrežin. 

Prav tako želi urediti pro
met v mestu z izgradnjo 
nadhoda oziroma podhoda 
pri nekdanji Nami in pove
zavo na avtocestni križ.
Sodelovanje z Gašperjem 
Hafnerjem je obljubil loški 
poslanec Andrej Hoivik, lo
ški podžupan Robert Strah 
pa je povedal, da bo imela 
lista SDS na letošnjih lokal
nih volitvah 28 kandidatk 
in kandidatov za občinske 
svetnike.

Sedanji župan Tine Radinja z listo Prijatelji Loke in član Slovenske demokratske stranke Gašper Hafner 
sta se že predstavila kot kandidata za loškega župana na letošnjih lokalnih volitvah, kandidata pa sta 
tudi Martin Trampuš, ki ga predlaga Levica, in Rolando Krajnik, ki ga predlaga Komunalno ekološka lista.

Štirje kandidati

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Zahtevno in
vesticijo prenove Loškega 
gradu, ki je vredna kar 1,4 
milijona evrov, vodi Občina 
Škofja Loka. Za projekt pre
nove ji je iz različnih naslo
vov uspelo pridobiti nepo
vratna namenska sredstva v 
skupni višini več kot 532 ti
soč evrov.
Prenova obsega statično sa
nacijo ter obnovo fasade ju
gozahodnega okroglega stol
pa, južnega in severnega 
dela gradu ter veznega trak
ta, ki Loški grad povezuje z 
objektom nekdanjega Nun
skega samostana. Vključuje 
tudi celovito energetsko pre
novo severne in južne graj
ske fasade, vključno z jugo
z a h o d n i m  o k r o g l i m 
stolpom, grajskega atrija in 

energetsko sanacijo celotne 
podstrehe gradu. V sklopu 
energetske sanacije bo za
menjanih okoli sto dotraja
nih oken in vrata. Podstreho 

gradu bodo na novo toplotno 
izolirali, vgradili bodo toplo
tno črpalko ter tako pridobili 
približno 500 kvadratnih 
metrov povsem novih upo

rabnih mansardnih površin.
Kot pojasnjujejo na loški ob
čini, prenova predstavljala 
osnovo za še bolj funkcio
nalno uporabo gradu za po
trebe sodobne muzejske de
javnosti v prihodnosti.
Statično sanacijo gradu in 
obnovo fasade izvajata izbra
ni gradbeni podjetji Promo
bil in EKO obnova, energet
sko prenovo pa gradbeni 
podjetji Gib gradnje in Gra
dnje Moste.
Zaradi poteka obnove gradu 
in izvajanja arheoloških raz
iskav je nekoliko omejeno 
gibanje v okolici gradu in na 
grajskem vrtu, zaprta pa je 
tudi pešpot, ki s parkirišča 
na Nunskem vrtu vodi na 
Loški grad. Parkiranje na ob
močju Loškega gradu do za
ključka vseh gradbenih del 
ne bo mogoče.

Prejšnji mesec se je začela nova faza prenove Loškega gradu, zaradi poteka del in arheoloških 
raziskav pa je nekoliko omejeno gibanje v okolici gradu in na grajskem vrtu.

Prenova Loškega gradu

Vilma Stanovnik

Kohezijska sredstva 
za hitrejši razvoj

Po obnovi strehe Loškega gradu se je prejšnji mesec začela 
nova faza prenove. / Foto: Arhiv Občine Škofja Loka

Gašper Hafner se je prejšnji teden predstavil kot županski 
kandidat SDS. / Foto: Tina Dokl

Sedanji župan Tine Radinja je prvi napovedal kandidaturo 
za nov mandat in predstavil načrte. / Foto: Gorazd Kavčič

Tine Radinja
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Reteče – V reteškem Dome-
lu proizvedejo 1,3 milijona 
enosmernih motorjev letno, 
najdemo jih denimo v kav-
nih avtomatih, paličnih me-
šalnikih, tudi v nekaterih 
sklopih sesalnikov, je na od-
prtju prenovljenega objekta 
Domela v Retečah na prvo 
oktobrsko soboto povedal 
Tomaž Stanonik, vodja PE 
Kolektorski motorji v Že-
leznikih in Retečah.
Prenova, začela se je leta 
2019, je stala skoraj tri mili-
jone evrov, z njo pa so prido-
bili 2200 kvadratnih metrov 
novih prostorov. Azbestno 
kritino so zamenjali s ploče-
vinastimi paneli, vmesno 
ploščo med pritličjem in 
nadstropjem so ojačali s ko-
vinskimi vlakni.
V Domelu v Retečah je tre-
nutno 210 zaposlenih. Kot 
je povedal direktor prodaje 
in marketinga v Domelu 
Jaka Kavčič, je večina inve-
sticij v podjetju vezana rav-
no na tehnologijo EC-mo-
torjev (prav letos praznujejo 

30. obletnico njihove prve 
serijske proizvodnje), tako 
da je prenova objekta v Re-
tečah sledila potrebam ši-
ritve omenjene tehnologije 
na druge lokacije. Pravi, da 
je vpliv energetske krize 
čutiti tudi pri njih; na eni 

strani kot tveganje, kar se 
tiče proizvodnih stroškov, 
na drugi pa kot priložnost, 
saj so ravno EC-tehnologije 
namenjene nižji potrošnji 
električne energije, kar pa 
je za uporabnike najpo-
membnejše.

Domel je na zadnjo sep-
tembrsko soboto nove prosto-
re odprl tudi na lokaciji Na 
plavžu v Železnikih. Investici-
ja v novi prizidek je stala dva 
milijona evrov. Na vseh štirih 
Domelovih lokacijah so pote-
kali tudi dnevi odprtih vrat.

Klara Mrak

Ogled proizvodnje v Domelu v Retečah / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Z uvedbo v 
delo podjetja KPL se je ta 
mesec začelo celovito komu-
nalno opremljanje novega 
stanovanjskega območja na 
Žovščah.
Vrednost naložbe je nekaj 
manj kot 2,4 milijona evrov 
bruto, to opremljanje pa je 
predpogoj za začetek grad-
nje nove stanovanjske so-
seske na območju Občinske-
ga podrobnega prostorskega 
načrta Livada Žovšče, ki ga 

je občina pripravila in spre-
jela na podlagi pobude la-
stnikov zemljišč na tem ob-
močju, ki si za pridobitev 
možnosti gradnje na tem 
območju prizadevajo že več 
kot deset let. Območje je si-
cer veliko šest hektarjev in 
tam nameravajo zgraditi 65 
enodružinskih hiš z vrtom.
Dela, ki bodo izvedena v pri-
hodnjih osmih mesecih, ob-
segajo izgradnjo in povezavo 
celotne mreže komunalne 
in prometne infrastrukture. 
Ta vključuje izgradnjo fekal-

ne in meteorne kanalizacije, 
vodovodnega, plinskega in 
t e l e k o m u n i k a c i j s k e g a 
omrežja ter električnega 
omrežja z novo transforma-
torsko postajo. Ob tem bodo 
zgradili tudi povezovalne 
ceste in pločnike ter uredili 
otroško igrišče, avtobusno 
postajališče in ekološki otok.
Novo sosesko načrtujejo na 
območju Puštala, južno od 
škofjeloške obvoznice. Od 
starega mestnega jedra je 
oddaljena približno en kilo-
meter in je z njim povezana 

z novim mostom s Ceste na 
Žovšče. Trenutno območje 
predstavljajo večinoma ne-
pozidane površine z razprše-
nimi posameznimi domači-
jami. V načrtu je gradnja 
naselja prostostoječih eno-
družinskih hiš z vrtom. Za 
gradnjo so predvidene sre-
dnje velike parcele, združe-
ne v naselje z omrežjem cest 
in skupnimi ter javnimi po-
vršinami. Okvirno bo tam 
stalo 65 individualnih stano-
vanjskih stavb za približno 
260 prebivalcev.

Klara Mrak

Škofja Loka – Pomanjkanje 
pediatrov pesti številne 
zdrav stvene domove po 
državi in tako se je v zad-
njem času na nas obrnilo 
kar nekaj bralk, ki so opozo-
rile na pomanjkanje otro-
ških zdravnikov v Zdravstve-
nem domu (ZD) Škofja 
Loka. Predstavljamo primer 
ene od njih, ki je zapisala, da 
je otroka morala vpisati v 
zdravstveni dom v Gorenjo 
vas, kar je kar 20 kilometrov 
stran od njihovega doma.
»S septembrom smo v ZD 
Škofja Loka ostali brez ene 
pediatrinje, dr. Marije 
Krstić, nepričakovano sta 

odšli tudi dve specializantki 
pediatrije, pri katerih smo 
računali na redno zaposlitev. 
Skrb za male paciente, ki so 
trenutno ostali brez osebne 
zdravnice, so takoj prevzele 
preostale tri pediatrinje v 
Škofji Loki,« je pojasnil To-
maž Bratož, predstavnik za 
odnose z javnostmi.
Sicer v škofjeloškem zdrav-
stvenem domu zagotavljajo 
zdravstveno oskrbo za 6400 
otrok in mladostnikov, tre-
nutno pa velja dogovor, da 
se starši otrok, ki potrebuje-
jo zdravstveno oskrbo, obr-
nejo na ambulante zdravnic, 
ki delujejo po urniku.
Začasen način dela velja do 
nadaljnjega, nove redne za-
poslitve, pravi Bratož, pa žal 
še ni na vidiku, dobili bodo 
nekaj pomoči z zdravniki po 
pogodbi. Novih otrok tako 
zaradi kadrovske stiske zača-

sno ne vpisujejo. »Sicer se 
aktivno trudimo za zaposli-
tev vsaj ene zdravnice v naj-
krajšem možnem času. Ob-
čina Škofja Loka je obljubila 
pomoč pri rešitvi morebitne-
ga stanovanjskega proble-
ma, sami pa ponujamo sti-
m u l a t i v n o  f i n a n č n o 
nagrajevanje v okviru mož-
nosti,« je še napovedal Bra-
tož. Oboje so zapisali tudi v 
dopisu Zdravniški zbornici, 
kjer nagovarjajo strokovno 
javnost in morebitne kandi-
date – pediatre in speciali-
zante pediatrije.
Kot smo zasledili, se je di-
rektor škofjeloškega zdrav-
stvenega doma dr. Aleksan-
der Stepanović obrnil tudi 

na loške šole in vrtec s proš-
njo za pomoč pri obveščanju 
o težkem kadrovskem stanju 
v otroškem dispanzerju, ob 
tem poprosil starše za razu-
mevanje in sodelovanje, tudi 
s komunikacijo z uporabo 
novih kanalov, torej e-igral-
nice in e-asistenta. Za starše 
so pripravili tudi nekaj 
zdrav stvenih priporočil in 
navodil.
Še ena aktualna novica iz 
Zdravstvenega doma Škofja 
Loka pa je, da zaradi odsot-
nosti zdravnice dermatološka 
ambulanta do nadaljnjega ne 
deluje. V času odsotnosti na-
domeščanja ni. Naročene ob-
veščajo sestre iz ambulante. 
Obenem v zdravstvenem 
domu opozarjajo, da sta za 
vsak obisk katere koli ambu-
lante obvezna predhoden te-
lefonski dogovor in upošteva-
nje navodil osebja.

Klara Mrak

Škofja Loka – Tretjo novem-
brsko soboto se obeta nova 
izvedba Loške izmenjevalni-
ce, ki po začetni ponudbi 
zgolj oblačil in opreme za ot-
roke prerašča v izmenjevalni-
co stvari za otroke in odrasle. 
Prireditev bo tudi tokrat pote-
kala na loški tržnici, priprav-
ljajo pa jo v soboto, 19. no-
vembra, od 14.00 do 15.30. 
Kot je v imenu ekipe pojasni-
la Jasna Pisanec Ropret, si bo 
tokrat moč izmenjati je-
sensko-zimske stvari. Vedno 
so dobrodošle tudi igrače, 
knjige in modni dodatki.
»Naše izmenjevalnice so iz-
redno dobro obiskane, ved-
no več ljudi ve za nas in nas 
tudi prosijo, da bi bile pogo-

stejše. Očitno je naša ideja 
popolnoma zaživela. Izme-
njujejo se res kvalitetne in 
dobro ohranjene stvari, pre-
cej podarimo tudi društvu 
Pomagajmo slovenskim ot-
rokom ter Rdečemu križu, 
Karitasu in drugim. Naj še 
enkrat poudarim, da ni treba 
ničesar prinesti, da lahko 
nekaj odneseš. Lahko samo 
prineseš, česar ne potrebu-
ješ več, ali pa prideš iskat, 
kar potrebuješ. Edini pogoj 
je, da se menjajo lepo ohra-
njene stvari, nepoškodovane 
in čiste oziroma oprane. 
Tudi čevlji naj ne bodo uma-
zani,« pravi Jasna Pisanec 
Ropret in vabi, da si več od 
dogodku ogledate na strani 
Loška otroška izmenjevalni-
ca na Facebooku.

Vilma Stanovnik

Izmenjevalnica  
za otroke in odrasle

Cesta proti Crngrobu je asfaltirana. / Foto: Gorazd Kavčič

Crngrob – Kot so prejšnji teden sporočili odgovorni, se 
zaključujeta celovita rekonstrukcija lokalne ceste in uredi-
tev odvodnjavanja na odseku med vojaškim streliščem v 
Crngrobu in parkiriščem pod cerkvijo v Crngrobu. Odsek je 
dolg 550 metrov, kot pojasnjujejo na Občini Škofja Loka, 
pa bodo skupaj z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo od-
vodnjavanja vgradili tudi cevno kanalizacijo za energetsko 
omrežje do transformatorske postaje. Sicer pa je celotna 
investicija skupaj z odkupom nekaterih zemljišč ocenjena 
na okoli 160 tisoč evrov. Izvajalec gradbenih del je podjetje 
Dolenc, asfaltno prevleko pa je vgradilo gradbeno podjetje 
GGD. »Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije bo re-
konstrukcijo ceste sofinanciralo v višini 60 tisoč evrov, s 
čimer se nadaljuje dobro sodelovanje pri urejanju infra-
strukture na vplivnem območju vojaškega strelišča,« še 
dodajajo na loški občini.

Prenova se je začela leta 2019, stala pa je skoraj tri milijone evrov. Z njo so pridobili 2200 kvadratnih 
metrov novih prostorov. Azbestno kritino so zamenjali pločevinasti paneli, vmesno ploščo pa so 
ojačala kovinska vlakna.

Domel v Retečah se je 
precej razširil

Obnova ceste v Crngrob se zaključuje

Gradnjo nove soseske načrtujejo v letu 2023, okvirno bo tam stalo petinšestdeset individualnih 
stanovanjskih stavb za približno dvesto šestdeset prebivalcev.

Dobri obeti za Žovšče

Trenutno v Škofji Loki novih otrok ne vpisujejo.

Premalo pediatrov

»Aktivno se trudimo za zaposlitev vsaj ene 
zdravnice v najkrajšem možnem času. Občina 
Škofja Loka je obljubila pomoč pri rešitvi 
morebitnega stanovanjskega problema, sami pa 
ponujamo stimulativno finančno nagrajevanje v 
okviru možnosti,« napoveduje Tomaž Bratož.
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Reteče – V začetku tega me-
seca so starši otrok, ki obi-
skujejo oddelek Vrtca Škofja 
Loka v Retečah, odprli sple-
tno peticijo za nov vrtec. Kot 
je zapisano v njej, so razoča-
rani nad sedanjimi razmera-
mi, saj je vrtec v eni izmed 
starih učilnic podružnične 
osnovne šole in ima zgolj en 
oddelek, ki ga obiskujejo ot-
roci, stari od tri do šest let, ki 
še imajo popoldanski poči-
tek. V času počitka je tako 
nemogoče zagotoviti ustre-
zno okolje za otroke, ki pot-
rebujejo spanec, kot tudi za 
otroke, ki po kosilu ne spijo 
več. V igralnici je namreč 21 
otrok, dve vzgojiteljici ter 
pomočnica.

Naselje se povečuje
»Kljub splošno znanemu 
dejstvu, da naselje Reteče v 
zadnjih letih neizmerno ras-
te in se povečuje in da je 
vedno več otrok, ki bodo 
obiskovali ali že obiskujejo 
vrtec kot tudi šolo v Retečah, 
Občina Škofja Loka še ved-

no ni storila popolnoma ni-
česar, da bi se razmere v vrt-
cu uredile, in to kljub temu 
da so bile pred leti že dane 
pobude tudi s strani Krajev-
ne skupnosti Reteče. Starši 
smo prepričani, da si naši 
otroci zaslužijo nov vrtec, ki 

bo imel oddelek tudi za ot-
roke prve starostne skupine, 
ki jih starši iz Reteč sedaj 
morajo voziti v druge vrtce v 
Škofji Loki,« so med dru-
gim zapisali v peticiji in do-
dali, da so peticijo že fizično 
podpisali in jo predložili 

Občini Škofja Loka v podajo 
pojasnil in odgovorov. 
Vodstvo Vrtca Škofja Loka je 
začudeno nad navedbami v 
peticiji tako zaradi vsebin-
sko dvomljivih navedb kot 
tudi zaradi dejstva, da so bili 
odgovori na del peticije, ki 

se nanaša na izvedbo pro-
grama v enoti Vrtca Škofja 
Loka v Retečah, predstavnici 
staršev tega oddelka pojas-
njeni na nedavni seji Sveta 
staršev.
Kot pojasnjuje vodstvo Vrt-
ca Škofja Loka, se program 
predšolske vzgoje v oddelku 
v Retečah izvaja v prostorih, 
ki so bili pred leti namen-
sko prenovljeni in opre-
mljeni za izvedbo programa 
predšolske vzgoje. Pred 
vstopom v vrtec v oddelek v 
Retečah so bili vsi starši 
seznanjeni z načinom in 
obliko dela na tej lokaciji. 
»V vseh letih do sedaj je 
bilo prepoznano odlično so-
delovanje vrtca z okoljem in 
s podružnico Osnovne šole 
Cvetka Golarja, pri čemer 
sobivanje teh dveh institucij 
v eni stavbi nikoli ni bilo iz-
postavljeno kot problema-
tično. Starši so takšno obli-
ko sobivanja prepoznavali 
kot dodano vrednost, saj se 
otroci znotraj zgradbe lahko 
pogosteje srečujejo s soro-
jenci in pripravljajo različna 
skupna srečanja,« pravijo in 
dodajajo, da je predšolska 

dejavnost v oddelku v Rete-
čah organizirana na način, 
da zadostuje vsem normati-
vom in standardom, ki ve-
ljajo za programe predšol-
ske vzgoje.

Načrti so pripravljeni
»Razporeditev enot vrtca 
poskušamo prilagajati po-
trebam občank in občanov 
ter razpoložljivim prosto-
rom, zaradi česar je bila 
vzpostavljena tudi enota v 
Retečah. V preteklosti smo 
že preverjali tudi možnost 
širitve stavbe, v kateri delu-
jeta šola in vrtec, a se nam 
ni uspelo uskladiti s sosedi 
in pridobiti potrebnih ze-
mljišč. V naslednjih letih je 
predvidena obnova in nad-
gradnja te stavbe, ki bo 
omogočila dodatno igralni-
co za vrtec. Načrti za ta po-
seg so že pripravljeni,« po-
jasnjujejo na loški občini 
ter dodajajo, da drugih 
stavb v občinski lasti, ki bi 
bile primerne za vrtec, v Re-
tečah ni. V peticiji je ome-
njen Kulturni dom Reteče, 
ki pa je v zasebni lasti kul-
turnega društva.

Starši otrok, ki obiskujejo oddelek Vrtca Škofja Loka v Retečah, razočarani nad razmerami podpisujejo spletno peticijo za nov vrtec.

Podpisujejo peticijo za boljši jutri otrok

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Dnevnem 
centru mladih v Podlubni-
ku, poleg prostora krajevne 
skupnosti, je od sredine tega 
meseca vsako dopoldne ži-
vahno. Tam poteka Srečeval-
nica, ki starejšim iz cele ob-
čine ponuja druženja in ak-
tivne udeležbe pri zanimivih 
vsebinah.

Zanimiva dopoldanska 
druženja
»Ko smo mladi upokojenci, 
se lahko posvečamo marsi-
čemu, od športa naprej. Z 
leti se stvari spreminjajo, in 
ko sva pred leti klepetali s 

prijateljico iz Ljubljane, mi 
je pripovedovala o obiskova-
nju skupine za starejše. Ker 
je živela sama, med štirimi 
stenami, je bila to prilož-
nost, da se je lepo oblekla in 
je šla v družbo, kjer se je 
marsikaj dogajalo, pred-
vsem pa so se veliko pogo-
varjali. Takrat me to še ni 
preveč zanimalo, ko pa sem 
tudi sama začela opažati, da 
mi moči pešajo, in ko sem 
zasledila, da marsikje pote-
kajo podobna srečanja, pa 
sem pomislila, da moramo 
nekaj podobnega imeti tudi 
v Škofji Loki. Govorila sem 
tudi s prijatelji in prijatelji-
cami, ki so se strinjali, da je 

druženje, zlasti dopoldne, 
ko imamo več časa in ener-
gije, tudi za nas, starejše, 
pomembno in ga pogreša-
mo. Dejstvo je, da osamlje-
nost ubija, kar ni le fraza, 
ampak resnica. Temu se je 
treba izogniti. Prav tako si 
želimo zanimivih predavanj 
in drugih programov, kaj 
vse pa se bo dogajalo v naši 
Srečevalnici in klepatalnici, 
kot ji pravim, pa bo odvisno 
tako od predlogov skupine 
kot strokovnih predlogov,« 
je povedala pobudnica Sre-
čevalnice Mana Veble 
Grum, ki je razumevanje 
našla tako na domači občini 
kot tudi pa pri Apoloniji 

Kandus iz Večgeneracijske-
ga centra pri Zavodu O, za-
vodu škofjeloške mladine.

Sobivajo z mladimi
S Srečevalnico je bil tako v 
občini vzpostavljen odprt 
prostor, ki omogoča krepitev 
in ohranjanje psihofizične 
kondicije pa tudi razvoj soci-
alnih veščin in hkrati nudi 
podporo pri razvoju drugih 
spretnosti in znanj, saj po-
nuja ročne spretnosti, kot so 
šivanje, kvačkanje, pletenje, 
pa tudi druge ustvarjalne in 
praktične delavnice. Te-
denske dejavnosti omogoča-
jo vseživljenjsko učenje in 
so priložnost za širjenje in 
krepitev socialne mreže.

»Ideja Mane Veble Grum se 
mi je že takoj zdela zelo zani-
miva, žal pa naši prostori v 
Rdeči ostrigi za takšno dejav-
nost niso primerni. Kar ne-
kaj časa sem razmišljala in 
iskala pravi prostor, po 
predlogu Sabine Gabrijel s 
škofjeloške občine pa smo 
našli pravi prostor. V Dnev-
nem centru mladih v Podlub-
niku so nas z veseljem vzeli 
za sostanovalce in naša Sre-
čevalnica je zaživela. Prvi dan 
smo pekli kostanj, kuhali, 
peli in klepetali, imeli smo 
predavanje, igrali smo tarok, 
pekli jabolčni zavitek, zače-
njajo se ustvarjalne delavni-
ce, kot je izdelava adventnih 
venčkov, voščilnic in še kaj,« 

je povedala Apolonija Kan-
dus in dodala, da si bosta s 
sodelavko Irmo zapisovali 
tudi pobude in želje obisko-
valcev in jih skušali uresniči-
ti. Ena od njih je tudi, kako 
omogočiti prevoz v Podlub-
nik tistim, ki sami ne vozijo 
več in ne zmorejo poti preho-
diti peš. Sicer pa Srečevalnica 
sedaj živi vsak delovni dan 
med 8. do 12. uro, o progra-
mu pa je moč izvedeti na 
vhodnih vratih prostora v 
Podlubniku. Še več informa-
cij dobite pri Apoloniji Kan-
dus na telefonski številki 040 
477 640 od ponedeljka do 
petka med 10. in 14. uro ali 
na elektronskem naslovu 
apolonija@zavodo.org.

Zaživela je sredi tega meseca, namenjena pa je starejšim, ki si želijo družbe, pa tudi programov, ki jim koristijo pri premagovanju različnih težav.

Srečevalnica in klepetalnica
Vilma Stanovnik

Pobudnica za druženja Mana Veble Grum  
/ Foto: Vilma Stanovnik

V Srečevalnici potekajo tudi zanimiva predavanja. / Foto: Vilma Stanovnik

Prostori vrtca v osnovni šoli se zdijo staršem neprimerni. / Foto: Vilma Stanovnik

Apolonija Kandus skrbi za zanimiv 
program. / Foto: Vilma Stanovnik
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Priložnost učenja in predstavitve
Razvojna agencija Sora je v začetku tega meseca pripravila tokrat že dvajseti Teden podeželja na Loškem, ki je potekal predvsem z namenom promocije 
podeželja in dejavnosti na podeželju, pa tudi skrbi za izobraževanje.

Škofja Loka – Tudi jubilejni 
Teden podeželja se je prvo 
oktobrsko soboto začel s tr-
žnico kmetijskih pridelkov in 
izdelkov ter predstavitvijo 
različnih ponudnikov in dru-
štev. O tem, kako je priredi-
tev čez leta dobivala vedno 
več vsebin in prerasla v cel te-
den različnih dogodkov, sva 
se pogovarjali s Kristino Mi-
klavčič, ki je na Razvojni 
agenciji Sora svetovalka za 

regionalni razvoj in razvoj 
podeželja, pri organizaciji 
Tedna podeželja na Loškem 
pa sodeluje že od začetka.

Zametek sedanjega Tedna 
podeželja na Loškem je bila 
tržnica kmetijskih pridelkov 
in izdelkov. Sedaj je dogod-
kov vsako leto več. Zakaj?
Prvič smo prireditev, kot 
nadgraditev sobotnih tržnic 
v mestu, pripravili zgolj kot 

tržnico z različnimi predsta-
vitvami, saj so na njej sode-
lovala društva in institucije, 
prišli so različni ponudniki 
in Mestni trg je bil res poln. 
Kasneje je tržnica kmetij-
skih izdelkov in pridelkov 
prerasla v celotedensko do-
gajanje. Naš namen je na-
mreč, da na različne načine 
predstavimo dejavnosti na 
podeželju. Zase lahko po-
vem, da prihajam s podeže-
lja, iz Suše nad Hotavljami, 
zaljubljena sem v podeželje 

in ves čas svojega dela se 
ukvarjam z njim. Moje prvo 
delo je bil razvoj blagovne 
znamke Babica in Dedek. 
Lahko pa tudi rečem, da želi-
mo s Tednom podeželja na 
Loškem dati tudi priznanje 
dopolnilnim dejavnostim na 
našem koncu.

Različni dogodki, ki jih pri-
pravljate, vas tudi povezuje-
jo. Kako?

Res se mi zdi pomembno, 
da se vsi tisti, ki prispevamo 
k razvoju podeželja na Lo-
škem, vsaj enkrat letno po-
vežemo in sodelujemo ter 
pripravimo te dogodke. Le-
tos so dogodki zelo raznoli-
ki, saj smo na primer izvedli 
tudi delavnico o prvi pomoči 
pri manjših nesrečah in tele-
snih poškodbah, ki so jo pri-
pravili pri Društvu za razvoj 
podeželja Resje. Delavnico, 
kjer je bilo moč izvedeti, 
kako izkoristiti Facebook za 
promocijo izdelkov, so si že-
leli naši uporabniki, ki so 
poudarili, da so na tem po-

dročju premalo vešči in ga 
premalo poznajo, zavedajo 
pa se njegove vloge. Prav 
tako smo pripravili delavni-
co z naslovom Potenciali za 
izvedbo aktivnosti ter inve-
sticij društev in nevladnih 
organizacij preko projektov 
LAS loškega pogorja, v Žele-
znikih pa je potekala zelišč-
na delavnica z izdelavo 
ognjičevega mazila. Pripra-
vili smo tudi strokovno ek-
skurzijo s predstavitvijo pri-
merov dobrih praks 
dopolnilnih dejavnosti na 
Škofjeloškem in ogledom 
cerkve v Crngrobu. Tradicio-

nalno so svoja vrata odprli še 
v Domu čebelarjev v Brodeh, 
s katerimi sodelujemo že vr-
sto let.

Kdo vam finančno pomaga 
pri izvedbi Tedna podeželja 
na Loškem?
Finančno nam pomagajo 
vse štiri občine na Loškem, 
ki financirajo tudi razvoj 
blagovne znamke Babica in 
Dedek.

Letos ob začetku leta ste z 
gostinci in ponudniki doma-
če hrane prvič pripravili pri-
reditev, ki ste jo poimenova-
li Okusi Škofjeloškega. Bo 
sledila ponovitev?
Naš prvi kulinarični festival 
je res odlično uspel. Poseb-
no zadovoljni smo bili zato, 
ker je bilo v tistem času mar-
sikaj zaprto in so bili tudi 
gostinci skeptični glede obi-
ska gostov, potem pa je bilo 
skupaj prodanih blizu tisoč 
tristo menijev. Sodelovalo je 
enajst gostincev, ki želijo v 
takšnem projektu sodelovati 
tudi vnaprej. Pomembno je 
tudi, da so na naš konec pri-
hajali kulinarični navdušen-
ci iz vse Slovenije in da so 
bili nad ponudbo res navdu-
šeni. Tako bomo nov kulina-
rični festival pripravili tudi 
prihodnje leto v januarju in 
upam, da ga speljemo še bo-
lje kot letos.

Na Škofjeloškem je registri-
ranih veliko dopolnilnih de-
javnosti. Kako vam jih uspe-
va povezovati?
Na Škofjeloškem je res veli-
ko dopolnilih dejavnosti, saj 
smo, glede na velikost ob-
močja, med vodilnimi v dr-
žavi. Poleg tega imamo Babi-
co in Dedka, ki je najstarejša 
blagovna znamka v Sloveni-
ji. Veliko blagovnih znamk 
se namreč ustanavlja, ko pa 
se neki projekt zaključi, tudi 
blagovna znamka počasi 
ugasne. Pri nas pa so občine 
temu še toliko naklonjene, 
tako da blagovna znamka 
živi in vsako leto se vanjo 
vključujejo novi ponudniki z 
novimi izdelki. Trenutno jih 
je okoli štirideset. Tako mi-
slim, da smo na dobri poti, 
da bo naša blagovna znamka 
živela še naprej. Znamka na-
mreč poudari, da so ponu-
dniki z našega področja in 
da imajo nekaj dobrega, saj 
so vanjo vključeni le izdelki, 
ki so kvalitetni in dobro oce-
njeni. Najti jih je moč v spe-
cializiranih trgovinah, na tr-
žnicah, pa tudi po domovih 
ponudnikov. Trenutno načr-
tujemo, da bomo pripravili 
različne praznične darilne 
pakete Babica in Dedek. 
Lani smo takšne pakete pri-
pravili prvič, bili so zelo do-
bro sprejeti in upam, da bo 
tako tudi letos.

Vilma Stanovnik

Svetovalka za regionalni razvoj in razvoj podeželja Kristina 
Miklavčič / Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Cirkus v me-
stu je manjši, letos pa pred-
vsem premierno izveden 
škofjeloški festival v Škofji 
Loki, ki se na različne nači-
ne ukvarja s cirkuško ume-
tnostjo, predvsem pa jo spo-
znava tako prek teorije kot 
tudi prakse. Na ta način že-
limo razbiti stereotipen po-
gled na cirkus,« v uvodu ra-

zloži vodja festivala Tina 
Slapnik.
V dveh dneh se je odvilo 
osem dogodkov. Na sporedu 
so bile delavnice izdelovanja 
cirkuških pripomočkov ter 
učenja njihove uporabe, dve 
okrogli mizi, (cirkuški) spre-
hod po mestu ter dva nasto-
pa – Glasbena miza v izved-
bi Tjaža Juvana ter Cirkuški 
solo kabare klovnese Linga-
ling, Tine Janežič.

»Trenutno načrtujemo tudi 
'cirkuški krožek', ki se bo 
kmalu začel odvijati v pro-
storih MKC Pri rdeči ostrigi 
in na katerega ste vabljeni 
vsi – tako tisti z več, kot tudi 
tisti z manj znanja in veščin. 
Za aktualne informacije 
nam lahko sledite na Insta-
gram profilu 'Cirkus v me-
stu'. Vsekakor pa bomo fe-
stival organizirali tudi 
prihodnje leto,« se v priho-

dnost zazre Tina. Nedaleč 
od Rdeče ostrige pa se naha-
ja objekt, ki ga Ločani po-
znamo kot t. i. stari Petrol in 
kjer se bo kmalu odvil zani-
miv koncert. »TZUSS je svo-
bodnjaški glasbeni trio, ki ga 
sestavljajo Tizia Zimmer-
mann (harmonika), Silvan 
Schmid (trobenta) in Urška 
Savič (računalnik). Gre za 
glasbeno-improvizacijsko-
-raziskovalni projekt, ki bo 
zagotovo všeč tako sladoku-
scem kot tudi vsem drugim 
odprtih ušes,« nam nastopa-
jočo zasedbo predstavi Tine 
Hafner, delegat društva Ja-
dran. Lokacija koncerta ni 
izbrana naključno.
»Na eni strani smo prepriča-
ni, da različne vsebine mora-
mo umeščati v različna oko-
lja, na drugi strani pa 
menimo, da lahko opuščeni 
prostori, kar 'stari Petrol' tre-
nutno je, vsaj za trenutek za-
živijo v drugačni in morda 
nepričakovani podobi ter si-
jaju,« ob koncu še doda Tine.

Nina Fehter

Škofja Loka – Na seznamu 
svetovne kulturne in narav-
ne dediščine ter reprezenta-
tivnem seznamu nesnovne 
dediščine je skupno devet 
vpisov slovenske kulturne, 
naravne in nesnovne dedi-
ščine. Kot prvi je bil leta 
2016 vpisan prav Škofjeloški 
pasijon, najstarejše ohranje-

no dramsko besedilo v slo-
venskem jeziku in najstarej-
ša ohranjena režijska knjiga 
v Evropi. Sledili so mu še 
drugi. Razstava obenem za-
znamuje tudi 50 let od spre-
jetja Konvencije o varstvu 
svetovne kulturne in narav-
ne dediščine, ki je bila spre-
jeta 16. novembra 1972 na 
srečanju generalne konfe-
rence Unesca.

Vilma Stanovnik

Te dni je na Mestnem trgu na ogled razstava, ki 
je posvečena Unescovi dediščini v Sloveniji.

Kulturna dediščina

Glasbeno-cirkuški performans Tjaža Juvana – Glasbena miza / Foto: arhiv Zavoda O

Okno Loške hiše opozarja na slovenske vpise na Unescov 
seznam nesnovne kulturne dediščine. / Foto: Tina Dokl

V organizaciji Zavoda O je tretji septembrski konec tedna premierno potekal Cirkus v mestu, nov 
škofjeloški festival, ki je raziskoval cirkuško umetnost preko teorije in prakse. V organizaciji društva 
Jadran pa bo tretji novembrski četrtek v Loki zadonela svobodnjaška eksperimentalna glasba 
švicarsko-slovenskega tria TZUSS, in to na izjemno zanimivi lokaciji, na t. i. starem Petrolu.

Cirkuške atrakcije v Loki

»Na Škofjeloškem je res veliko dopolnilih 
dejavnosti, saj smo po številu med vodilnimi v 
državi. Poleg tega imamo Babico in Dedka, ki je 
najstarejša blagovna znamka v Sloveniji. Veliko 
blagovnih znamk se namreč ustanavlja, ko pa se 
neki projekt zaključi, tudi blagovna znamka 
počasi ugasne.«
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Zaključujem četrti županski 
mandat, ki so ga tokrat za-
znamovale kar tri različne 
vlade. Prva, Šarčeva, ni ma-
rala ne občin in ne županov, 
pri drugi, Janševi, smo bili 
župani presenečeni nad res 
veliko naklonjenostjo obči-
nam z veliko razpisi na vseh 
področjih, pri tretji, Golobo-
vi, pa imamo župani slab ob-
čutek nad vzvišenim odno-
som. Upam, da bo v 
prihodnosti več spoznanja o 
pomembnosti občin pri ena-
komernem razvoju naše 
lepe države. V nov mandat 
se podajam z optimizmom, 
saj imamo veliko dela zače-
tega še pod prejšnjo vlado s 
podpisanimi pogodbami. 
Ravno tako računam na raz-
pise v tem obdobju, saj smo 
s sodelavci dokazali, da zna-
mo v našo občino pripeljati 
veliko dodatnih sredstev.
Ta mandat je zaznamovala 
nova Športna dvorana Gore-
nja vas, ki smo jo svečano 
predali namenu. Obnovili in 
energetsko sanirali smo po-
družnično šolo na Sovodnju, 
kjer smo na novo uredili tudi 
avtobusno postajo s parkiri-
šči. Zaključili smo večletno 
zelo zahtevno rekonstrukcijo 
ceste Krajci–Javorje, ki je ter-
jala sočasno globinsko sana-
cijo niza plazov, enako smo 
sanirali cesto Murave–Žeti-
na. Na področju zdravstva 
smo se stalno potegovali za 
nove dodatne programe 
zdravniške oskrbe v naši 
Zdravstveni postaji in stalno 
posodabljali prostore. Zgra-
dili smo poplavno varnejše 
Poljane z novim mostom 
čez Poljansko Soro, za zah-
tevni projekt smo se pogaja-
li kar štiri leta in na koncu 
nam je uspelo uskladiti vse 
dokumente in financiranje 
glavnine investicije iz držav-
nih virov. Čisto po tiho pa 
sta se istočasno zgradila tudi 
novo krožišče na glavni cesti 
in prizidek k Vrtcu Agata z 
obnovo kuhinje v Osnovni 
šoli Poljane. Zaključen je 
tudi glavni most v Gorenji 
vasi, ki je sestavni del »va-
škega tromostovja«. Na 
Dvorcu Visoko smo uredili 
kletne prostore, pritličje in 
zunanjo podobo, kakor tudi 
sosednje gospodarsko poslo-

pje zvrstilo se je veliko prire-
ditev. Priborili smo si velik 
nov projekt za gradnjo vodo-
vodov, Čabrače–Suša–Brda–
Hlavče Njive in dolina Bre-
bovnice–Lučine, ki so v 
izvajanju in bodo zaključeni 
naslednje leto. Oskrba s kva-
litetno pitno vodo je osnov-
no vodilo in v tej smeri se bo 
še delalo. Veseli me, da smo 
v Gorenji vasi zgradili Hišo 
generacij za naše starejše 
občane, ki bodo lahko upora-
bili tudi dnevno varstvo. V 
teku sta dve pomembni ob-
novi državni cest, to sta Tre-
bija–Sovodenj, ki je zelo 
zahtevna zaradi visokih pod-
pornih zidov, in Lučine–
Suhi Dol, ki bo zaključena 
še letos. Za cesti Gorenja 
vas–Hotavlje in Gorenja 
vas–Todraž pa je projektna 
dokumentacija zaključena 
in je v teku odkup zemljišč. 
S pomočjo državnih sredstev 
teče še obsežna obnova ceste 
Stara Oselica–Ermanovec–
Sovodenj.
Vredno je omeniti, da je šte-
vilo naših občanov že prese-
glo 7700 in nas je skoraj ti-
soč več kot ob ustanovitvi 
občine. Pri tem je pomemb-
no, da rastemo iz lastnih ko-
renin. Ugotavljam, da smo 
ena redkih gorenjskih občin 
s stalnim naraščanjem pre-
bivalcev.
Za doseženo se zahvaljujem 
svojim odličnim sodelavkam 
in sodelavcem, podžupanu, 
našemu poslancu, občin-
skim svetnicam in svetni-
kom, svetom krajevnih sku-
pnosti in seveda vsem 
občankam in občanom.

Milan Čadež, župan

Poljane – Arheološke razi-
skave potekajo v sklopu ve-
čjega projekta obnove va-
škega jedra v Poljanah, ki 
ga načrtuje Občina Gorenja 
vas - Poljane. Dosedanje 
najdbe po besedah direkto-
rice občinske uprave segajo 
v kar tri različna obdobja: 
baročno, gotsko in roman-
sko, pri zadnjih izkopava-
njih pa so nekatere najdbe 
nakazale tudi prisotnost na-
selitve v prvih stoletjih na-
šega štetja.
»Zaradi izjemne razgibano-
sti, predvsem pa starosti naj-
dišča, so strokovne službe 
zavoda za varstvo kulturne 
dediščine občino sredi leta 
seznanile z nujnostjo pri-
merne začasne zaščite najdi-
šča, saj je izpostavljenost 
tako dežju kot vročini že pu-
ščala posledice na odkritih 
delih najdišča,« je razložila 
Elizabeta Rakovec in dodala, 
da so zato v sodelovanju z 
odgovornimi konservatorji 
postavili začasno nadstrešni-
co nad najbolj zgoščenim 
delom najdišča, ki obsega 
območje nekdanje gotske 
cerkve v delu, ki ni pod vozi-
ščem bližnje ceste. »Nad-
strešnica bo preprečevala 
nastajanje škode na najdbah 
vse do zaključka izkopavanj 
in do potrditve predloga traj-
ne predstavitve najdišča.« Ta 
čas preučujejo različne mo-
žnosti za predstavitev, zato 

še ne morejo oceniti dejan-
skih stroškov niti določiti vi-
rov in rokov financiranja. 
»Že sedaj pa najdišče pozor-
nemu obiskovalcu razkrije 
bogastvo zgodovinskih ob-
dobij nekdanjega središča 
Poljanske doline, na razvoj 
katerega je že v zgodnjih sto-
letjih našega štetja močno 
vplivala po dolini potekajoča 
trgovska pot Dunaj–Trst–
Rim,« je še dejala Elizabeta 
Rakovec in dodala, da bodo 
nova spoznanja po zaključ-
ku raziskav karseda inovativ-
no vključili v projekt končne 
predstavitve najdišča.
V prvem delu arheoloških 
izkopavanj so lani po bese-
dah vodje arheoloških razi-
skav Mije Ogrin raziskali se-
verni del temeljev ladje 
baročne cerkve in pokopali-

šče s 191 grobovi. V nadalje-
vanju so se posvetili preosta-
lemu delu temeljev baročne 
cerkve sv. Martina, ki po be-
sedah Mije Ogrin v svojih di-
menzijah kažejo izredno 
razgiban baročni ritem, ki 
ga je zasnoval stavbar Gre-
gor Maček. »Cerkev je imela 
kripto, za katero so pri gra-
dnji uporabili tudi elemente 
starejše gotske cerkve.« Ele-
mente gotske cerkve, kot so 
deli šilastih oken, gotskih re-
ber in dva sklepnika – eden 
v obliki ščita in drugi v obli-
ki rozete – pa so odkrili v ru-
ševinah pod že uničenim tla-
kom baročne cerkve. »V 
ruševinah so bili tudi spo-
dnji deli zidu in temelji got-
ske cerkve. Ohranili so se 
tudi trije služniki, ki so ne-
koč podpirali rebra v notra-

njosti cerkve, in del tlaka. 
Tlak je iz drobnih apnenča-
stih kamenčkov, ki so na 
zgornji hodni površini zbru-
šeni.« Od sredine septem-
bra pa nadaljujejo arheolo-
ške raziskave pokopališča ob 
južni strani baročne cerkve. 
»Raziskali smo 194 grobov, 
ki so tako kot večina raziska-
nih grobov usmerjeni v 
smeri vzhod–zahod, pokoj-
niki ležijo na hrbtu, imajo 
večinoma na prsih sklenje-
ne roke in iztegnjene noge,« 
je pojasnila Mija Ogrin in 
dodala, da so v nekaterih 
grobovih odkrili pridatke, 
kot so svetinjice, križi, rožni 
venci, prstani, uhani. »Po-
drobnejše rezultate bomo 
predstavili po zaključku ar-
heoloških raziskav,« je skle-
nila Mija Ogrin.

Najdišče na območju nekdanje mogočne baročne cerkve sv. Martina v Poljanah, kjer že dobro leto 
potekajo obsežne arheološke raziskave, so pred časom zaščitili z nadstrešnico.

Najdbe iz treh 
različnih obdobij

Mateja Rant

Gorenja vas – Gradbena 
dela pri obnovi stare šole v 
Gorenji vasi so končana, 
zdaj zbirajo ponudbe še za 
notranjo opremo – od pohi-
štva do računalniške opre-
me, opreme za vzdrževanje 
ter vso opremo, potrebno za 
strokovno izvajanje oskrbe 
in zdravstvene nege, je ra-
zložila direktorica Centra 
slepih, slabovidnih in starej-
ših  Škofja Loka Silva Ko-
šnjek. Na njihovi spletni 
strani https://www.css-sl.si/ 
in na spletni strani občine 
so že dostopne tudi vloge za 
sprejem v dom, saj računajo, 
da bi prve uporabnike lahko 
začeli sprejemati v začetku 
prihodnjega leta.
Prednost pri sprejemu v 
dom bodo imeli prebivalci 

občine Gorenja vas - Polja-
ne. V Hiši generacij bodo 
uporabnikom omogočili 
dnevno varstvo in začasno 

namestitev za starejše. V 
enoti dnevnega varstva, ki je 
namenjena starejšim ose-
bam, ki živijo doma, nimajo 

pa potrebnega celodnevne-
ga varstva oziroma oskrbe s 
strani svojcev, bodo lahko 
sprejeli od šest do osem 
uporabnikov dnevno. Obe-
nem bo uporabnikom na 
voljo še šestnajst mest v 
enoti začasnih namestitev, 
ki je namenjena posame-
znikom, ki zaradi poslabša-
nja zdravstvenega stanja, 
poškodbe, rehabilitacije po 
odpustu iz bolnišnice ali za-
časne odsotnosti svojcev po-
trebujejo celodnevno oskr-
bo, pri čemer začasni 
sprejem traja po dogovoru 
oziroma največ devetdeset 
dni. V Hiši generacij bodo 
po besedah Silve Košnjek 
predvidoma zaposlili deset 
oseb, ta čas imajo odprte 
razpise za zdravstveno-ne-
govalni kader in za zaposli-
tve v kuhinji.

Za Hišo generacij, ki nastaja v Gorenji vasi, so konec septembra pridobili uporabno dovoljenje, ta čas 
pa že zbirajo ponudbe za vso notranjo opremo.

Na vrsti še notranja oprema

Mateja Rant

Gradili smo mostove

Prve uporabnike bi lahko sprejeli v začetku prihodnjega 
leta. / Foto: Mateja Rant

Najdišče so zaščitili z nadstrešnico. / Foto: Gorazd Kavčič
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Milan Čadež

Županov kotiček

Poljane – Razlivanje Poljan-
ske Sore ob obilnih padavi-
nah v septembru je povzroči-
lo nekaj nevšečnosti tudi v 
Poljanski dolini, ko je Poljan-
ska Sora na določenih me-
stih prestopila bregove. Viso-
ke vode so bile po besedah 
župana Milana Čadeža pri-
merljive z decembrom 2017, 
ko je voda v cerkvi sv. Marti-
na v Poljanah segala dvajset 
centimetrov visoko, zdaj pa 
je bil vodostaj na tem obmo-

čju več kot pol metra nižji, 
kar gre po njegovih besedah 
pripisat ukrepom, ki so jih 
izvedli za večjo poplavno var-
nost Poljan. Škoda je nastala 
le na pešpoti do cerkve, kjer 
je voda odnesla večji del bre-
žine, je pojasnil župan in do-
dal, da bodo po ogledih in 
analizah pozvali projektanta, 
nadzornike in izvajalca na 
odgovornost glede kakovosti 
opravljenega dela. Brežino so 
ta čas zaščitili z žičnato ogra-
jo in ob njej speljali novo 
pešpot do cerkve.

Nova pešpot do cerkve
Mateja Rant
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Od starega kulturnega doma v Poljanah so ostale le še ruševine, še ta mesec pa naj bi na istem 
mestu začeli graditi novega.

Poljane – Ta čas tako po be-
sedah župana Milana Čade-
ža že potekajo pripravljalna 
dela z urejanjem gradbišča 
in utrjevanjem temeljnih tal, 
čemur bo neposredno sledi-
la gradnja prve etaže objek-
ta. Za gradnjo novega kul-
turnega doma v Poljanah je 
občina pridobila 1,4 milijona 
evrov na razpisu ministrstva 
za kulturo, dobre pol milijo-
na nepovratnih sredstev pa 
pričakujejo tudi s strani Eko 
slada za gradnjo skoraj niče-
nergijskih objektov.
»Gradnjo smo razdelili v dve 
fazi, pri čemer bomo pred-
nostno izvedli gradnjo celo-
tnega objekta in znotraj tega 
kulturne dvorane,« je razlo-
žil župan in dodal, da bo na-
ložba vredna dobre štiri mi-
lijone evrov. »Objekt je 
zasnovan po inovativnem 
konceptu dva v enem, saj je 
prva etaža enovita, v višjih 
etažah pa se objekt razvije v 
dve zgradbi z osrednjo plo-
ščadjo in povezovalnim mo-
stovžem. Tako se je zasnova 
objekta prilagodila ureditvi 
vaškega jedra, obenem pa bo 
zagotovljena prostorna osre-

dnja večnamenska dvora-
na.« V novem sodobnem 
objektu bodo poleg dveh 
dvoran, ene večje in druge 
manjše, uredili tudi prostore 
za krajevno knjižnico, lokal 
z informacijskim centrom, 
spominsko sobo dr. Ivana 
Tavčarja ter prostore Krajev-
ne skupnosti Poljane in Kul-
turnega društva Poljane s 

spremljajočimi prostori. Iz 
starega objekta so morali 
umakniti tudi glavno centra-
lo Telekoma, ki bo po no-
vem umeščena ob gasilski 
dom. Prav tako je bilo treba 
preseliti bankomat Delavske 
hranilnice.
»Poljane so že vse od usta-
novitve občine v prostor-
skem planu občine oprede-

ljene kot občinsko kulturno 
središče, zato bodo z izved-
bo projekta pridobile prime-
ren objekt za nadaljnji ra-
zvoj pestrega kulturnega 
utripa v Poljanski dolini,« je 
še dejal župan in dodal, da 
se projekt odlično dopolnju-
je z razvijajočim se projek-
tom arheološkega najdišča 
Poljane.

Mateja Rant

Zavod Poljanska dolina je v Sokolskem domu v Gorenji vasi konec septembra pripravil že drugi 
posvet z naslovom Zeleni dan Poljanske doline.

Poudarek turizmu v naravi

Gorenja vas – S posvetom so 
zaznamovali svetovni dan 
turizma, osrednjo pozornost 
pa so tokrat namenili turiz-
mu v naravi. »Naša želja je 
razvijati trajnostni turizem, 
ki pozitivno vpliva na okolje, 
pa tudi lokalno skupnost in 
gospodarstvo,« je pojasnila 
zelena koordinatorka Obči-
ne Gorenja vas - Poljane Kri-

stina Bogataj. Poudarila je še 
pomen lokalne ponudbe in 
avtentičnosti, kar vse bolj 
iščejo sodobni turisti. Župan 
Milan Čadež je ob tem ugo-
tavljal, da je dežela pod Ble-
gošem znana po čudovitem 
okolju in torej ponuja ideal-
ne pogoje za turizem v nara-
vi. Tudi vršilka dolžnosti di-
rektorice Zavoda Poljanska 
dolina Elizabeta Rakovec je 
poudarila, da so zelena doli-

na, ki nima silnih industrij-
skih con. »Prav je, da dolina 
taka tudi ostane.«
V sklopu posveta so pripra-
vili tudi okroglo mizo z na-
slovom Športni turizem: 
outdoor priložnosti in izzi-
vi, s katero so želeli začrtati 
smernice takšnega razvoja 
turizma, ki bo tako seda-
njim kot prihodnjim gene-
racijam omogočil sožitje z 
obiskovalci in prispeval k 

ohranjanju kulturne in na-
ravne dediščine ter tradici-
je. Gotje okrogle mize so 
razmišljali o priložnostih in 
izzivih nadgradnje aktivno-
sti na področju pohodni-
štva, kolesarjenja, športnih 
prireditev in drugega ter se 
strinjali, da imajo v Poljan-
ski dolini že veliko športne 
ponudbe, vendar jo je treba 
združiti in začeti promocijo 
z vrhunskimi športniki kot 
ambasadorji turizma Po-
ljanske doline. Poudarili so 
še potrebo po digitalizaciji 
pohodnih in kolesarskih 
poti ter njihovo predstavitev 
v sliki in videu, ki bo pri-
vlačna tudi za potencialne 
tuje obiskovalce Poljanske 
doline. Predvsem pa so se 
strinjali, da je treba razdro-
bljeno ponudbo v Poljanski 
dolini povezati in jo pred-
stavljati na enoten način. 
Župan Milan Čadež je 
obljubil, da bodo vse dobre 
ideje implementirali v delo 
na področju turizma, ob 
tem pa bodo prisluhnili tudi 
domačinom.

Mateja Rant

Poljane – Z dobrodelnim te-
kom, ki so ga morali zaradi 
dežja prestaviti v oktober, če-
prav so ga sprva nameravali 
izvesti v septembru, so se v 
OŠ Poljane letos drugič po-
klonili otrokom in mlado-
stnikom, ki so preboleli ali 
prebolevajo raka, ter njiho-
vim družinam, prostovolj-
cem in zdravnikom. Na kro-
žni poti, ki jo je bilo mogoče 
prehoditi ali preteči, so ude-
ležence na desetih točkah 
pričakali učenci prostovoljci, 
ki so jih seznanili z zmotami 
in dejstvi o otroškem raku.
»Mimoidočim so predstavili 
deset mitov o otroškem 
raku, ki so jih nato razbijali 
z dejstvi. Tako so učenci 
ozaveščali druge in se obe-
nem tudi sami kaj naučili,« 
je pojasnila mentorica šol-
ske skupnosti Barbara Tav-
čar. Pri organizaciji teka je 
pomagalo 26 prostovoljcev 

iz šole, proga pa je potekala 
od Lovskega do kulturnega 
doma ter naprej proti Žabji 
vasi in Predmostu in nato 
nazaj do kulturnega doma. 
Vsi udeleženci so si pripeli 
zlato pentljo, saj je zlata bar-
va Junakov 3. nadstropja – 
društva otrok in mladostni-
kov, ki so preboleli ali 
prebolevajo raka, in tudi na 
ta način ozaveščali o otro-
škem raku. Obenem so 
učence v šoli spodbudili, da 
so zapisali spodbudne misli, 
ki so jih namenili malim ju-
nakom, in pripravili zbiral-
no akcijo, ki so jo poimeno-
vali Hrana po okusu otrok. 
V okviru akcije so namreč 
zbirali priboljške za Društvo 
Junaki 3. nadstropja, s kate-
rimi bodo napolnili čajne 
kuhinje v bolnišnicah, je še 
razložila Barbara Tavčar, ki 
je zadovoljna, da jim je uspe-
lo zbrati skoraj devetdeset 
kilogramov najrazličnejših 
priboljškov.

Mateja Rant

Rušenje starega kulturnega doma v Poljanah / Foto: Gorazd Kavčič

Zavod Poljanska dolina je ob svetovnem dnevu turizma pripravil posvet Zeleni dan 
Poljanske doline. / Foto: Jera Miklavčič

V OŠ Poljane so pripravili dobrodelni tek Koraki za junake. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Poljane – Zaradi rušenja 
kulturnega doma v Poljanah 
so morali poiskati novo loka-
cijo tudi za bankomat Delav-
ske hranilnice Ljubljana.
»Občina je iskala lokacijo, ki 
bi krajanom omogočila čim 
lažji pristop do bankomata 
za dvigovanje gotovine,« so 

razložili na občini. Kot naj-
primernejše mesto za ban-
komat se je izkazal objekt 
nekdanje pekarne na naslo-
vu Poljane nad Škofjo Loko 
28. »Občina je za potrebe po-
stavitve bankomata obnovila 
pritlične prostore, kamor se 
je začasno preselila tudi Kra-
jevna knjižnica Poljane,« so 
še pojasnili na občini.

Bankomat so morali 
preseliti
Mateja Rant

Bankomat so prestavili na novo lokacijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Gradili bodo nov 
kulturni dom
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V Osnovni šoli (OŠ) Poljane so tudi letos 
pripravili dobrodelni tek Koraki za junake, s 
katerim so zaznamovali »zlati« september – 
mesec boja proti otroškemu raku.

Tekli za junake
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Gradnja protipoplavnih ukre-
pov na Selški Sori je v pol-
nem razmahu. Zaključujejo 
se protipoplavne ureditve na 
prvem odseku od Alplesa do 
Domela. Na drugem, najzah-
tevnejšem odseku od Dome-
la do Dermotovega jezu pote-
ka gradnja po načrtih. Na 
tem odseku so obstoječi pod-
porni zidovi v slabem stanju, 
zato sta potrebni večja pazlji-
vosti in natančnost pri gra-
dnji. Dela intenzivno poteka-
jo tudi na četrtem odseku na 
območju Dolenčevega jezu. 
Predstavitev protipoplavnih 
ukrepov tega območja je bila 
1. septembra v Kulturnem 
domu Železniki. Protipoplav-
ne ukrepe sta predstavila pro-
jektant in izvajalec del, sode-
lovala pa sta tudi 
predstavnika direkcije za 
vode in nadzora. Na predsta-
vitev smo vabili prebivalce, ki 
živijo v neposredni bližini, 
nekaj udeležencev pa je bilo 
tudi s širšega območja. Na 
tem odseku so predvideni re-
konstrukcija Dolenčevega 
jezu z ribjo stezo, ureditev 
hudournika, izgradnja use-
dalnika proda, kjer bo možen 
tudi helikopterski zajem 
vode, gradnja visokovodnega 
nasipa za preusmeritev mo-
rebitnih poplavnih vod nazaj 
v strugo ter dvig regionalne 
ceste čez nasip. Trenutno je 
promet urejen po začasni ob-
vozni cesti. Po izgradnji regi-
onalne ceste čez visokovodni 
nasip se bo začasna obvozna 
cesta odstranila. Predstavnik 
izvajalca je povedal, da dela 
na tem odseku potekajo do-
bro in bodo zaključena do 
konca leta.
Prejšnji četrtek, 20. oktobra, 
smo imeli v Kulturnem 
domu Železniki predstavitev 
protipoplavne ureditve na 
območju Dermotovega jezu, 
ki sta jo pripravila predstav-
nika projektanta in izvajalca, 
prisotni pa so bili tudi pred-
stavniki direkcije za vode in 
nadzora. Na tem območju je 
prišlo do več sprememb. Di-
rekcija za vode je odkupila 
hidroelektrarno Fužina, ki 
ne obratuje več. Zato ni tre-
ba zgraditi 300 metrov dol-
gega korita v strugi, ki bi 
usmerjalo vodo za hidroe-
lektrarno. Vzporedno poteka 
tudi gradnja zadrževalnika 
pod Sušo, zato se lahko Der-
motov jez delno ohrani. Der-
motov jez se bo znižal za dva 
metra, novi jez bo visok pri-

bližno en meter. Za čas ru-
šenja obstoječega mostu za 
Ovčjo vas in gradnjo novega 
mostu z večjo prepustnostjo 
se bo nekoliko nižje od seda-
njega mostu postavil začasni 
nadomestni most. Po tem 
mostu bo potekal ves pro-
met, tudi tovorni. Promet bo 
urejen s semaforji in bo iz-
menično enosmeren. Pri-
pravljalna dela že potekajo. 
Prestavil se bo vodovod, 
zgradili se bodo oporniki za 
nadomestni most na obeh 
straneh struge. V decembru 
se bo postavil začasni nado-
mestni most. Dela na tem 
območju bodo zelo zahtevna 
tudi zato, ker je malo prosto-
ra, promet pa bo ves čas gra-
dnje potekal praktično čez 
gradbišče. Po napovedih iz-
vajalca bodo dela na tem ob-
močju potekala do konca av-
gusta prihodnjega leta.
Dne 17. oktobra so si gra-
dnjo protipoplavnih ukrepov 
v naši občini ogledali štu-
dentje Univerze za gradbe-
ništvo Ljubljana ob sprem-
stvu predstavnikov direkcije 
za vode, projektantov in iz-
vajalcev, 25. oktobra pa si 
bodo gradnjo protipoplavnih 
ukrepov ogledali obiskovalci 
iz Bosne in Hercegovine, ki 
prihajajo z različnih ministr-
stev, ter predstavniki Dru-
štva vodarjev Slovenije. Uvo-
dno srečanje bo v Kulturnem 
domu Železniki, potem pa 
sledi še terenski ogled.
V letošnjem letu in tudi v 
letu 2023 bo promet zaradi 
vseh gradenj na več odsekih 
urejen s semaforji in se bo 
treba tem razmeram prila-
goditi.
Zahvaljujemo se vam za str-
pnost in potrpežljivost in vas 
prosimo za vaše razumeva-
nje tudi v prihodnje.

Anton Luznar, župan

Železniki – V Železnikih so 
konec avgusta dočakali na-
daljevanje rekonstrukcije re-
gionalne ceste proti Rudnu. 
Direkcija RS za infrastruktu-
ro (DRSI) se je lotila uredi-
tve 650 metrov ceste od že 
urejenega odseka v Logu do 
uvoza k ribiškemu domu na 
Rudnem. Gradnja, ki jo izva-
ja podjetje Mapri Proasfalt, 
poteka ob polovični zapori 
ceste in naj bi po napovedih 
DRSI trajala leto dni. Izvaja-
lec bo rekonstruiral in razši-
ril vozišče ter zgradil pločnik 
na celotni dolžini, uredil bo 
odvodnjavanje, prepuste, 
dva mostova, nove zidove, 
cestno razsvetljavo in komu-
nalno infrastrukturo. Inve-
sticija je vredna skoraj 2,7 
milijona evrov, od tega bo 
dobrih 2,2 milijona evrov 
prispeval DRSI, 423 tisoč 
evrov pa občina.
Ob tem že potekajo priprave 
na nadaljnjo rekonstrukcijo 
te ceste do križišča v vasi Ru-
dno. Projektno dokumenta-

cijo so predstavniki DRSI ju-
nija prišli  predstavit 
krajanom, a jih je nekaj na-
sprotovalo postavitvi svetilk 
javne razsvetljave čez celo-
tno rudensko polje. Kot je 
pojasnil župan Anton Lu-
znar, bo projektant podane 
pripombe preučil in vnesel v 
projekt, konec novembra pa 
naj bi spet sledil sestanek na 
Rudnu. Župan upa, da bosta 
v letu 2023 sledila parcelaci-
ja in odkupi zemljišč, v na-
slednjih letih pa še rekon-
strukcija te ceste.
V Železnikih že težko čakajo 
tudi gradnjo obvoznice 
mimo starega dela mesta. 
DRSI, občina in izvajalci so 
že podpisali pogodbo, a je 
bila na izdano gradbeno do-
voljenje za tretji odsek proti-
poplavnih ukrepov od Der-
m o t o v e g a  j e z u  d o 
Dolenčevega jezu, ki jim bo 
sledila še gradnja obvoznice, 
vložena pritožba. Postopek 
na upravnem sodišču še po-
teka, a se lahko izvajalci ob-
voznice že lotijo vzdrževal-
nih del v javno korist na 

obeh predvidenih križiščih v 
spodnjem in zgornjem delu 
naselja Na plavžu, je povedal 
župan in dodal, da naj bi se 
po napovedih izvajalcev dela 
začela kmalu. Investicija bo 
stala dobrih 4,1 milijona 
evrov, od tega bo DRSI zago-
tovil blizu 3,7 milijona evrov, 
občina pa 482 tisoč evrov.
Sanacija plazu na regionalni 
cesti pri Lajšah se bo po na-
povedih DRSI končala do 
konca oktobra. Izvajalec je 
na nasipni strani zgradil 90 
metrov dolgo sidrano pilo-
tno steno, na vkopni brežini 
dodatno kamnito betonsko 
oporno konstrukcijo dolžine 
40 metrov ter na brežini nad 
cesto in brežini pod pilotno 
steno šest metrov globoka 
drenažna rebra. Poleg tega 
je rekonstruiral 155 metrov 
ceste. Po podatkih DRSI vre-
dnost del, vključno z ane-
ksom iz naslova splazitve 
vkopne brežine med gra-
dnjo, znaša 996 tisoč evrov.
Za letos napovedano obnovo 
2,8 kilometra ceste od Rotka 
proti Soriški planini pa je 

DRSI zamaknil. »Najprej so 
nameravali zgolj obnoviti 
vozišče preko vzdrževalnih 
del, kar bi po ocenah stalo 
2,1 milijona evrov, sedaj pa 
načrtujejo konkretno rekon-
strukcijo ceste, za kar so iz-
delali tudi projekt. Ocenjen 
je na 4,5 milijona evrov, iz-
vedli pa ga bodo preko inve-
sticij. Upamo, da bo čim 
prej uvrščen v državni prora-
čun, pri tem pa se nadejamo 
tudi pomoči obeh poslancev, 
ki zastopata naše območje,« 
je povedal župan.
Za rekonstrukcijo dotrajane 
državne ceste skozi Sorico je 
DRSI že pridobil vsa potreb-
na zemljišča in z občino 
podpisal sporazum o sofi-
nanciranju. Po besedah žu-
pana upajo, da bo projekt 
uvrščen v državni proračun 
za prihodnje leto. Enako ve-
lja za gradnjo pločnika na 
Zalem Logu, za kar sta obči-
na in DRSI prav tako že pod-
pisala sporazum. Glavnina 
potrebnih zemljišč je prido-
bljena, usklajujejo se le še z 
enim lastnikom.

Na cesti od Loga do uvoza k ribiškemu domu na Rudnem poteka obsežna rekonstrukcija vozišča 
vključno z gradnjo pločnika. Bliža se tudi gradnja obvoznice v Železnikih.

Urejajo cesto proti Rudnu

Ana Šubic

Železniki, Selca – Prostovolj-
no gasilsko društvo (PGD) 
Selca je z dvanajstimi gasilci 
pred kratkim sodelovalo v 
večji meddruštveni vaji v so-
sednji, škofjeloški občini, in 
sicer na Stirpniku. Vaje so 
se udeležili na povabilo PGD 
Bukovica, v njej pa so sode-
lovali še PGD Škofja Loka, 
Stara Loka, Trata in Virma-
še. Kot je pojasnil poveljnik 
PGD Selca Matjaž Podrekar, 
so se ob vaji urili za gašenje 
na odročnih domačijah, kjer 
primanjkuje vode, poleg 
tega pa so krepili sodelova-
nje med društvi in usklajeno 
delovanje njihovih članov na 
intervenciji.
Gasilci se bodo urili tudi v po-
nedeljek, 31. oktobra, popol-
dne, ko bo PGD Selca organi-
ziral meddruštveno vajo na 

gospodarskem objektu v sre-
dišču vasi. Po napovedih Po-
drekarja se bodo vaje udeleži-
li še člani PGD Železniki, 
Dražgoše, Rudno, Zali Log in 
Bukovica. Poudarek bo na va-
jah notranjih napadalcev v za-
dimljenih prostorih in reševa-

nju ponesrečencev. Še pred 
tem bo PGD Selca v četrtek, 
27. oktobra, pripravil prikaz 
gašenja in gasilske opreme 
ter evakuacijsko vajo na tam-
kajšnji podružnični šoli.
Predstavitve v šolah in vrtcih 
načrtujejo tudi druga gasil-

ska društva, PGD Železniki 
pa je sredi oktobra že izpe-
ljal tradicionalni dogodek 
Železnkarsk gasilc se na 
ogled postav. »Namen je bil 
predstaviti naše delo, ki ni 
omejeno zgolj na gašenje 
požarov, ampak tudi na nu-
denje prve pomoči v sistemu 
prvih posredovalcev, vzgaja-
nje naslednjih generacij ga-
silk in gasilcev in še kaj. Na 
prireditvenem prostoru pred 
plavalnim bazenom so obi-
skovalci preizkusili svoje 
znanje iz prve pomoči in 
delo z avtomatskim zuna-
njim defibrilatorjem (AED), 
zbijanje tarče z vedrovko, 
prikazali smo jim, kaj se 
zgodi, če v vroče olje vlijemo 
vodo. Najpogumnejši so lah-
ko tudi pogasili požar z roč-
nim gasilnim aparatom,« je 
pojasnil poveljnik PGD Že-
lezniki Jože Kamenšek.

Oktober, mesec požarne varnosti, zaznamujejo tudi prostovoljna gasilska društva v občini Železniki.

Ob mesecu požarne varnosti

Ana Šubic

Protipoplavni 
ukrepi

Prvi posredovalci PGD Železniki med prikazom oživljanja 
/ Foto: Tomaž Mohorič

Sanacija plazu na regionalni cesti pri Lajšah naj bi bila 
končana konec oktobra. / Foto: Gorazd KavčičAnton Luznar
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Županov kotiček

Ob rekonstrukciji 650 metrov ceste od Loga proti Rudnu 
bodo zgradili tudi pločnik. / Foto: Simon Benedičič

Železniki – Minuli četrtek se je iztekel rok za vložitev kandida-
tur za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra. V občini Železni-
ki so bile vložene tri kandidature za župana. Za nov mandat 
se bo potegoval aktualni župan Anton Luznar (s podporo 
SLS), kandidirata pa še Marko Gasser (Janez Habjan in sku-
pina volivcev) in Rok Bajželj (Levica). V občinski svet se na 
podlagi vloženih kandidatur želi prebiti šest list. Občinska 
volilna komisija je minuli petek, ko smo Loški glas že oddali 
v tisk, že preverila zakonitost vloženih kandidatur, seznam 
potrjenih kandidatur pa mora javno objaviti do 4. novembra.

V Železnikih trije županski kandidati
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Lajše – Turistična kmetija 
pri Štihlnu v Lajšah je prvo 
nedeljo v oktobru gostila tra-
dicionalno etnografsko pri-
reditev Koline, ki jo je prire-
dilo tamkajšnje športno-kul-
turno-turistično društvo 
(ŠKTD). Kot je pojasnil nje-
gov predsednik Bojan Pfaj-

far, je omenjena kmetija 
znana po pečenicah, krvavi-
cah in kračah, zato so se v 
ŠKTD Lajše odločili, da zač-
nejo pripravljati posebno 
prireditev, posvečeno koli-
nam. Prvo so izpeljali leta 
2016, lani in predlani je za-
radi covida ni bilo, letos pa 
je v Lajšah spet zadišalo po 
kolinah. Bojan Pfajfar je bil 

z obiskom zelo zadovoljen, 
saj prireditev privablja vse 
več obiskovalcev, ne le iz 
Selške doline, pač pa tudi od 
drugod.
Člani ŠKTD so ob pomoči 
mesarja Janeza Pogačnika iz 
Nemilj za obiskovalce prip-
ravili številne domače dobro-
te po receptih kmetije pri 
Štihlnu. Ponudili so jim 
krvavice in pečenice z ze-
ljem ter pečenko, najmlajše 
pa so razveselili s pečenimi 
hrenovkami, hot dogom in 
pomfrijem. Pri izvedbi pri-
reditve so pomagali mnogi 
vaščani. »Sodelovalo je okoli 
25 članov društva. Intenziv-

ne priprave se začnejo vsaj 
dva meseca prej. Čeprav so 
Lajše majhna vas, imamo 
veliko članov – več kot 50, 
kar je približno polovica 
vseh vaščanov,« je pojasnil 
Pfajfar.
Obiskovalci prireditve so si 
lahko ogledali tudi prikaz 
obdelave mesa. Mesar Janez 
Pogačnik je razsekal svinj-
sko polovico, povedal, za kaj 
se uporabljajo določeni kosi 
mesa, in se dotaknil tudi sta-
rih postopkov, povezanih s 
kolinami. Za glasbeno zaba-
vo je kot običajno poskrbel 
ansambel iz Selške doline 
Kvartet ZA 5.

V Lajšah je v začetku oktobra zadišalo po kolinah.

Ana Šubic

Dražgoše – Drugo oktobr-
sko nedeljo so taborniki 
Rodu zelene sreče (RZS) Že-
lezniki priredili že 20. Ob-
činsko orientacijo, tokrat v 
Dražgošah in okolici. Na 11 
kilometrov dolgo traso s kar 
precejšnjo višinsko razliko 
se je z zemljevidi in kompa-
si podalo 22 ekip z več kot 
150 udeleženci. Organizator-
ji orientacije, ki sta jo vodila 
Vid Ozebek in Luka Kavčič, 
so bili znova veseli velikega 
števila sodelujočih. Kot so 
poudarili, so se na orienta-
cijskem tekmovanju vse eki-
pe odlično odrezale. Na kon-

cu je zmagala ekipa Izgub-
ljeni, za njo pa so se uvrstili 
Ljubitelji narave in Rudijevo 
moštvo.
Ekipe so za obhod in reševa-
nje nalog porabile približno 
tri ure in pol. Start in cilj sta 
bila za šolo v Dražgošah. 
Udeležence je čakalo tudi 

nekaj novih nalog. Novosti 
sta bili zvijanje gasilske cevi 
na čas in določitev mikrolo-
kacije, kjer so morali na ze-
mljevidu čim natančneje oz-
načiti lokacijo zastavice v 
naravi. Seveda so organiza-
torji pripravili tudi klasične 
naloge, kot so risanje skice 
terena, signalizacija, kviza o 
poznavanju kraljeve družine 
in resničnostnega šova Exa-
tlon ter ugibanje letnic.
V RZS Železniki se ta čas že 
pospešeno pripravljajo na je-
senovanje. Letos ga ponovno 
prirejajo v Dolenjih Nova-
kih, kjer bodo preživeli zad-
nje štiri dni v oktobru. Za 
udeležence so pripravili za-

nimiv program na temo Iz-
gubljeni tabornik. Letos nato 
tabornike čaka še novem-
brski izlet presenečenja, de-
cembra pa tradicionalna ča-
janka. »Do takrat pa se 
morda udeležimo še kakšne-
ga tekmovanja,« so nam še 
zaupali v RZS Železniki.

Ana Šubic

Železniki – V kulturnem 
domu v Železnikih je bilo 
tretji konec tedna v oktobru 
živahno, saj je tam potekala 
razstava ročnih del gorenj-
skih društev upokojencev, ki 
sta jo pripravila Pokrajinska 
zveza društev upokojencev 
Gorenjske in Društvo upo-
kojencev (DU) za Selško do-
lino Železniki. Kot je pove-
dala Majda Gortnar iz DU za 
Selško dolino, so bili zelo za-
dovoljni, da so imeli prilož-
nost gostiti tradicionalno 
razstavo, na kateri se je z 
najrazličnejšimi izdelki 
ustvarjalnih članic pa tudi 
nekaterih članov predstavlja-
lo enajst DU. Razstava je na-
letela na lep obisk, pritegnila 
pa je tudi številne obiskoval-
ce od drugod, je pojasnila 
Gortnarjeva.
Poleg gostiteljev so na raz-
stavi sodelovali še DU za Po-
ljansko dolino Gorenja vas, 
Bitnje - Stražišče, Britof Pre-
doslje, Kranj, Cerklje, Bled, 
Tržič, Javornik - Koroška 
Bela, Mengeš in Moravče. 
Razstavni prostor DU za Sel-
ško dolino so krasili kleklja-
ni izdelki članic, vezenine 
rokodelske sekcije Rožce, ki 
jo vodi Marija Lotrič, in raz-
lični izdelki, ki jih za dober 
namen izdelujejo v sekciji 
Štrence pod vodstvom Maj-
de Gortnar: copatki za novo-
rojenčke, punčke iz cunj za 
Unicef, kvačkane odeje za 
starostnike na invalidskih 

vozičkih ... V razstavnem ko-
tičku DU za Poljansko doli-
no smo opazili klekljane in 
kvačkane izdelke ter pletene 
košare. Kvačkani in klekljani 
izdelki so pogled pritegnili 
že ob vhodu v dvorano, 
ustvarile pa so jih članice 
DU Bitnje - Stražišče, ki so 
na ogled postavile tudi čip-
ke, izdelane po starih vzor-
cih iz Loškega muzeja. Na 
razstavi je bilo možno videti 
še mnoge druge izdelke: sli-
ke, izdelke iz lesa, dražgoške 
kruhke, nakit, origami izdel-
ke, voščilnice, novoletno ok-
rasje, figure za jaslice, okra-
sne blazine, izdelane za 
stanovalce doma starejših, 
avbe za narodne noše, pa 

tudi izdelke iz recikliranih 
materialov, denimo torbice 
iz plastičnih vrečk in svečni-
ke iz odpadnih kavnih 
kapsul. Razstavo so obogati-
li še izdelki učenk izbirnega 
predmeta Vezenje z Osnov-
ne šole Železniki in domači 
fotografski mojster Aleksan-
der Čufar z izborom fotogra-
fij na temo ročnih del.
Podpredsednica PZDU Go-
renjske ter predsednica nje-
gove komisije za kulturo in 
tehnično kulturo Dragica 
Veskovič je ob odprtju raz-
stave poudarila, da je ročno 
delo nekaj povsem drugega 
kot industrijsko ter razstav-
ljavcem čestitala za čudovite 
izdelke. V imenu Občine Že-

lezniki je navzoče pozdravil 
podžupan Matej Šubic, ki je 
izrazil zadovoljstvo, da je 
razstava tokrat prvič poteka-
la v njihovi občini. Odprtje, 
ki ga je povezovala Marija 
Lotrič, je pospremil tudi kul-
turni program v izvedbi 
Francetovih orgličarjev iz 
Kulturno umetniškega 
društva France Koblar Že-
lezniki in pesnice Marije 
Knafelj iz Gorenje vasi, ki 
piše pesmi s sodobno tema-
tiko, a v narečju in z doda-
nim humorjem. Dan kasne-
je sta dogajanje popestrila še 
Mešani pevski zbor DU za 
Selško dolino in plesna sku-
pina upokojenk Selške 
dame.

Ana Šubic

Na dvajseti Občinski orientaciji je slavila ekipa Izgubljeni.

Tradicionalnega orientacijskega tekmovanja, ki je 
tokrat potekalo v Dražgošah in okolici, se je 
udeležilo več kot 150 tekmovalcev.

Zmagali Izgubljeni

Članice Društva upokojencev za Selško dolino Železniki so razstavile čipke, vezenine, 
copatke za novorojenčke, Unicefove punčke iz cunj, kvačkane odeje za starostnike na 
invalidskih vozičkih ... / Foto: Gorazd Kavčič

Praznik kolin

Na razstavi v Železnikih so se z zanimivimi izdelki predstavili ustvarjalni člani in članice enajstih 
gorenjskih društev upokojencev.

Razstavili ročna dela
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Železniki – V Galeriji Muzeja Železniki s fotografsko razsta-
vo gostuje Foto klub Anton Ažbe iz Škofje Loke. Kot je pove-
dal predsednik kluba Izidor Jesenko, je v njem trenutno 54 
članic in članov, na tokratni razstavi pa se jih predstavlja 29. 
Gre predvsem za fotografije zadnjih nekaj let, ki so jih po-
sneli tako izkušeni fotografski mojstri, ki pogosto pošiljajo 
svoja dela na mednarodne razstave, kot mlajši avtorji, ki so 
se v fotografsko druščino pridružili v zadnjih letih. Nekateri 
tako stavijo na motive iz živalskega sveta in narave v različ-
nih letnih časih, druge je zanimala arhitektura in podobe 
mesta, kdo je na razstavo namenil posnetke iz potovanj po 
svetu, na nekaterih fotografijah spoznamo podobe naše kul-
turne dediščine, tudi tiste, ki izginja. Razstava bo na ogled 
vse do 11. novembra.

V gosteh loški fotografi

Fotografije, ki prinašajo zgodbe / Foto: Simon Benedičič

Mesar Janez Pogačnik je prikazal obdelavo mesa.  
/ Foto: Ana Šubic

Za glasbeno zabavo je kot običajno poskrbel ansambel iz 
Selške doline Kvartet ZA 5.
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Žiri – Osnovna šola Žiri je 
konec septembra podala pre-
dlog za povišanje ekonom-
skih cen programov predšol-
ske vzgoje, ki je posledica 
sprememb pri izplačilih plač 
ter povišanja zneska povra-
čil, nadomestil in drugih 

prejemkov po kolektivni po-
godbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja. K zvišanju 
obsega stroškov na letni rav-
ni je po pojasnilu predlaga-
telja pripomoglo tudi odpr-
tje dodatnega 13. oddelka pr-
vega starostnega obdobja.
Cena programa predšolske 
vzgoje za prvo starostno ob-

dobje je od 1. oktobra višja 
za 2,37 odstotka in po no-
vem znaša 519 evrov, za 
kombinirani oddelek je višja 
za 2,63 odstotka in znaša 
429 evrov, za drugo staro-
stno obdobje pa zdaj znaša 
389 evrov, kar je 3,18 odstot-
ka več kot prej. Za starše to 
pomeni od 1,1 do 9,24 evra 

višje zneske na položnicah, 
odvisno od starostnega ob-
dobja in dohodkovnega ra-
zreda. Po podatkih, ki so jih 
pridobili na občini, so starši 
povprečno uvrščeni v 5. do-
hodkovni razred, kar pome-
ni povprečen dvig zneska na 
položnici med 3,85 in 4,20 
evra na mesec.

Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili tudi uskladitev cen programov predšolske vzgoje na 
območju občine Žiri zaradi povišanja stroškov.

Potrdili višje cene vrtca

Mateja Rant

Izteka se štiriletni mandat 
predstavnikov občanov, ki so 
bili izvoljeni na preteklih lo-
kalnih volitvah, čez mesec 
dni bomo izvolili novega žu-
pana in občinske svetnike. 
Zaključek nekega obdobja je 
vedno tudi priložnost, da se 
ozremo na opravljeno delo 
in opravimo neke vrste »in-
venturo«. Zadnje pol leta 
sem od Janeza Žaklja, ki je 
postal poslanec, prevzel žu-
pansko funkcijo. Ob tej pri-
ložnosti bi se mu zahvalil za 
ves njegov pretekli trud, 
prav tako pa vsem svetnicam 
in svetnikom – v tem štirile-
tnem obdobju so naredili ve-
liko dobrega za Žirovce.
Mogoče sicer komu ni vse 
všeč, a tudi to sodi zraven – 
katerokoli delo opravljaš, ne 
boš nikoli mogel ustreči 
prav vsem oziroma nikoli ne 
bodo vsi zadovoljni. Zahvalil 
bi se vsem, da so mi stali ob 
strani tudi v obdobju, ko 
sem sam opravljal župansko 
funkcijo, in mi pomagali z 
nasveti. Je pa tako, da ima 
vsak svoj pogled in ga po-
skuša v določeni meri ure-
sničiti. Ampak to je čar de-
mokracije.  Za dobro 
opravljeno delo bi se zahvalil 
tudi direktorju občinske 
uprave Matiji Podobniku ter 
vsem strokovnim sodelav-
cem in drugim, ki opravljajo 
kakršnokoli funkcijo v ob-
činski upravi.
V mandatu, ki se končuje, 
smo pridobili novo športno 
dvorano, uredilo se je tudi 
krožišče v neposredni bližini 
Petrola. Letos bo zgrajen tudi 
del obvoznice od Petrola pro-
ti Brekovicam, pa tudi nada-
ljevanje obvozne ceste v in-
dustrijsko cono dobiva nov 
zagon. Zlasti je pomembno, 
da se je ob obnovi ceste ure-
dila tudi struga Poljanske 
Sore, sicer bi bilo ob septem-
brskih poplavah v Starih Ži-
reh zelo žalostno, saj bi na-
stalo veliko škode, tako pa 
smo se na srečo temu izogni-
li. Ogromna pridobitev za 
kraj je še nov dom za starej-
še, ki se že polni. Zdaj imajo 
možnost oskrbe v domu tudi 
Žirovci, čeprav so starejši pri 
nas na podeželju radi čim 
dlje doma, saj dom je le dom. 
Veliko novosti je tudi na ko-
pališču v Pustotniku. Ena od 
prednostnih nalog doseda-
njega vodstva občine pa je 
bila tudi skrb za zdravje. V to 
sodi tudi načrtovana energet-

ska sanacija zdravstvene po-
staje v Žireh. Veliko dela se 
ta čas opravlja na cestni in-
frastrukturi. V teku so geo-
detske izmere za pločnike na 
Selu pri odcepu za Jarčjo do-
lino, kjer bodo najprej izdela-
li oporni zid pri Cenetu. Dela 
na pločnikih v Novi vasi so v 
polnem zamahu, obnavlja se 
tudi Ulica Maksima Sedeja, 
končuje se še obnova ceste v 
industrijski coni, kar je pod-
prto tudi z evropskimi sred-
stvi.
V Žireh se je delalo, se dela 
in sem prepričan, da se bo 
tudi v prihodnje delalo v bla-
ginjo vseh občanov. Ob tem 
bi rad poudaril, da ne smemo 
pozabiti niti na prebivalce, ki 
so malce bolj oddaljeni od 
središča in živijo na prelepih 
obronkih žirovske kotline. 
Ne smemo se osredotočati 
samo na urbani del Žirov, 
živi in dela se tudi na obro-
bju. V prihodnje bo treba 
zato pozornost posvetiti tudi 
tem prebivalcem naše obči-
ne, ki so navajeni trdega dela, 
ki ga zahteva življenje v teh 
krajih. Sam sem sicer jasno 
povedal, da za župana ne 
bom kandidiral, bom pa kan-
didiral za občinskega svetni-
ka na listi NSi in tudi prek te 
funkcije, če bom izvoljen, 
bom poskušal storiti kar naj-
več za vse Žirovce. Sem pa 
zelo vesel, da so mi omogoči-
li preizkusiti se v vlogi župa-
na. Tako sem spoznal čisto 
druge dimenzije dela v jav-
nem sektorju, saj sem prej 
celotno delovno dobo delal v 
gospodarstvu. Povsod je sicer 
treba delati in se »boriti«, a 
opažam, da je v realnem sek-
torju marsikdaj potrebno 
manj birokratskih naporov, 
da kaj dosežeš.

Jože Stanonik, podžupan

Žiri – V Žireh so tako pred-
stavili šest novih projektov, 
za katere so del sredstev pri-
dobili v okviru projekta CCI-
4Tourism, ki ga Razvojna 
agencija Sora v mednaro-
dnem partnerstvu izvaja z 
namenom razvoja in spod-
bujanja kulturno-kreativne-
ga turizma na Škofjeloškem. 
Dosedanjo turistično ponud-
bo so v sklopu projekta še 
nadgradili z inovativnimi 
pristopi in digitalizacijo po-
nudbe. Osrednjo pozornost 
so v Žireh namenili projektu 
Turističnega društva Žiri in 
podjetja Dever, v okviru ka-
terega so izdelali nov inte-
raktivni zemljevid Žirov.
S pomočjo interaktivnega 
zemljevida so se zbrani od-
pravili na kratek sprehod po 
delu poti žirovske kulturne 
nepremične dediščine, ki so 
ga končali na Vrtu in galeriji 
Kržišnik, kjer je nato sledila 
predstavitev samega vrta in 
projekt digitalizacije rastlin. 
Na interaktivnem zemljevi-
du Žirov je sicer označenih 
48 interaktivnih točk, ki so 
opremljene s kratkim opi-
som in fotografijo ter navo-
dili za pot, ki uporabnika s 
pomočjo navigacije Google 

Maps na pametnem telefo-
nu pripeljejo do želene toč-
ke. Interaktivni spletni ze-
mljevid je namreč posebej 
prilagojen uporabnikom z 
mobilnimi telefoni, z njim 
pa se lahko obiskovalci Žirov 
enostavno, hitro in brez po-
moči turističnega osebja ori-
entirajo v kraju. Tako dobijo 
tudi vse informacije o po-
nudbi in najdejo pot do iz-
brane turistične znamenito-
sti, prenočišča, gostišča ...
V Kulturnem središču Stare 
Žiri so nato predstavili še 

ostale projekte, ki so jih sofi-
nancirali s pomočjo sredstev 
v okviru projekta CCI4Touri-
sm, od tega sta dva tudi z ob-
močja Regionalne razvojne 
agencije (RRA) Zeleni kras. 
Škofjeloška trgovina Roza-
munda je v sodelovanju s 
Turističnim društvom Škofja 
Loka v sklopu projekta razvi-
la spominke, ki jih ponujajo 
pod skupnim naslovom Lo-
ške hiše. Za spominke so na-
mreč izbrali motive s pročelij 
loških hiš in jih povezali tudi 
z zgodbo, zato so vsi spo-

minki opremljeni s QR 
kodo, ki kupca spominka 
usmerijo do opisov hiš na 
strani Turističnega društva 
Škofja Loka in zabavnih 
zgodbic o Jurčku, Jakcu in 
Janžu, ki jih je napisal Ja-
smin B. Frelih. Motive loških 
hiš je sicer mogoče najti na 
razglednicah, priponkah, čo-
koladah, vrečkah in majicah. 
KUD Kamot je v sodelovanju 
s Turističnim društvom Gor-
je v sklopu projekta nadgra-
dil njihovo tematsko pot Za-
čaran gozd s slikanico Volčje 
potovanje od Vintgarja do 
Soteske. Gostilna Pr' Pepet 
in E-Art Institut sta predsta-
vila še glasbeno-gastronom-
ski abonma Loške glasbene 
vilice. V okviru omenjenega 
abonmaja so si zamislili ve-
čerjo s štirimi hodi, ki jo po-
spremijo s koncertom v kle-
tnih prostorih gostilne v 
predahu med posameznimi 
hodi. Izbor jedi vedno prila-
godijo izbranemu glasbene-
mu stilu koncerta. Iz primor-
sko-notranjske regije pa je 
Janja Urbiha predstavila svoj 
turistični produkt Čajanka z 
grofico Greto, Sonja Prosen 
pa projekt butičnih nastani-
tev BelaKapa.

Na svetovni dan turizma, 27. septembra, so v Žireh predstavili nove, sveže projekte, ki povezujejo 
sektor turizma in kulturno-kreativne industrije.

Sveži projekti 
kreativnega turizma
Mateja Rant

V štirih letih veliko 
novih pridobitev

V Kulturnem središču Stare Žiri so predstavili projekte, ki so jih sofinancirali s pomočjo 
sredstev v okviru projekta CCI4Tourism. / Foto: Mateja Rant
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Županov kotiček

Jože Stanonik

S pomočjo interaktivnega zemljevida so se zbrani odpravili na kratek sprehod po delu poti 
žirovske kulturne nepremične dediščine. / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – Klub Žirovskih študentov bo letos spet pripravil bru-
covanje v dvorani Partizan. V soboto, 12. novembra, bodo 
ob 19. uri začeli s tradicionalnim krstom brucev, nato pa bo 
sledil koncert s skupinami  Jet Black Diamonds, Kokosy in 
ASI/DSI AC-DC tribute band. Prijave brucev zbirajo do 3. 
novembra, in sicer se je mogoče prijaviti pri Zaia Kopač na 
telefonski številki 030 431 150. Vsi bruci bodo ob tej prilo-
žnosti brezplačno prejeli tudi majico Kluba Žirovskih štu-
dentov.

Letos ponovno brucovanje
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Brez večje škode
Ob obilnih padavinah v septembru je prišlo tudi do razlivanja in poplavljanja rek na območju Žirov,  
a večje škode poplave niso povzročile.

Žiri – Poplave so v sredini 
septembra povzročile pred-
vsem nevšečnosti na cestah, 
saj so bili v Žireh zaradi razli-
vanja vode in zemeljskih pla-
zov nekaj časa celo odrezani 
od sveta. Zaprte so bile večje 
ceste proti Škofji Loki in Lo-
gatcu, delno tudi proti Vrhni-
ki. Poplave pa kljub temu 
niso povzročile večje škode 
na kmetijskih površinah in 
objektih, je pojasnil Andrej 
Poljanšek z Občine Žiri.
»Škoda je nastala predvsem 
na kmetijskih zemljiščih, na 
katerih so ostale naplavine, a 
glede na količino padavin 
niti ni bila tako velika,« je ra-
zložil Poljanšek in kot razlog 
za to navedel, da je popla-
vljalo samo v spodnjem toku 
rek in je tako večino napla-
vin prinesla Poljanska Sora, 
ki je precej manj kamnita 
kot recimo Račeva. »Do iz-
pada pridelka je tako prišlo 
na nekaterih travnatih povr-
šinah, a ker je bila zdaj že 
tretja košnja, bo ta škoda za-
nemarljiva.« Poleg tega so 
bili poplavljeni trije objekti v 
Žireh, a je škoda nastala 
zgolj na enem, saj na drugih 
dveh voda ni vdrla v notra-
njost objekta. Za okrog 17 ti-

soč evrov so prijavili tudi 
škode na skakalnici v Nordij-
skem centru Žiri, pri čemer 
so posledice poplav hitro od-
pravili. »Nekaj škode je na-
stalo še na vodotokih, a to 
škodo popisuje država, na 
občinskih cestah pa ni prišlo 
do poškodb, ki bi bile nepo-
sredna posledica poplav,« je 
še dejal Poljanšek. Nekaj od-
sekov je bilo treba ponovno 
nasuti in očistiti, sicer pa na 
občinskih cestah ni bilo po-

škodb, ki bi terjale večja po-
pravila. »Na srečo je voda 
narasla postopoma od spo-
daj ter torej ni imela rušilne 
in naplavilne moči. Povsem 
drugače bi bilo, če bi površi-
ne zasulo s kamenjem in 
drugimi naplavinami. Voda 
je poplavila in odtekla, brez 
rušilne moči.«
Pretok Poljanske Sore, ki so 
ga izmerili ob poplavah pri 
mostu v Žireh, je po Poljan-
škovih besedah znašal 162 

kubičnih metrov na sekun-
do, vodostaj pa je dosegel 
366 centimetrov. »Ob viso-
kih vodah v letu 2010 smo 
izmerili pretok 160 kubič-
nih metrov na sekundo , vo-
dostaj je bil 390 centimetrov 
. S protipoplavnimi ukrepi 
nam je torej uspelo doseči, 
da smo imeli pri dveh kubič-
nih metrih na sekundo ve-
čjem pretoku 24 centime-
trov nižji vodostaj,« je še 
poudaril Poljanšek.

Mateja Rant

Turistično društvo (TD) Žiri je letos pripravilo že 19. Pohod ob rapalski meji, kjer so pohodništvo 
združili z zgodovino, saj je bilo po poti znova mogoče spoznati zanimivosti iz obdobja, ko je te kraje 
ločevala rapalska meja.

Pohodi z zgodbami

Žiri – Pohoda se je letos po 
besedah Majde Treven iz TD 
Žiri udeležilo okrog 140 po-
hodnikov, ki so po poti lahko 
uživali v čudovitih razgledih 
na žirovsko kotlino in okoli-
ško hribovje ter Julijske in 
Kamniško-Savinjske Alpe. 
»Tudi letos smo poskrbeli, 
da je bila pot zanimiva tudi 
za pohodnike, ki se nam pri-
družijo vsako leto, zato smo 
znova izbrali povsem novo 
traso, ki je bila tokrat dolga 
kar 17 kilometrov.«
Letošnji Pohod ob rapalski 
meji so zastavili nekoliko šir-
še, saj so dogajanje raztegni-
li čez celoten konec tedna. V 
petek so tako v Kulturnem 
središču Stare Žiri odprli 
razstavo avtorskih etno raz-
glednic Simona Šubica Sve-
tleta, del razstave pa si je še 
vedno mogoče ogledati v raz-
stavni vitrini v knjižnici. V 
soboto so prav tako v Kultur-
nem središču Stare Žiri pri-
pravili predstavitev knjige 
Dušana Škodiča Meja na raz-
vodnici. »Planinsko-zgodo-
vinski vodnik je nastal ob 
stoti obletnici podpisa Rapal-

ske pogodbe. Knjiga prinaša 
opise in dostope do vseh 
glavnih mejnikov rapalske 
meje, ki se nahajajo na oze-
mlju Slovenije,« je pojasnila 
Majda Treven in dodala, da 
je vse skupaj obogateno z za-
nimivimi zgodbami. V nede-
ljo je nato sledil osrednji do-
godek, pohod ob nekdanji 
rapalski meji. »Po strmem 

vzponu iz Žirov na vrsniško 
planoto je sledila bolj lahko-
tna hoja po planotastem sve-
tu z Vrsnika čez Govejek do 
Ledin in Ledinskih Krnic, 
nato pa spust do vasi Korita 
in Breznica ter od tam na cilj 
v Žiri.« Po poti so srečali ti-
hotapca oziroma »kontra-
bantarja« in »kontrabantari-
co«, ki sta ponudila vpogled 

v življenje v teh krajih, ko je 
še obstajala meja. Daljši po-
stanek so naredili še na 
kmečkem turizmu na Ledi-
nah, kjer si je bilo mogoče 
ogledati tudi muzej stare 
kmečke opreme. Na zaključ-
ku v Starih Žireh je udele-
žence pohoda pričakal lovski 
golaž, ogledali pa so si lahko 
tudi zbirke Muzeja Žiri.

Mateja Rant

Pod vodo je bilo tudi kopališče na Pustotniku. / Foto: Tanja Mlinar

Zgodovinsko obarvan pohod ob rapalski meji / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – Na zadnji letošnji razstavi iz cikla Dvogovori sta se v 
septembru in oktobru v galeriji Kržišnik s svojimi risbami 
predstavila Silvan Omerzu in Tomaž Kržišnik. »Likovnika in 
prijatelja sta se prvič srečala pred štiridesetimi leti ob delu 
za lutkovno predstavo Štirje letni časi Svetlane Makarovič,« 
je pojasnila Maja Kržišnik in dodala, da je bila to ena zadnjih 
predstav, ki jo je celostno likovno zasnoval in oblikoval To-
maž Kržišnik. Kasneje se je namreč posvetil predvsem risbi. 
Silvan Omerzu pa je poznan predvsem po ustvarjanju lutk, 
tako za gledališke predstave za odrasle kot za galerijske pro-
store. »Oba avtorja sta sicer v svojih ustvarjalnih poteh ne-
nehno prehajala med različnimi likovnimi mediji, a se ne-
prestano vračala k risbi, vsak s svojo specifično senzibilno-
stjo.« V galeriji Kržišnik se zdaj po besedah Maje Kržišnik že 
pripravljajo na razstave v prihodnjem letu.

Zadnja razstava iz cikla Dvogovori

Žiri – Proslava ob dnevu Ru-
dolfa Maistra bo potekala na 
predvečer praznika, v torek, 
22. novembra, ob 18. uri v 
Športni dvorani v Žireh. Že 
v soboto, 12. novembra, 
bodo ob 18. uri v Muzeju 
Žiri odprli tudi razstavo o 
generalu Maistru, ki si jo bo 
mogoče ogledati do 27. no-
vembra. Ob odprtju razstave 
bo Domoljubno društvo ge-
nerala Rudolfa Maistra Žiri 
podelilo nagrade za najboljši 
prosti spis ter najboljši likov-
ni in literarni izdelek na 
temo generala Maistra in 
njegovih borcev. Nagrajene 
izdelke bodo predstavili tudi 
na osrednji proslavi. 
»Z veseljem smo sprejeli pre-
dlog, naj bo naše društvo so-
organizator osrednje proslave 
ob letošnjem državnem pra-
zniku in da bo osrednja prire-
ditev v Žireh,« je poudaril 
predsednik Domoljubnega 
društva generala Rudolfa Ma-
istra Žiri Janez Jereb in do-
dal, da sta se v pripravo pro-
grama proslave vključili tudi 
profesorica in občinska na-
grajenka Maja Justin Jerman 
ter Petra Novak iz Osnovne 
šole Žiri. Na slovesnosti bo 
sodelovalo okrog štirideset 
praporščakov, slavnostni go-
vornik pa bo dolgoletni žiro-
vski župan in sedanji posla-
nec državnega zbora Janez 
Žakelj. V kulturnem progra-
mu bodo nastopili: Orkester 
slovenske vojske ter solisti 

Darja Švajger, Anja Zemljarič 
in Anton Habjan, Akademski 
pevski zbor Franceta Prešer-
na, recitatorji in pevci Osnov-
ne šole Žiri in idrijske gimna-
zije ter skupina Polyline.
Domoljubno društvo gene-
rala Rudolfa Maistra Žiri so 
leta 2019 ustanovili z name-
nom, da se ohrani spomin 
na generala Maistra in nje-
gove borce, je pojasnil Jereb. 
»O generalu Maistru in nje-
govih borcih se že pred dru-
go vojno ni kaj dosti govori-
lo, krvava morija druge 
svetovne vojne pa jih je poti-
snila še globlje v pozabo. 
Šele leta 1968 so preživeli 
Maistrovi borci dosegli, da je 
bil na ravni republike Slove-
nije sprejet zakon o prosto-
voljcih, borcih za slovensko 
severno mejo.« Janez Jereb 
in Lojze Demšar sta ob stoti 
obletnici konca prve svetov-
ne vojne opravila tudi razi-
skavo, koliko Žirovcev je ta-
koj po koncu prve svetovne 
vojne sodelovalo v bojih za 
slovensko etnično ozemlje 
na Štajerskem in Koroškem. 
»Na najino veliko preseneče-
nje sva že prvo leto ugotovila 
33 imen, naslednje leto pa še 
devet, torej skupaj 42. Trije 
od teh se iz teh borb niso vr-
nili, umrli so za novo drža-
vo. To so bili 19-letni Franc 
Mlakar, 21-letni Matevž Je-
reb in 27-letni Andrej Ši-
frer.« Na pobudo članov dru-
štva so vsem trem na 
njihovih rojstnih hišah po-
stavili spominske plošče.

Pri pripravi osrednje proslave ob dnevu Rudolfa 
Maistra bodo letos sodelovali Občina Žiri, 
Domoljubno društvo generala Rudolfa Maistra 
Žiri in Zveza društev generala Maistra Slovenije.

Osrednja državna 
proslava bo v Žireh

Mateja Rant
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Zadnja letošnja razstava iz cikla Dialogi. / Foto: Tanja Mlinar
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Škofja Loka – Kristalni abon-
ma do prihodnjega aprila 
ponuja sedem vrhunskih 
koncertnih večerov. Abon-
ma bo tudi tokrat gostil pri-
znane izvajalce različnih 
glasbenih žanrov, od stare 
glasbe, improvizacije, ko-
mornih zasedb, kombinacije 
glasbe in plesa vse do simfo-
ničnega orkestra. Posebnost 
letošnje sezone bodo tudi 
kratki uvodni pogovori z 
umetniki, ki se bodo začeli 
pol ure pred posameznim 
koncertom. Ti  bodo 
brezplačni in so namenjeni 
širši javnosti, ne le abonen-
tom in imetnikom vstopnic.
Za novembrski uvod v novo 
koncertno sezono bo poskr-
bel Simfonični orkester 
Crescendo pod vodstvom 
ustanovitelja in dirigenta 
Žige Kerta. Orkestru se bos-
ta pridružili vrhunski voka-
listki, sopranistka Francka 
Šenk in mezzosopranistka 
Bernarda Fink, v programu 
z naslovom Laudamus te pa 
bomo slišali bisere sakralne 
glasbe avtorjev Buxtehudeja, 
Vivaldija, Bacha, Scarlattija, 
Mendelssohna, Dvoraka in 
škofjeloškega skladatelja An-
dreja Missona, katerega kon-
cert ob 60-letnici je v maju 
zaključil prejšnjo sezono 
Kristalnega abonmaja.
Že teden kasneje bo 9. no-
vembra na sporedu drugi 
koncert z imenitnima gos-
toma multiinštrumentalis-
tom Boštjanom Gombačem 
in harfistom Eduardom Ra-
onom. Gombač in Raon sta 
se spoznala pred enajstimi 
leti, skupaj pa sta prvič kon-
certirala leta 2021. Umetni-
ka sta poleg številnih odi-
granih koncertov v zadnjih 
dveh desetletjih napisala in 
posnela glasbo za številne 
gledališke in plesne pred-
stave, dokumentarne, ani-
mirane in igrane filme ter 
radijske igre. Na koncertu 
bosta izvedla svoje avtorske 
skladbe, v katerih se preple-
tata glasba za film in gleda-
lišče ter improvizacija. Kon-
cert Nadzemeljske zvočne 
pokrajine nas bo s harfo, 
glasbili in zvočili popeljal 

preko melanholičnih zvo-
kov armenskega duduka, 
rekonstrukcije najstarejše-
ga glasbila, vse do zvokov 
narave.
Koncertni spored Kristalne-
ga abonmaja se bo nadalje-
val decembra s koncertom 
Aca Bišćevića in Alberta Pa-
ganija na večeru najlepših 
ljubezenskih pesmi 19. in 
20. stoletja, ki jih bo sprem-
ljal ples. V novo leto bomo 
vstopili v družbi mladega 
Tria Tempestoso, ki se ved-
no bolj uveljavlja na evrop-
skih glasbenih odrih. V svet 
stare glasbe nas bodo pope-
ljali Izidor Erazem Grafena-
uer z baročno kitaro, tolka-
listka Petra Vidmar in 
plesalka Urška Centa z 
gostom Hrvaškim baroč-
nim ansamblom. Tema 

koncerta bodo izvori in te-
melji flamenka. Ob 40-le-
tnici delovanja se bomo 
poklonili Godalnemu kvar-
tetu Tartini, enemu najbolj 
cenjenih kvartetov pri nas, 
ki bo svoj program posvetil 
prav Tartiniju ter njegovim 
naslednikom. Zaključek se-
zone bo namenjen vrhun-
skim domačim mladim 
glasbenikom, flavtistki Ireni 
Rovtar, ki bo nastopila sku-
paj z godalnim kvartetom 
Belebend.
Nova abonmajska sezona 
vsekakor prinaša sklop 
izvrstnih koncertnih dožive-
tij za glasbene sladokusce. 
Vstopnice so že naprodaj na 
blagajni Sokolskega doma 
Škofja Loka v času uradnih 
ur.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Da se matiček, 
najvišja nagrada, ki se vsako 
leto na Linhartovem sreča-
nju podeljuje za dosežke na 
ljubiteljskih gledaliških od-
rih, vselej oglasi tudi na na-
slovu Loškega odra, je že sta-

ro pravilo, ki se mu loški gle-
dališčniki tudi letos niso iz-
neverili. Z »avtorsko reci-
klažo« Feydeaujeve komedi-
je Strasti, laži in maček v 
žaklju v režiji Milana Goloba 
sta na Loški oder odpotovala 
dva matička in posebno pri-
znanje.

Izbrane predstave je ocenje-
vala tričlanska strokovna ži-
rija, ki ji je načelovala gleda-
liška in filmska igralka 
Judita Zidar, njena člana pa 
sta bila tudi igralca Rok Kra-
vanja in Urban Kuntarič. 
Matička za najboljši vlogi sta 
si po lanskem Linhartovem 

srečanju znova priigrala Bo-
jan Trampuš in Matej Čujo-
vič, prvi za vlogo dr. Lander-
naua, drugi Pacarela v 
omenjeni predstavi. Tram-
puš je strokovno žirijo prep-
ričal s svojo izjemno prezen-
co ter z mirnostjo, 
avtentičnostjo in zadržanim 

humorjem, zaradi česar 
»njegova vloga deluje izje-
mno prepričljivo«, kot je za-
pisano v utemeljitvi, med-
tem pa so za Čujovičevo 
igralsko bravuro le stežka 
našli besede. Vseeno so po-
skusili: »Je suveren in kon-
sistenten ter izvrsten v vseh 
preskokih, ki lik naredijo 
plastičen. Njegova telesna 
naselitev in poigravanje s 
francoskim jezikom ter 

opernim petjem pa vlogi do-
dajo žlahtnost.« Ob obeh 
matičkih pa je Nives Nikolin 
prejela priznanje za izvedbo 
songa v tej predstavi, kar je 
žirija utemeljila z besedami: 
»Interpretacija zimzelene 
pop uspešnice Nora misel v 
izvedbi Nives Nikolin je ne-
pozabna. Izvedba pesmi si-
cer lahkotni predstavi doda 
pretresljivo noto in ji s tem 
odpre novo razsežnost.«

Prvo novembrsko sredo se bo v Sokolskem domu 
začela že 13. izvedba koncertnega Kristalnega 
abonmaja. Odprl ga bo domači Simfonični 
orkester Crescendo.

Začenja se 
Kristalni abonma

Matička z Loškega odra
Igor Kavčič

Posebnost letošnje 
sezone bodo tudi 
kratki uvodni pogovori 
z umetniki, ki se bodo 
začeli pol ure pred 
posameznim 
koncertom. Ti bodo 
brezplačni in so 
namenjeni širši 
javnosti, ne le 
abonentom in 
imetnikom vstopnic.
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Škofja Loka – Lepo je bilo 
biti prejšnjo sredo med 
množico ljudi, ki je prišla na 
odprtje razstave, posvečene 
slikarju Ivetu Šubicu (1922–
1989). Tokrat je v Galeriji na 
gradu prvič doslej predsta-
vljen eden izmed njegovih 
najobsežnejših ustvarjalnih 
opusov, ki ga je posvetil 
ilustraciji, obiskovalec pa na 
razstavi spoznava tudi velik 
umetnikov angažma v kul-
turnem življenju na Lo-
škem. »Gre za izjemnega 
ilustratorja in kulturnega de-
lavca, ki sebe ni razumel 
zgolj kot umetnika, ampak 
tudi kot nekoga, ki soobliku-
je prihodnjo družbo,« je v 
nagovoru k razstavi povedala 
direktorica Loškega muzeja 
Saša Nabergoj.
Avtorica razstave umetno-
stna zgodovinarka in kustosi-
nja Loškega muzeja Petra 
Čeh je po skoraj dveh letih 
raziskovalnega dela s poglob-

ljenim pristopom k umetni-
ški dediščini, ki jo je zapustil 
na področju ilustracije, in 
hkrati sami osebnosti Iveta 
Šubica pripravila odličen 
vpogled v likovnega ustvarjal-
ca, Poljanca in Škofjeločana, 
kakršnega so poznali njegovi 
sodobniki, skozi njegova dela 
pa tudi mlajše generacije.

»Ilustratorski opus je ob 
Šubičevem slikarskem in 
grafičnem najobsežnejši, a 
nič manj zanimiv niti manj 
kvaliteten. Med letoma 1945 
in 1989 je ilustriral 96 lepo-
slovnih del, ki skupno vse-
bujejo nekaj več 1500 njego-
vih ilustracij,« je poudarila 
Petra Čeh, ki je v prvi del 
razstave po kronološkem 
redu predstavila izbor 160 
ilustracij iz kar 70 literarnih 
del, med njimi ilustracije za 
Kekca, Martina Krpana, Vi-
soško Kroniko, Cvetje v jese-
ni, Pastirce in številne dru-
ge. Večina so originali, 
predvsem najstarejši izvirni-
ki, nastali kmalu po vojni, pa 
so žal izgubljeni, zato jih na 
razstavi nadomeščajo origi-
nalni knjižni izvodi.
Na razstavi pa Šubica 
spoznavamo tudi kot kultur-
nega delavca, ki je pustil ve-
lik pečat tako na kulturni 
sceni kot v svojem širšem 
okolju, za svoje delovanje pa 
je prejel tudi številna odliko-

vanja in nagrade. Kustosinja 
je pri pripravi razstave tesno 
sodelovala z Ivetovimi hčera-
mi Majo Šubic, Nives Lun-
der in Urško Batista.
Šubic je deloval tudi v kultur-
ni politiki, bil predsednik 
Društva slovenskih likovnih 
umetnikov, član sveta Akade-
mije za likovno umetnost v 

Ljubljani in poslanec kultur-
no-prosvetnega zbora, pri če-
mer je javno izpostavljal ak-
tualne težave, kot so status 
umetnikov, razstavni pogoji 
in vloga kulture v izobraževa-
nju, ter do njih vzpostavil kri-
tično držo. Vlogo umetnika 
je razumel v kontekstu kul-
turnega delavca, ki s svojim 

delom doprinaša družbi, kar 
je sam tudi iskreno živel. So-
deloval je v gledališču, na fil-
mu, na ogled so recimo ori-
ginalne risbe za prvi film 
Kekec iz leta 1951, pri kate-
rem je bil kostumograf.
Razstavo dopolnjuje tudi po-
sebej za to priložnost nareje-
na animacija Ivetove edine 
avtorske slikanice Tiskarna 
Urška 14, ki jo je sam tudi na-
pisal, in sta jo ustvarila mlada 
lokalna umetnika, Lea Vučko 
in Damir Grbanović, v mu-
zejski sobi je na ogled še pet 
video intervjujev z Ivetovimi 
sorodniki in prijatelji: Majo 
Šubic, Urško Batista, Nives 
Lunder, Andrejem Šubicem, 
Hermanom Gvardjančičem, 
Simonom Mlakarjem ter 
Veljkom Janom. Moč si je 
ogledati tudi tri dokumentar-
ce o Šubičevem življenju in 
delu. Razstava bo sicer na 
ogled do maja prihodnjega 
leta, 3. decembra pa v Lo-
škem muzeju pripravljajo 
tudi simpozij o Ivetu Šubicu.

»Upam in verjamem, da v 
Škofji Loki Ive Šubic še živi 
skozi svojo družino, skozi 
Združenje umetnikov in 
dela, ki jih je ustvaril,« je 
razstavo odprl škofjeloški 
župan Tine Radinja. Raz-
stava in njeno odprtje nje-
gove besede še kako potrju-
jeta.

Z retrospektivno razstavo knjižnih ilustracij in umetnikovega kulturnega angažmaja z naslovom Ive 
Šubic – ilustrator in kulturni delavec so se v Loškem muzeju poklonili slikarju in hkrati zaznamovali 
stoto obletnico njegovega rojstva. Čast Ivetu so izkazali številni prvi obiskovalci razstave.

Ivetov svet ilustracij

Igor Kavčič

Najmlajše zanimajo ilustracije za film o Kekcu. / Foto: Tina Dokl

Sodelovale so pri snovanju razstave: ob avtorici kustosinji Loškega muzeja Petri Čeh na 
levi Urška Batista in Maja Šubic ter na desni Nives Lunder. / Foto: Tina Dokl

Na razstavi že dolgo ni bilo toliko ljudi. / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka – V zadnjih 
dveh izvedbah je potekal v 
dveh različicah: z Mestnega 
trga v Škofji Loki do vrha 
Lubnika ali v daljši, trail raz-
ličici s startom in ciljem na 
Mestnem trgu.
Tek na Lubnik ima sicer dol-
go tradicijo. Začetki segajo 
že v 70. leta prejšnjega stole-
tja, ko je mladinski odsek 
Planinskega društva Škofja 
Loka prvič organiziral tek na 
Lubnik. Kasneje je ta postal 
tudi del državnega prvenstva 
v gorskih tekih, nato pa so v 
90. letih organizacijo prev-
zeli člani ŠD Puštal. Vrhu-
nec so dosegli leta 2004, ko 
je bila krožna trasa Tek na 
Lubnik izbirna tekma za čla-
ne slovenske reprezentance 
za svetovno prvenstvo v gor-
skih tekih. Organizatorji 
Teka štirih mostov in kole-

sarskega Vzpona na Lubnik 
so se s Planinskim društvom 
Škofja Loka in Športno zvezo 
Škofja Loka odločili gorski 
tek obuditi in posodobiti. 
Teku do koče na Lubniku so 
dodali tudi spust, vmes pa še 
kakšen manjši hribček, ki je 
tekaško preizkušnjo naredil 
dolgo skoraj 14 kilometrov s 
skupno 859 višinskih me-
trov. Zmagovalci letošnje iz-

vedbe so Primož Piškur (AD 
Olimpik) in Urša Trobec 
(KGT Papež) na daljši progi 
ter Aleš Udovič in Tina Kli-
nar (KGT Papež) na krajši. 
Na slednji je bil med trojico 
najhitrejših tudi domačin 
Matic Bergant (ŠD Koloka), 
ki je bil drugi. »Nastopilo je 
56 tekačev. Število je višje 
kot na zadnji izvedbi. S tem 
smo zadovoljni, seveda pa si 

želimo, da bi število prišlo 
vsaj čez sto. Trasa je kar zah-
tevna, tekači so jo pohvalili,« 
je povedal Igor Drakulić, 
vodja prireditve, ki si želi, da 
bi se tradicija Teka na Lub-
nik nadaljevala. Najboljšim 
je čestital tudi loški olimpijec 
Ivo Čarman, ki je na Teku na 
Lubnik enkrat celo tekel, 
pred dobrimi štiridesetimi 
leti.

Tek na Lubnik v daljši razli-
čici je bil prvič del tekaške 
povezave Gorenjska, moj 
planet. Osma izvedba se je 
zaključila prav v Škofji Loki. 
Začela se je v Tržiču in se na-
daljevala v Trzinu, Mošnjah, 
Radovljici in Kranjski Gori. 
Odpadel je tek na Vrhniki. 
»Že osmič smo pritekli do 
konca. Serija je lep izziv in se 
je dobro prijela. V letošnji se-
zoni je bilo organiziranih 
šest tekov. Za zaključne na-

grade so morali udeleženci 
izpolniti pogoj udeležbe na 
vsaj štirih. To je uspelo tride-
setim. Osem jih je bilo na 
vseh tekih. Za točkovanje je 
štelo pet najboljših uvrstitev. 
S sezono smo lahko zado-
voljni,« je dejal Aleš Šubic iz 
Hotovlje, koordinator pove-
zave Gorenjska, moj planet.
Skupna zmagovalca sta prvič 
Tilen Dobnikar s Spodnjega 
Brnika in drugič Marijana 
Štrukelj iz Tržiča.

Maja Bertoncelj

Teka na Lubnik se je udeležilo šestinpetdeset tekačic in tekačev. / Foto: Tina Dokl

Lubnik je priljubljen tako med kolesarji kot tekači. Tako za ene kot za druge je organizirano tudi tekmovanje. Slab mesec za kolesarji so se nanj podali še 
tekači. Tek na Lubnik je bil prvič del tekaške povezave Gorenjska, moj planet.

Po kolesarjih na Lubnik tekači

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

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

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

                        + poštnina

25
EUR

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        
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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

Posebna kategorija je bila za seštevek časov kolesarjenja in 
teka. Obeh sta se udeležila dva tekmovalca: domačina 
Stane Čufer (levo) in Tomaž Koprivec. / Foto: Tina Dokl

Na nagradnem natečaju so se izkazale osnovne 
šole Ivana Groharja, Cvetka Golarja in Ivana 
Tavčarja.

Škofja Loka – Tudi v minu-
lem šolskem letu je Zavod 
za šport RS Planica izpeljal 
nagradni natečaj za najbolj 
športni vrtec, osnovno šolo, 
osnovno šolo s prilagojenim 
programom in srednjo šolo. 
Po tradiciji so bile znova us-
pešne tudi šole s Škofjelo-
škega. Na podelitvi v Murski 
Soboti je Osnovna šola Iva-
na Groharja prejela srebrno 
priznanje, osnovni šoli Cvet-

ka Golarja in Ivana Tavčarja 
pa bronasto priznanje.
»Na natečaju se upošteva, 
kako na šolah izvajamo špor-
tne programe Zlati sonček 
in Krpan, Naučimo se plava-
ti, pa tudi ostala šolska špor-
tna tekmovanja in druge gi-
balno-športne programe 
izven časa pouka. Prav tako 
je pomembno, koliko učen-
cev je vključeno v te progra-
me,« je pojasnil ravnatelj 
Osnovne šole Ivana Grohar-
ja Marko Primožič.

Loške šole med 
najbolj športnimi

Vilma Stanovnik

Predstavniki loških šol z direktorjem Zavoda za šport RS 
Planica Francijem Petkom na podelitvi v Murski Soboti 
 / Foto: arhiv OŠ Ivana Groharja
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Škofja Loka – Na prvo okto-
brsko soboto je ekipa LTH 
Castings odigrala prvo tek-
mo v najmočnejši slovenski 
košarkarski ligi Nova KBM. 
V domači dvorani na Podnu 
so varovanci trenerja Igorja 
Dolenca gostili košarkarje 
Ilirije. Po borbeni igri so se 
na koncu zmage z 80 : 84 
veselili gostje. V drugem 
krogu so Ločani gostovali pri 
Gorenjski gradbeni družbi 
Šenčur in zabeležili tudi 
prvi poraz v gosteh. Domači-
ni so bili namreč boljši z 72 : 

65. Na tretji tekmi so Ločani 
znova gostovali, tokrat pri 
moštvu Helios Suns. Favori-
zirani gostitelji so zmagali 
kar s 104 : 61.
Do prve zmage v sezoni je 
LTH Castings prišel prejšnji 
teden v pokalnem tekmova-
nju, ko je pri Portorožu 
zmagal s 84 : 87. Povratna 
tekma bo danes ob 19.15 v 
dvorani na Podnu.
V ligi Nova KBM pa se bodo 
Ločani v domači dvorani 
znova predstavili na praznič-
ni ponedeljek, 31. oktobra, 
ko bodo ob 18. uri gostili 
Hopse Polzela.

Članska ekipa košarkarjev LTH Castings se je med elito vrnila s porazom proti Iliriji na domači tekmi, 
prav tako pa so morali v gosteh priznati premoč ekipama iz Šenčurja in Domžal.

Začeli so s porazi

Ločani so morali premoč priznati tudi Gorenjski gradbeni 
družbi Šenčur. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Ko mi je mož 
Jani pred leti za rojstni dan 
kupil Rogovo kolo, se je za-
čelo moje navdušenje nad 
kolesarstvom,« pravi Jožica 
Anžel, ki se je nato začela 
družiti z loškimi kolesarji, ki 
so odhajali na rekreativne 
tekme, največ v Avstrijo. 
»Več kot dvajset let sem se 
od zgodnje spomladi do po-

zne jeseni v službo vozila s 
kolesom. Vmes sem hodila 
na vlak. Vsako leto sem s ko-
lesom naredila med šest in 
sedem tisoč kilometrov 
samo z vožnjo v službo in 
nazaj,« pravi Jožica, ki je pri 
67 letih upokojenka že osem 
let. Zelo aktivna je v kolesar-
ki sekciji pri Društvu upoko-
jencev Škofja Loka, kjer je 
tudi vodja sekcije. »Pred ne-
kaj leti smo se začeli družiti 
v kolesarski sekciji. Tina 
Ušeničnik, ki je takrat že na-
stopala na mednarodnih tek-
movanjih, je navdušila tudi 
mene. Tako sem šla na svoje 

prvo svetovno prvenstvo, ki 
je bilo leta 2019 v Poznanju 
na Poljskem. Tam sem pad-
la ter si zlomila roko,« pravi 
Jožica, ki veselja do tekem 
vseeno ni izgubila. Leta 
2020 je prvenstvo, ki bi mo-
ralo biti v Kanadi, zaradi ko-
ronavirusa odpadlo, lani pa 
je šla v Sarajevo. Tam je 
zmagala v kronometru, tret-
je mesto pa je osvojila v ce-
stni vožnji.

»Enak rezultat mi je uspel 
letos, ko je bilo prvenstvo v 
Trentu v Italiji. Moram pa 
reči, da je bilo letos več kon-
kurence, skupaj okoli dva ti-
soč tekmovalk in tekmoval-
cev. Sama nastopam v 
kategoriji od 65 do 69 let,« 
pravi Jožica, ki je tudi člani-
ca Športnega društva Bam.bi 
in tekmuje tudi v pokalu 
Slovenije. Je tudi državna pr-
vakinja v cestni vožnji v ka-
tegoriji D nad 60 let.
Za vse uspehe so jo prejšnjo 
soboto s posebnim prizna-
njem nagradili tudi v Kole-
sarski zvezi Slovenije.

Priznanje svetovni 
prvakinji

Vilma Stanovnik

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani 
vožnji: od 143 do 227 Wh/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, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Pika 
na i velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01.09. do vključno 31. 10. 2022. Vrednost bona in pogoji akcije so 
objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
OB NAKUPU VOZIL PEUGEOT

+ KASKO ZA 1 EUR 
+ 5 LET JAMSTVA

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

SLO_PEUGEOT_levji-bonus-oglas_A5_nve.indd   1 12/09/2022   10:05

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

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

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu -  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske-
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

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

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si

Jožica Anžel med vožnjo / Foto: osebni arhiv

Jožefa Anžel je na septembrskem svetovnem 
prvenstvu v kolesarstvu za amaterje v Italiji 
potrdila naziv najboljše na svetu v kronometru.
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Likovno-literarno-glasbeno druženje

Gazela Nimrodu
Gorenjska gazela je šla letos v roke škofjeloškemu podjetju Nimrod, ki je tako kot najhitreje rastoče 
podjetje v regiji nasledilo lanskega zmagovalca Marmor Hotavlje.

Kranj – Pred dnevi je v kranj-
skem šolskem centru pote-
kal zadnji izmed regijskih 
izborov letošnjih gazel, na 
katerih medijska hiša Dnev-
nik skupaj z regionalnimi 
zbornicami Gospodarske 
zbornice Slovenije izbira 
podjetja, ki rastejo hitro in 
trajnostno.
V ožjem izboru za naziv go-
renjske gazele sta bila poleg 
Nimroda še Golden Tree iz 
Lesc in kranjski Caretronic. 
Nazadnje je komisijo prepri-
čal prav škofjeloški ponu-
dnik divjačinskega mesa. V 
družinskem podjetju, ki ga 
vodi Kristjan Hlede, svoje iz-
delke podpisujejo kot »divje 
dobro«, so namreč eden naj-
večjih ponudnikov divjačin-
skega mesa v Evropi. Vizio-
nar Miro Hlede, ustanovitelj 
Nimroda, je v sredini 90. let 
prejšnjega stoletja z Lovsko 
zvezo Slovenije postal pove-
zovalni člen med lovci in 
končnimi porabniki divja-
činskega mesa. Z razumeva-

njem verige vrednosti so 
nadgradili že prej urejen sis-
tem ulova divjih živali, iz-
boljšali kakovost mesnih iz-
delkov pri  končnem 
uporabniku in zagotovili sle-
dljivost od življenjskega oko-
lja divjadi do končnega kup-

ca. Danes so zgled krožnega 
gospodarstva, uspelo jim je 
oblikovati poslovni ekosis-
tem, ki presega običajne 
meje delovanja podjetij. 
Družba, ki zaposluje 68 lju-
di, je lani ustvarila 18 milijo-
nov evrov prometa in nad-

povprečno dodano vrednost 
69.557 evrov na zaposlene-
ga. Kar 93 odstotkov izdel-
kov izvozijo.
V sredo se bo Nimrod sku-
paj z drugimi regijskimi 
zmagovalci potegoval za na-
ziv slovenske gazele.

Aleš Senožetnik

Priznanje je prevzel direktor Kristjan Hlede. / Foto: Tina Dokl

Ustvarjanje dveh 
Agat v Jesharni

Škofja Loka – Na drugo ok-
tobrsko soboto je bilo v Je-
sharni v Škofji Loki živahno. 
Pod okriljem Kulturnega 
društva Sejalec umetnosti so 
se družili v Dotikanjih. Po 
odprtju likovne razstave Pri-
bliževanja akademske slikar-
ke Agate Pavlovec je sledila 
literarno-glasbena improvi-
zacija: prebiranje pesniških 

del Agate Trojar v sozvočju 
glasbene improvizacije Bo-
štjana Sokliča - Tantadruja. 
Razstava Agate Pavlovec Pri-
bliževanja bo na ogled vsaj 
do 26 novembra. Kot reče-
no, so na likovno-literarno-
-glasbenem druženju pred-
stavili novo pesniško zbirke 
Agate Trojar Dotikanja, ki 
bo luč sveta ugledala spo-
mladi prihodnje leto, nam je 
zaupala avtorica.

Klara Mrak

Agati in Boštjan / Foto: Tadeja Trojar Jan

loški glas

Prejšnji mesec se je delegacija Občine Škofja Loka udeležila praznovanja 
občinskega praznika v pobratenem mestu Tabor na Češkem.

Obiskali so Češko

Škofja Loka – Delegacijo so 
sestavljali predstavniki Obči-
ne Škofja Loka, Mestni pi-
halni orkester in člani Foto 
kluba Anton Ažbe, saj so s 
številnimi fotografskimi raz-
stavami in posajenimi lipa-
mi slovensko-češkega prija-
teljstva prav oni zaslužni, da 
je prišlo do pobratenja. Na 
poti v Tabor so se najprej 
ustavili v mestu Bechyne, 
kjer so odprli fotografsko 
razstavo. Zbrali so se ob eni 
izmed prvoposajenih lip slo-
vensko-češkega prijateljstva. 
Slovesnosti so se udeležili 
predstavniki Veleposlaništva 
Republike Slovenije v Pragi, 
župan občine Bechyne Pavel 
Houdek, Jan Jelšik iz Tabo-
ra, ki je pobudnik sajenja 

lip, in Peter Pokorn, ki je kot 
skrbnik pobratenja med ob-
činama Tabor in Škofja Loka 
zastopal odsotnega škofjelo-
škega župana.
»Še isti dan pozno popoldne 
se je občinska delegacija Ob-
čine Škofja Loka udeležila 
sprejema pri županu mesta 
Tabor Štepanu Pavliku in se 
srečala s predstavniki drugih 
pobratenih mest. Ob spro-
ščenem pogovoru so se rodi-
le nove ideje za povezovanje 
in sodelovanje,« je povedal 
Peter Pokorn in dodal, da je 
večer minil v znamenju od-
prtja festivala Taborska sre-
čanja, ki kot osrednja občin-
ska prireditev v Taboru 
poteka preko celega konca 
tedna. "Uvertura v festival je 
bila razkošna večerna sre-
dnjeveška povorka, ki je po-

tekala v soju bakel in v at-
m o s f e r i  u p o r n i š k i h 
husitskih časov. Odprtju po 
celem mestu so sledili števil-
ni dogodki, od koncertov do 
srednjeveške tržnice,« je po-
vedal Pokorn.
V Mešicih, predmestju me-
sta Tabor, so naslednji dan 
posadili še eno od sedaj že 
več kot šestdestih lip sloven-
sko-češkega prijateljstva in 
odprli fotografsko razstavo 
članov Foto kluba Anton 
Ažbe. Opoldne se je v centru 
mesta Tabor ponovil sre-
dnjeveški sprevod, razširjen 
s predstavniki pobratenih 
mest. Škofjo Loko so v po-
vorki zastopali predstavniki 
Občine Škofja Loka, podkre-
pljeni s člani Mestnega pi-
halnega orkestra Škofja Loka 
in člani odprave MEPI Gim-
nazije Škofja Loka, ki je rav-
no v času Taborskih srečanj 
v Taboru opravljala eno iz-
med svojih nalog. Člani or-
kestra so s svojimi koračni-
cami povorki dodali poseben 
pečat. Popoldne je Mestni 
pihalni orkester Škofja Loka 
pod vodstvom dirigenta 
Alojza Kompana nastopil še 
na glavnem odru Taborskih 
srečanj in z bogatim glasbe-
nim programom navdušil 
številne obiskovalce Tabor-
skih srečanj. Večer so izkori-
stili za ogled številnih do-
godkov Taborskih srečanj. 
Na poti domov so obiskali še 
Češki Krumlov.

Obisk predstavnikov Škofje Loke v Taboru na Češkem je 
potrdil, da je sodelovanje med pobratenima mestoma 
uspešno. / Foto: Izidor Jesenko

Vilma Stanovnik

Pridružite se nam na naslednjih delovnih mestih:
• Strokovni sodelavec za tržno komuniciranje
• Grafični oblikovalec/fotograf
• Poslovodja v prodajalni Žiri
• Analitik programer
• Višji informatik – organizator 
  (sistemski administrator)
• Razvojnik – konstruktor
• Orodjar
• Delavec v proizvodnji (več delavcev)
• Vodja prodaje šport

Prijave sprejemamo na zaposlitev@alpina.si

www.alpinashop.si

Ljubezen do čevljarstva nas 
združuje že 75 let

Ljubezen do čevljarstva nas 
združuje že 75 let

Ljubezen do čevljarstva nas 
združuje že 75 let

Ljubezen do čevljarstva nas 
združuje že 75 let

Več informacij najdete na spletni strani,
pod zavihkom “Prosta delovna mesta”
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