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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Marca je v 
Bragi na Portugalskem po
tekal drugi Evropski forum 
za praznovanje velikega te
dna in velike noči. Kot pred
stavnika Škofje Loke in Slo
venije sta se ga udeležila 
Jože Štukl in Miha Ješe. Vr
hunec srečanja je predstav
ljala ustanovna skupščina 
novega združenja, na kateri 
so slovesno podpisali usta
novno listino, izvolili pred
sednika, upravni in znan
stveni odbor ter potrdili de
lovne načrte in financiranje 
združenja za tekoče leto. S 
podpisom ustanovne listine 
so članice združenja postale 
Španija, Portugalska, Italija, 

Malta in Slovenija. S tem 
simbolnim dejanjem so iz
polnjeni pogoji za začetek 
kandidature novega združe
nja – razširjene mreže za 
praznovanje velikega tedna 
in velike noči kot ene izmed 
kulturnih poti pod okriljem 
Sveta Evrope. Za slednje je 
po besedah Jožeta Štukla 
treba še pridobiti certifikat. 
Sicer pa bo mreža medse
bojno povezanih mest in re
gij prek Evropskih kulturnih 
poti predstavljala podobno
sti in razlike v praznovanju 
velikega tedna in velike 
noči, ki se pojavljajo v različ
nih delih Evrope glede na 
multikulturni pristop in 
medreligijski dialog. 

V novem pasijonskem 
združenju
Na Portugalskem je bilo ustanovljeno združenje, 
ki povezuje pet držav na osnovi praznovanja 
velikega tedna in velike noči. Članica je tudi 
Slovenija s Škofjo Loko kot pasijonskim mestom.
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Ana Šubic,  
Manca Perdan

Zali Log, Sveta Barbara – Na 
poletnih svetovnih igrah 
specialne olimpijade, ki so 
marca potekale v Abu Dabi
ju in Dubaju, so se med se
dem tisoč tekmovalci iz dve
sto držav izkazali tudi slo
venski športniki. Na najve
čjem športnem tekmovanju 
oseb z motnjami v dušev
nem razvoju so osvojili kar 
24 medalj, od tega dve Si
mona Gaser z Zalega Loga, 
ki si je prikolesarila zlato v 
kronometru na en kilometer 
in bron na enkrat daljši raz
dalji, njen kolega Uroš Ber
nik od Svete Barbare nad 
Škofjo Loko, ki je prav tako 
zastopal škofjeloško društvo 
Sožitje, pa je bil drugi naj
boljši kolesar na petkilome
trski razdalji. Ob vrnitvi v 
domovino ju je skupaj s slo
vensko odpravo čakal spre
jem na brniškem letališču, 
obema pa so sprejem pri
pravili tudi v njunih doma
čih krajih.
Simono so na Zali Log pri
peljali člani besniškega 
Moto klub Raubritter, saj je 
velika ljubiteljica adrenalina 
in motorjev. Tako vožnja kot 
tudi sprejem, med katerim 
je potočila nekaj solz sreče, 
sta bila zanjo presenečenje. 
V imenu sovaščanov ji je za 

dosežene uspehe čestital 
predsednik vaškega odbora 
Janez Habjan, v roko pa ji je 
segel župan Železnikov An
ton Luznar. Simona se je v 
Abu Dabi odpravila brez ve
čjih pričakovanj. Zelo všeč ji 
je bila otvoritvena slovesnost 
pa tudi edinstveno tekmova
lišče kolesarjev, ki so kolesa
rili na dirkališču Formule 1. 

Tremo je preganjala kar v 
boksu Lewisa Hamiltona. V 
kronometru na en kilome
ter, kjer je bila s časom 
1:49,24 najhitrejša, je pred 
ostalimi tekmovalkami ime
la dobrih 15 sekund predno
sti. Priprave na specialno 
olimpijado so trajale dobro 
leto, sicer pa Simona vzdr
žljivost redno nabira tudi ob 

kolesarjenju do šole v Škofji 
Loki.
Uroš Bernik, ki si je v kro
nometru na pet kilometrov 
prikolesaril naslov olimpij
skega podprvaka, je osvojil 
še sedmo mesto na dirki na 
deset kilometrov. "Občutki 
ob rezultatih so izjemni, 
vendar je bilo zelo vroče, 
prav tako sem bil na drugi 
tekmi že kar precej utrujen. 
Ampak, tako kot pravijo, 
brez treningov ne bi šlo tako 
lepo," je svojo izkušnjo opi
sal Uroš. "Na sina sva zelo 
ponosna, saj je vendar olim
pijski podprvak. Treniral in 
kolesaril je vsak dan, pred
vsem po naših hribih in na 
sobnem kolesu. Ko mu je 
zmanjkalo motivacije, sva 
ga spodbujala, sicer pa ima 
zelo rad šport in prav velika 
spodbuda sploh ni bila po
trebna," sta povedala Uroše
va starša Pavla in Boštjan 
Bernik.
Pobudnik sprejema olimpij
skega podprvaka v domači 
vasi je bil njegov sorodnik 
Franc Guzelj, ki se je ob po
govoru z njegovimi starši 
začel zavedati, kakšen uspeh 
je to ne le za Slovenijo, am
pak predvsem za njihovo 
vas. "Olimpijska medalja ni 
majhna stvar, ampak je ne
kaj velikega, in prav je, da to 
tudi proslavimo," je povedal 
Guzelj.

Uspešna v Abu Dabiju
Kolesarja Simona Gaser z Zalega Loga in Uroš Bernik od Svete Barbare sta bila med najboljšimi na 
poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade v Abu Dabiju. Gaserjeva se je poleg naslova olimpijske 
prvakinje razveselila še bronastega odličja, Bernik pa si je prikolesaril naslov olimpijskega podprvaka.

Olimpijska prvakinja Simona Gaser in podprvak Uroš Bernik 
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DNEVI UGODNIH NAKUPOV
LESNIH PELETOV od 13. - 18. maja 2019

 

180 €
+ DDV/t

www. lesnipele.si
051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1

že od

Po tesh ZPS imajo pele Energije narave
najboljše razmerje med kvaliteto in ceno
na slovenskem trgu!€
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Mesec 
ekoloških 
dejavnosti
Aprilske trajnostne 
aktivnosti Loško je 
ekološko se bodo 
nadaljevale maja in 
v jesenskih mesecih.
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V pričakovanju 
prihodnje 
uprizoritve
Aprila so se vrstili dogodki ob 
Dnevih Škofjeloškega 
pasijona, sklenili so jih z 
Romualdovim dnem v 
Kapucinskem samostanu.
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ŠKOFJA LOKA

Starejši vključeni  
v družbo
Škofja Loka je aprila gostila 
mednarodni posvet Zago-
tavljanje e-storitev za sta-
rejše z udeleženci iz deve-
tih držav.
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GORENJA VAS - POLJANE

Sto let Visoške kronike
Občina Gorenja vas - Polja-
ne bo z več dogodki zazna-
movala stoto obletnico prve 
objave zgodovinskega roma-
na Ivana Tavčarja Visoška 
kronika.
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ŽELEZNIKI

Urejajo spominski park
Pred Zalim Logom nastaja 
spominski park s protitan-
kovskimi ovirami Rupnikove 
linije. Ohranjene objekte 
bolje vključili v turistično 
ponudbo.
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ŽIRI

Ustvarjalec 
univerzalnega kova
V Muzeju Žiri so konec mar-
ca odprli pregledno razsta-
vo likovnih del Tomaža Krži-
šnika z naslovom Umetnost 
misli.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 30. aprila 2019

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Maša Likosar,  
Mateja Rant, Vilma Stanovnik, Ana Šubic,  
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Tanja Mlinar, Primož Pičulin, Andrej Tarfila 

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Lo ški glas, št. 4/let nik VIII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 34, ki je iz šel 30. aprila 2019.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Jesenkovo po-
poldne je namenjeno popu-
larizaciji znanosti, povezuje 
pa občino Škofja Loka, kjer 
je bil rojen sloviti znanstve-
nik, genetik in naravovar-
stvenik dr. Fran Jesenko, in 
Biotehniško fakulteto v Lju-
bljani, kjer je Jesenko naj-
dlje služboval. Fakulteta je 
po njem poimenovala znan-
stvene nagrade in aktualni 
nagrajenec prof. dr. Peter 
Dovč je bil tudi tokratni pre-
davatelj v Škofji Loki. Sicer 
pa je dogodek omnibus zna-
nja zanimivih tem, je dejala 
ena od organizatork prof. dr. 
Marina Pintar. Predstavlje-
ne so bile namreč magistr-
ske naloge z vseh področij 
študija na tej fakulteti, kar 
namenjajo osnovnošolcem 
in srednješolcem, ki se odlo-
čajo za prihodnji študij.
Jesenkovo popoldne se je 
lepo vklopilo v sklop dejav-
nosti akcije Loško je ekolo-
ško, ki vse leto zajema deset 
dogodkov, glavnino jih izpe-
ljejo v pomladnem času. Ti 
dogodki so po besedah Ta-
tjane Bernik z občinskega 
oddelka za okolje namenje-
ne utrjevanju vrednot var-
stva okolja. Hkrati pa si tudi 
občinska uprava nalaga vr-
sto nalog, zlasti na področju 
urejanja javnih površin in 
prometa. Pregledujejo na-
mreč zbiralnice ločenih 
frakcij in iščejo možnost, 
kako te najbolje urediti, da 
ne bodo moteče v okolju. 
Prevetrili bodo tudi signali-
zacijo in odstranili odvečne 
table in drogove, ki ne služi-
jo več namenu. Čistijo tudi 
prometne površine. Na po-
dročju javnega prometa pa 
razmiščjajo o izboljšavah v 
linijah mestnega prometa, 
kjer bodo prisluhnili predlo-
gom občanov glede morebi-
tnih dodatnih linij. Ukvarja-
jo se tudi s trajnostnim na-

črtom za območje zdravstve-
nega doma, kjer niso zado-
voljni s parkiranjem in pote-
kom prometa. Na območju 
mesta (od starega dela do 
gradu, Puštala, Stare Loke) 
pa uvajajo manjše električno 
vozilo.
Kakovost zraka in zdravje 
ljudi v Škofji Loki pa so na-
slovili okroglo mizo, na ka-
teri so strokovnjaki dr. Si-
mona Perčič z Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, 
dr. Janja Turšič z Agencije 
RS za okolje, Uroš Lešnik in 
Benjamin Lukan z Nacio-
nalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano iz 
Maribora govorili o stanju 
zraka in vplivu onesnaženja 
na zdravje ljudi. V Škofji 
Loki namreč na več mestih 
merijo kakovost zunanjega 
zraka, meritve so v mejah 
normalnega, kljub vsemu 
pa se med prebivalci poja-
vlja dvom o tem. To so izra-
zili tudi na okrogli mizi, kjer 
so govorili o velikem one-
snaženju zaradi industrije, 
veliko krivdo za onesnaže-

nje pripisujejo zlasti podje-
tju Knauf Insulation. Opo-
zarjajo tudi na večjo obolev-
nost ljudi na vplivnih obmo-
čjih industrijskih izpustov. 
Simona Perčič je ob tem 
pojasnila, da so epidemiolo-
ške študije narejene na veli-
kih populacijah, na manjših 
pa statistično težko dokaže-
mo, koliko zbolelih za ra-
kom in smrti lahko pripiše-
mo onesnaženemu zraku. 
Zdravje sicer ogroža meša-
nica onesnaževal v zraku: 
trdi delci PM10, dušikov di-
oksid, ozon, ogljikov mono-
ksid in žveplov dioksid. 
Glavni vir onesnaženja s tr-
dnimi delci PM10 so izgore-
vanje lesne biomase, anor-
ganski sekundarni delci, 
promet in industrija, prese-
ganja dnevnih mejnih vre-
dnosti pa se pojavljajo v hla-
dnem delu leta zlasti v ne-
prevetrenih dolinah in kotli-
nah. Mejne vrednosti je do-
pustno presegati 35 dni v 
letu, česar pa v Škofji Loki 
ne opažajo. K izpustom v 
dveh tretjinah prispeva raba 

goriv v gospodinjstvih in 
storitveni dejavnosti, le dvaj-
set odstotkov pripisujejo in-
dustriji. Na Godešiču, od 
koder prihaja največ kritik 
zaradi onesnaženja zraka, 
kar pripisujejo industriji, so 
v treh zimskih mesecih iz-
merili višje vrednosti kot na 
primer v bližnjem Kranju, 
vendar so podobna opaža-
nja tudi v merjenjih v okoli-
ci drugih večjih mest, kjer 
naj bi v večji meri onesnaže-
vala individualna kurišča. 
Po številu preseganj mejnih 
vrednosti je Godešič rahlo 
nad povprečjem, med kraji, 
kjer so izvajali meritve, pa 
je na osmem mestu, so sli-
šali na okrogli mizi, kjer so 
razpravljavci tudi zahtevali 
več nadzora pristojnih dr-
žavnih institucij, občina pa 
naj od onesnaževalcev zah-
teva, da s sodobnejšimi teh-
nologijami poskrbijo za niž-
je izpuste.   
Občina Škofja Loka, ki je 
partnerica v čezmejnem 
projektu NEKTEO (Trajno-
stna energija za občine), je 
aprila dobila samostoječi in-
teraktivni zaslon, na kate-
rem se lahko ljudje poučijo 
o energetski učinkovitosti. 
Na Trgu pod gradom pa so 
predstavili učno mobilno 
ekološko prikolico z didak-
tičnimi pripomočki, s kateri-
mi v učnem procesu lahko 
učencem približajo pridobi-
vanje energije in njeno varč-
no rabo, z njimi pa so sezna-
nili tudi predstavnike šol, ki 
naj bi jeseni te vsebine 
vključile v svoje programe. 
Mobilna prikolica je amba-
sador projekta NEKTEO, ki 
ga financira EU med avstrij-
sko Koroško in Slovenijo v 
okviru programa Interreg V 
- A Slovenija - Avstrija. Par-
tnerske občine so z avstrij-
ske Koroške, Goriške in Go-
renjske, od gorenjskih sode-
lujejo Škofja Loka, Žiri, 
Preddvor in Jezersko. 

Mesec ekoloških 
dejavnosti
Aprilske trajnostne aktivnosti Loško je ekološko so se začele z Jesenkovim popoldnevom, nadaljevale 
s čistilnimi akcijami, mobilnim zbiranjem elektronskih in električnih odpadkov, predstavitvijo mobilne 
prikolice iz projekta NEKTEO in okroglo mizo o kakovosti zraka in zdravju ljudi.

Didaktični pripomočki o energiji /Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Zadnjo soboto 
v marcu je potekala osrednja 
pomladna čistilna akcija, kjer 
je sodelovalo 250 prostovolj-
cev, pretežno v domačih kra-
jevnih skupnostih, poleg njih 
pa tudi članice in člani števil-
nih društev: člani različnih 
športnih društev, gobarji, lov-
ci, ribiči, gasilci, jamarji, ta-
borniki, skavti, predstavniki 
javnih zavodov, kolektivi sre-

dnje in osnovne šole ter vrt-
ca. Nekatera društva in šole 
pa so čistilno akcijo izvedle 
tudi še v začetku aprila 2019. 
Čistili in pospravljali smo 
smeti na območju celotne ob-
čine Škofja Loka, ki obsega 
enajst krajevnih skupnosti, 
in sicer na izpostavljenih jav-
nih površinah, ob cestah, vo-
dotokih, gozdovih, vzdolž že-
lezniške proge. Izvajalec od-
voza zbranih odpadkov, Lo-
ška komunala, je sporočil, da 

je bilo v času čistilne akcije 
skupaj odpeljano 10.700 kg 
ostalih odpadkov in 400 kg 
salonitk. To je nekoliko večja 
količina kot lani, to pa gre na 
račun očiščenja divjega odla-
gališča na območju nekdanje 
vojašnice v Škofji Loki. 
"Prostovoljci, udeleženi v le-
tošnji čistilni akciji, opažajo, 
da na območju občine ni več 
toliko divjih odlagališč s ko-
sovnimi in nevarnimi odpad-
ki, glavnino odvrženih od-

padkov predstavlja razpršeno 
smetenje (malomarno odvr-
žene smeti) v naravi, ki se 
najbolj izrazito pokažejo po 
koncu zimske sezone. Kot 
koordinatorji vsakoletne či-
stilne akcije smo na občini z 
izvedeno čistilno akcijo zado-
voljni in lahko rečemo, da je 
bila uspešna, saj velja, da je 
namen dosežen, ko odpadek 
konča tam, kamor dejansko 
sodi," pravi Danica Langer-
holc s škofjeloške občine.  

Spomladi počistili smeti

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Med trajnos-
tnimi aktivnostmi, ki jih v 
okviru gibanja Loško je eko-
loško v občini prirejajo 
maja, 8. maja ob 19. uri v 
Loškem muzeju pripravljajo 
predavanje Le kaj bo z graj-
skimi lipami. Govorili bodo 
o pomenu ohranjanja mes-
tnega zelenja za prihodnje 
generacije. Naslednji dogo-
dek je 9. maja, ko bodo ob 
10. uri v veliki sejni dvorani 
upravne enote predstavili 
trajnostni projekt Zero Wa-
ste (brez odpadkov). Vizio-
narski cilj projeka vodi druž-
bo v spremembo življenj-
skega sloga in navad in k 
posnemanju trajnostnih na-
ravnih ciklov, kjer so vsi od-
padni materiali surovina za 
nekoga drugega. 
Tretji majski dogodek pa je 
tradicionalni urbani spre-
hod Jane' Walk. Nanj vabijo 
v soboto, 11. maja, ko se 
bodo ob 10. uri zbrali na 
Trgu pod gradom. Urbani 

sprehod je že osmi po vrsti, 
tokrat pa bo sprehajalce za-
nimalo, kaj dela mesto živo. 
So to prebivalci, turisti, arhi-
tektura mesta, zgodovinsko 
in kulturno izročilo, lokali 
in njihova vsebina, dogodki, 
mestno zelenje, vsak zase 
ali vsi skupaj in kakšno je 
pravo ravnovesje med nji-
mi? Vprašali se bodo tudi, 
kako hitro se to ravnovesje 
lahko podre in kakšni ukre-
pi to lahko preprečijo. Že 
tretjič zaporedoma bodo 
sprehod končali s skupnos-
tnim piknikom na stopni-
cah pod lipo na Trgu pod 
gradom. Udeleženci naj pri-
nesejo tisto hrano in pijačo, 
ki jo lahko delijo z ostalimi, 
po možnosti s čim manj od-
padne plastike. Ker se vedno 
nabere dovolj hrane za vse, 
lahko pridejo tudi brez pri-
nešene hrane. Sprehod or-
ganizirajo Civilna iniciativa 
Loka, mesto vseh v sodelo-
vanju z Gimnazijo Škofja 
Loka, KS Škofja Loka - Me-
sto in Občino Škofja Loka.

Znova na Jane's Walk

Škofja Loka – Slovenske železnice obveščajo, da bodo v sre-
do, 8. maja, na odseku železniške proge Kranj–Ljubljana iz-
vajali kemično zatiranje rastja. Za kemično zatiranje rastja 
uporabljajo kemične pripravke Clinic 360 SL in Kyleo, ki so 
registrirani in dovoljeni za uporabo v Sloveniji. O morebitnih 
spremembah datuma zatiranja rastja zaradi vremena, okvar 
ali drugih ovir v železniškem prometu bodo obveščali.

Zatiranje rastja ob železniški progi

Škofja Loka – Aprila so v okviru akcije Loško je ekološko v 
Škofji Loki organizirali mobilno zbiranje odpadne električne 
in elektronske opreme. Z odzivom so zadovoljni, občanke in 
občani so pokazali še večje zanimanje kot lani in nepretrgo-
ma v koloni dostavljali svoje stare aparate. Zbiranje so po-
pestrili z zabavnim dogajanjem: udeleženci so se lahko pre-
izkusili v poganjanju elektrike s posebnim sobnim kolesom 
in prižigali različne sijalke ter radio, maskota ECI pa jim je 
pomagala pri ciljanju mobilnih telefonov, kjer so lahko zade-
li simbolične nagrade, izpolnili pa so tudi kratko anketo o 
ravnanju s starimi aparati. Tudi izkupiček dneva je bil boljši 
kot lani, saj se je nabralo kar 2827 kg vseh odpadkov, od 
tega 34 kg baterij, 6 kg žarnic, 1130 kg televizorjev in moni-
torjev, 1077 kg malih aparatov, 90 kg računalnikov in 487 kg 
velikih gospodinjskih aparatov. Zbrali pa so tudi veliko še 
uporabnih aparatov, ki jih bodo predali v ponovno uporabo.

Zbirali odpadno opremo
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na povabilo 
predsednika Boruta Pahorja 
se je na obisku v Sloveniji 
mudil kongresnik Združe-
nih držav Amerike Paul A. 
Gosar. Predsednik Pahor 
mu je izročil državno odliko-
vanje zlati red za zasluge, in 
sicer za prispevek in sodelo-
vanje pri krepitvi odnosov 
med Slovenijo in Združeni-
mi državami Amerike, za 
krepitev slovensko-ameriške-
ga prijateljstva in nadaljnjih 
tesnejših partnerskih odno-
sov. Kongresnik slovenskih 
korenin je pred kratkim, po-
dobno kot senatorka Amy 
Klobuchar v Senatu, v pred-
stavniškem domu Kongresa 
ustanovil skupino prijateljev 
Slovenije (House Friends of 
Slovenia Caucus) in ji bo 
tudi sopredsedoval. Ob obi-
sku v naši državi sta se pred-
sednik države in kongresnik 
iz Arizone v Andražu nad 
Polzelo udeležila tradicional-
ne slovesnosti Dan sloven-
sko-ameriškega prijateljstva 
in zavezništva in nastopila 
kot slavnostna govornika na 
prireditvi ob 75. obletnici str-
moglavljenja ameriškega 
bombnika B-17, kjer je osem 
članov posadke izgubilo ži-
vljenje.
Paul A. Gosar je bil rojen 
leta 1958 v Wyomingu. Po 
poklicu je zobozdravnik, v 
ameriški kongres pa je bil 
izvoljen povsem brez pred-

hodnih političnih izkušenj. 
Trenutno v kongresu opra-
vlja svoj peti mandat kot pri-
padnik republikanske stran-
ke in predstavnik četrtega 
kongresnega okrožja Arizo-
ne. Pri svojem delu se osre-
dotoča na vprašanja narav-
nih virov in odgovornosti 
vlade. Velja za enega najbolj 
delovnih in učinkovitih no-
vih članov kongresa.
Neuradno pa je obiskal tudi 
Škofjo Loko, od koder izvira-
jo njegovi predniki. Na obči-
ni ga je sprejel župan Tine 

Radinja, ki o obisku pravi: 
"Bilo je zanimivo srečanje, 
saj je Paul A. Gosar že dolgo 
kongresnik in ima veliko iz-
kušenj na ameriški politični 
sceni. Za nas zanimivo pa je 
dejstvo, da je njegov rod po-
vezan s Škofjo Loko, natanč-
neje s Staro Loko, od koder 
izvirajo njegovi predniki." 
Kongresniku so v družbi so-
proge Maude razkazali Ško-
fjo Loko, ga peljali na Loški 
grad in Križno Goro, naza-
dnje pa še v Staro Loko. "Tam 
mu je dr. Alojzij Snoj razka-

zal cerkev in vrtec Sončni ža-
rek, na pokopališču pa je lah-
ko obiskal grob svojih predni-
kov. Povabili smo ga tudi na 
uprizoritev Škofjeloškega pa-
sijona ob 300. obletnici nje-
govega nastanka," je povedal 
Miha Ješe, koordinator za 
mednarodno dejavnost na 
Občini Škofja Loka. "Če je bil 
gost na začetku nekoliko za-
držan, pa ga je močno ganilo, 
ko mu je Peter Hawlina iz 
rodoslovnega društva izročil 
rodovno drevo, ki kaže na 
njegove loške korenine."

Kongresnik iz Stare Loke
V okviru svojega uradnega obiska v Sloveniji je ameriški kongresnik Paul Antony Gosar obiskal tudi 
Škofjo Loko. Iz Stare Loke namreč izvira njegov rod.

Kongresnik Paul A. Gosar v družbi žene Maude, župana Tineta Radinje in Mihe Ješeta pri 
ogledu Škofje Loke / Foto: Primož Pičulin 

Mesec april v občini Škofja 
Loka zaznamujeta dva sklopa 
dogajanj, Dnevi Škofjeloškega 
pasijona in trajnostne okolj-
ske aktivnosti Loško je ekolo-
ško. Medtem ko so se pasijon-
ski dnevi z dvema zaključni-
ma predstavama v prejšnjem 
tednu iztekli, se Loško je eko-
loško nadaljuje v maju in 
nato še jeseni, kajti za okolje 
moramo skrbeti vse leto.
Prireditve v sklopu Dni Ško-
fjeloškega pasijona so bile 
zelo dobro obiskane in tudi 
organizirane so bile na na-
čin, ki je privabil veliko ljudi. 
Hkrati so predstavljale zače-
tek temeljitejših priprav na 
Škofjeloški pasijon 2021. Pri-
prave sicer že potekajo: v 
kratkem bomo imeli razgo-
vor s kandidatkami in kandi-
dati za vodjo projekta Škofje-
loški pasijon in z ustanovitvi-
jo novega javnega zavoda, ki 
bo poslej dejanski nosilec 
organizacije pasijona; raču-
namo, da bo organizacijska 
struktura postavljena. Na seji 
občinskega sveta je bila tako 
tudi že prva obravnava odlo-
ka o javnem zavodu, katere-
ga glavna naloga bo prav or-
ganizacija Škofjeloškega pa-
sijona v letih 2020/2021. Že 
ob prejšnji uprizoritvi leta 
2015 je bil sicer osnovan jav-
ni zavod (za kulturo), ki je po 
koncu pasijona ugasnil, zdaj 
pa bomo javni zavod ponov-
no vzpostavili, mu dali širši 
nabor dejavnosti in pristoj-
nosti (organizacija prireditev 
in dogodkov) ne nujno zgolj 
kulturnega značaja, ker se 
želimo potruditi, da javni za-
vod (pre)živi tudi vmesna 
leta med posameznimi upri-
zoritvami pasijona in s tem 
ohranja, razvija in prenese 
del dragocenega znanja in 
izkušenj iz ene v drugo upri-
zoritev. V tem času je bilo 
vzpostavljenih tudi več aktiv-
nosti, ki Škofjeloški pasijon 
vpenjajo v mednarodni kon-
tekst in mu dvigujejo pomen 
in prepoznavnost v tujini. 
Tudi pomemben del aktivno-
sti projekta Loško je ekolo-

ško se je odvijal v mesecu 
aprilu, od čistilne akcije, zbi-
ranja elektronskih in elek-
tričnih odpadkov, predstavi-
tve izobraževalne NEKTEO 
prikolice – ekipa, ki vodi ta 
projekt, nas je obiskala in 
predstavila zelo zanimive na-
prave, dejavnosti in sodobne 
načine za ozaveščanje o varč-
ni rabi energije, ki bodo pri-
vlačni predvsem za dijakinje 
in dijake – do okrogle mize o 
stanju zraka v Škofji Loki, ki 
je izpostavila problematiko 
(ne)čistega zraka. Gre za de-
javnosti, ki so že tradicional-
ne, se pa vsako leto potrudi-
mo, da so nekoliko drugač-
ne, sodobne in privlačne. Le-
tos smo pod izbranim sloga-
nom ''Okolje na bolje!'' želeli 
pregledati, kaj vse vpliva na 
naše okolje, kaj lahko naredi-
mo kot občanke in občani in 
kaj lahko naredimo kot obči-
na. Pri tem smo identificirali 
kar nekaj prednostnih po-
dročij: zrak, ravnanje z od-
padki, mobilnost ... Vsa ta 
naša skupna prizadevanja pa 
pripomorejo k izboljšanju 
našega okolja. 
Okoljske aktivnosti potekajo 
skozi vse leto, imajo pa dva 
vrhunca: pomladnega, ki je 
že tradicionalno bolj izpo-
stavljen, in jesenskega, na 
katerem bo letos še večji po-
udarek. Sicer pa, kot rečeno, 
moramo za okolje skrbeti 
prav vsak dan in vse leto!

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Mesec okolja  
in pasijona

Tine Radinja

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka 
objavljen

Razpis za podelitev priznanj Občine Škofja Loka 
za leto 2019.

Vsebina razpisa je na voljo na spletni strani 
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod zavihkom 

Razpisi, naročila, namere.

Datum: 30. 4. 2019
Številka: 012-0001/2018
 Mag. Melita Rebič, l.r.
 Predsednica mandatne komisije

Vse se je začelo leta 2002, ko 
se je deset andaluzijskih 
mest združilo in oblikovalo 
kulturno-turistični produkt 
Caminos de pasion (pasijon-
ske poti). Obiskovalcem po-
nuja zanimivo odkrivanje 
slikovitih mest, ki so skozi 
stoletja znala ohraniti živo in 
edinstveno kulturno dedišči-
no velikega tedna in velike 
noči. Zdaj je napočil čas, da 
se pasijonske poti razširijo 
na celotno območje Evrope.
Kot sta povedala udeleženca 
iz Škofje Loke, je bil dogo-
dek v Bragi deležen velike 
medijske pozornosti. Jože 
Štukl se je udeležil že lan-
skega, prvega srečanja, ki je 
potekalo v Španiji in so med 
običaji velikega tedna in ve-
like noči udeleženci spozna-
li tudi Škofjeloški pasijon. 
"Nanje je naredil velik vtis, 
saj sami ne poznajo takšne-
ga načina. V njihovih proce-

sijah nosijo nabožne kipe, v 
naši pasijonski procesiji pa 
nosimo žive slike in igrane 
prizore, kar se jim je zdelo 
edinstveno. Tudi tradicija 
srednjeevropskih pasijonov 
ne pozna procesije, kot je 
naša, njihovi pasijoni so od-
igrani večidel na odrih, po-
leg tega so korenine evrop-

skih pasijonov pretežno v 
19. stoletju (v Španiji in na 
Portugalskem so starejše), 
medtem ko naš izvira iz 
časa baroka," navaja Jože 
Štukl. Sogovornika ob tem 
še poudarita, da ima Škofje-
loški pasijon vedno po-
membnejše mesto v evrop-
skem pasijonskem prosto-

ru, saj je med pasijonskimi 
mesti edini, ki je vpisan na 
prestižni Unescov seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne človeštva. Že dlje časa so 
člani evropskega združenja 
Europassion, zdaj pa se 
vključujejo tudi v medita-
ransko združenje.
Na Portugalskem sta Miha 
Ješe in Jože Štukl spoznala 
tamkajšnjo zanimivo kultur-
no dediščino, povezano s 
praznovanjem velikega te-
dna in velike noči. "Vsa sku-
pnost živi s tem, zelo so pro-
aktivni in svojo kulturno de-
diščino z verskim ozadjem 
znajo dobro vključiti v zgo-
dovinsko in turistično doga-
janje," pa opaža Miha Ješe. 
Dogajanja, povezana s temi 
praznovanji, znajo tudi do-
bro tržiti. Za Škofjo Loko pa 
se mu zdi pomembno tudi 
dejstvo, da med članicami 
mediteranskega združenja 
lahko dobijo veliko obisko-
valcev za prihodnjo uprizori-
tev Škofjeloškega pasijona. 
"Naslednji forumi bodo v 
različnih evropskih mestih 
potekali predvidoma dvakrat 
letno in mi smo izrazili željo, 
da bi bilo leta 2020 to v Ško-
fji Loki, kar bi bila odlična 
promocija za pasijon v letu 
2021," dodaja Miha Ješe.

V novem pasijonskem 
združenju
31. stran

Jože Štukl in Miha Ješe si ogledujeta zemljevid pasijonskih 
poti, ki so bile predstavljene na srečanju na Portugalskem. 
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Maša Likosar

Škofja Loka – Učenci so v 
času projekta obiskovali 
ustanove, kjer se osebe s po-
sebnimi potrebami usposa-
bljajo za življenje, se z njimi 
pogovarjali, spoznavali nji-
hove pripomočke in način 
življenja. "Projekt ima pr-

venstveno vzgojno noto, se-
veda pa tudi izobražuje. Bi-
stvo je spoznavati drugač-
nost, jo sprejeti in znati ži-
veti v stiku s takšnimi oseba-
mi, jih spoštovati in jim na 
primeren način pomagati," 
je pojasnila vodja projekta 
Marjanca Trilar. Učenci so v 
Škofji Loki obiskali Varstve-
no-delovni center, OŠ Jela 
Janežiča, v Kranju pa center 
Sonček in razvojni vrtec 
Mojca. Na domači šoli pa so 
gostili številne zanimive go-
ste: slikarja tetraplegika Be-
njamina Žnidaršiča in Voj-
ka Gašperuta, ki slikata z 
usti, ter paraplegika Metoda 
Zakotnika, ki se ukvarja z 
izdelovanjem grafik. Obi-

skali so jih tudi člani društva 
AURIS iz Kranja in predsta-
vili svet gluhih in naglušnih. 
Paraplegiki gorenjskega 
društva so predstavili špor-
te, s katerimi se ukvarjajo; 
socialni delavec Marjan Ka-
lamar iz Društva Korak pa je 
v družbi Sandija Novaka, ki 
je po poškodbi glave postal 

olimpijski maratonski tekač, 
predstavil posledice po-
škodb možganov.
Aprila so na prireditvi na 
domači OŠ Cvetka Golarja 
predstavili spomine in vtise 
o stikih z ljudmi, ki živijo 
drugačno življenje. Poleg 
vseh učencev četrtega ra-
zreda so nastopile tudi ose-
be s posebnimi potrebami: 
Stanka Kuhar, Patricija 
Raztresen, Eva Pirnat in 
učenci zavoda IRIS iz Lju-
bljane. "Učenci bodo sreča-
nje s tovrstno drugačnostjo 
nesli s sabo v življenje za 
graditev strpnejših odnosov 
in sprejemanje teh oseb ta-
kih, kot so," je sklenila 
Marjanca Trilar.

Srečali so se  
z drugačnostjo 
Na Osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki je 
že dvajseta generacija četrtošolcev spoznavala 
življenje oseb s posebnimi potrebami v okviru 
projekta Korak k sončku.

Na prireditvi ob zaključku projekta Korak k sončku so 
učenci četrtega razreda predstavili spomine in vtise o stikih 
z ljudmi, ki živijo drugačno življenje. / Foto: Primož Pičulin 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Med drugim 
krepijo tudi mednarodno 
dejavnost, povezano s Ško-
fjeloškim pasijonom. Škofja 
Loka je letos na ustanovnem 
srečanju v Bragi na Portu-
galskem pristopila k medna-
rodnemu projektu Caminos 
de pasion. Maja bo sodelo-
vala na srečanju evropskega 
združenja pasijonskih mest 
Europasion, marca je bila 
skupina Ločanov na ogledu 
pasijona v belgijskem mestu 
Schönberg/St. Vith, ob vsa-
ki teh priložnosti povabijo 
gostitelje tudi na uprizoritev 
leta 2021.
Skupina romarjev, ki jo je 
vodil brat Jaro Kneževič iz 
škofjeloškega kapucinskega 
samostana, si je v mestu St. 
Vith v Belgiji ogledala pre-
mierno uprizoritev njihove-
ga pasijona. Na pobudo Pa-
sijonskega vetra so se lo-
škim pasijoncem pridružili 
tudi pasijonci iz Preddvora, 
Ribnice in Štepanje vasi v 
Ljubljani. Obiskovalcem iz 
Škofje Loke so omogočili, da 
so v avli gledališča lahko s 
promocijskim gradivom, fo-
tografijami in publikacijami 
predstavili Škofjo Loko in 
Škofjeloški pasijon. Passio 
Schönberg/St. Vith je rela-
tivno mlad pasijon, saj je 
bila prva uprizoritev leta 
1993. Letošnja je bila šesta 
po vrsti, uprizarjajo ga na-
mreč na sedem let. V pred-
stavah sodeluje okrog 150 
igralcev, je v nemškem jezi-
ku, saj je tam večina prebi-
valstva predstavnikov nem-
ške manjšine. Za njihov pa-
sijon je značilno, da je Kri-
stusovo javno delovanje, tr-
pljenje in vstajenje poveza-
no s sodobnim življenjem – 
letos v povezavi s špansko 
romarsko potjo Camino de 
Santiago. Na premieri so 
bili tudi predsednik združe-
nja Europassion Josef Lang 
pa Franz Miehl s pasijonci 

iz St. Margharetna v Avstri-
ji, blagajnik Europassiona 
Lex Houba ter pasijonci iz 
nekaterih drugih nemških 
krajev.
Romanje je potekalo še pred 
začetkom Dni Škofjeloškega 
pasijona, uradni začetek je 
bil Pasijonski dan, na kate-
rem so predstavili letošnjo 
izdajo Pasijonskih doneskov 
in odprli razstavo Svetloba 
slikarja Jošta Snoja. Aprila je 
sledilo še več dogodkov, ki 

jih je Občina Škofja Loka 
pripravila v sodelovanju več 
kot desetimi društvi, zavodi 
in župnijami. Postavili so 
razstavo Fotografski pogledi 
na Škofjeloški pasijon, v Sta-
ri Loki pripravili Pasijonski 
večer z recitalom križevega 
pota Gregorja Čušina in raz-
stavo ilustracij Agate Pavlo-
vec, v cerkvi na Spodnjem 
trgu pa je zazvenel pasijon-
ski koncert. Pasijonski večer 
so pripravili tudi v Selcih. 

Prosvetno društvo Sotočje se 
je pasijonskim dnem pridru-
žilo s pasijonskimi delavni-
cami pred cvetno nedeljo, 
kjer so izdelovali butarice in 
ponujali postno hrano. Ka-
pucinski samostan je gostil 
prvega režiserja Škofjeloške-
ga pasijona Marjana Kokalja 
iz let 1999 in 2000, ob Ro-
mualdovem dnevu, ki pote-
ka v spomin na avtorja Ško-
fjeloškega pasijona patra 
Romualda Marušiča, pa je 
22. aprila, na velikonočni po-
nedeljek, samostan odprl 
vrata obiskovalcem. Tega 
dne so prikazali tudi pred-
stavo Pater Romuald, kapu-
cin – o življenju avtorja Ško-
fjeloškega pasijona v škofje-
loškem kapucinskem samo-
stanu in ustvarjanju veliko-
nočne procesije. Pasijonski 
dnevi pa so se iztekli z upri-
zoritvijo gostujočega pasijo-
na v Stari Loki. Predstavil se 
je pasijon Glejte, človek 
dramske skupine Getsema-
ni Župnije Preddvor, ki jo 
sestavljajo mladi, avtor bese-
dila je župnik Branko Setni-
kar, režiser Metod Jagodic, 
avtor glasbe pa Matej Naglič. 

V pričakovanju 
prihodnje uprizoritve
Samo še dve leti ločita Škofjo Loko od ponovne uprizoritve Škofjeloškega pasijona, ki bo leta 2021 
jubilejna, saj bo minilo okroglih tristo let od nastanka pasijona. Da se priprave začenjajo, je bilo čutiti 
ob letošnjih pasijonskih dneh. 

Ob Dnevih Škofjeloškega pasijona je razstavljal slikar 
Jošt Snoj. / Foto: Primož Pičulin

Člani društva Sotočje so na pasijonskih delavnicah stregli 
postne jedi, med njimi tudi loško smojko. / Foto: Danica Z. Žlebir

Brat Jožko Smukavec, predstojnik Kapucinskega samostana v Škofji Loki, je ob dnevu 
odprtih vrat obiskovalcem razkazal samostan. / Foto: Tina Dokl 

Zadnje dejanje pasijonskih dni je bila uprizoritev pasijona 
Glejte, človek iz Župnije Preddvor. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Sedemčlanska delegacija iz Občine Škofja 
Loka pod vodstvom župana Tineta Radinje se bo maja ude-
ležila generalne skupščine združenja evropskih mest Dou-
zelage, ki bo letos potekala v finskem mestu Asikkala. Iz 
Škofje Loke se konference udeležuje tudi prejšnji župan 
Miha Ješe, sicer eden od podpredsednikov združenja. Kot 
navaja, je letos glavni programski del konference posvečen 
medgeneracijskemu sodelovanju.

Skupščina združenja Douzelage

Škofja Loka – Francosko mesto Tullins bo maja gostilo kon-
ferenco evropskega združenja Europassion, v katerem so 
združeni evropski kraji, kjer uprizarjajo pasijone. Vsakokrat 
sodeluje okoli osemdeset skupin z blizu tristo udeleženci. 
Na rednem letnem srečanju bomo tokrat naredili promocijo 
za Pasijonski almanah, da bi zanj dobili čim več tehtnih 
člankov iz mednarodnega prostora in bi sčasoma to postalo 
uradno glasilo mednarodnih pasijonskih združenj," pravi 
Jože Štukl, ki se srečanja udeležuje kot predstavnik Občine 
Škofja Loka. Na konferenci v Tullinsu bodo sodelovali tudi 
člani Pasijonskega vetra.

Konferenca Europassiona v Franciji
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Sreda, 8. maj, ob 19.00,  
Loški muzej, Grajska pot 13

Le kaj bi z grajskimi lipami? 
drevesa za nas in prihodnje generacije,
predavanje o pomenu ohranjanja mestnega zelenja 

Sobota, 11. maj, ob 10.00,  
mestno središče Škofje Loke in njegova okolica 

Jane’s Walk: Kaj dela mesto živo?  
tradicionalni tematski urbani sprehod 

Četrtek, 16. maj, ob 9.00,  
Upravna enota, Velika sejna soba, Poljanska cesta 2   

Zero Waste / brez odpadkov  
predstavitev trajnostnega projekta z vizionarskim ciljem, ki vodi družbo 
v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih 
naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. 

Trajnostne aktivnosti za našo skupnost.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Lani sta obči-
na Škofja Loka in Slovenski 
e-seniorji priredila vseslo-
vensko konferenco o aktiv-
nem staranju, letos so šli 
korak dlje in v Škofjo Loko 
pripeljali udeležence iz de-
vetih držav. Mednarodna za-
sedba kakih sedemdesetih 
predavateljev je predstavila 
primere dobrih praks s po-
dročja aktivnega staranja, 
povezovanja in zagotavlja-
nja e-storitev za starejše, po-
leg omrežij, potrebnih za 
vključevanje starejše gene-
racije v družbo, pa so obrav-
navali tudi področje zdravja 
in univerz pri vključevanju v 
aktivno staranje in razvoju 
srebrne ekonomije. 
Prof. dr. Jože Gričar, zaslu-
žni profesor Univerze v Ma-
riboru, "spiritus agens" Slo-
venskih e-seniorjev, je dejal, 
da je starajoča družba pose-
ben izziv, na katerega nismo 
dobro pripravljeni. Starejši 
bi lahko še veliko naredili v 
skupno korist, vendar so 
mnogi odrezani od povezav 

in odrinjeni na stran. Z izo-
braževanjem in zagotavlja-
njem e-storitev bi jim morali 
omogočiti dejavno vključitev 
v družbo, da bi postali aktiv-
ni in ustvarjalni državljani, 
družba prihodnosti pa prija-
znejša do generacije, ki ima 

veliko znanja, izkušenj in 
modrosti. V občini Škofja 
Loka, kjer so lansko jesen 
sprejeli program kakovo-
stnega staranja, je cilj do 
leta 2025 omogočiti, da se-
demdeset odstotkov starej-
ših od 65 let postane raču-

nalniško pismenih, da bodo 
znali ta orodja uporabljati za 
čim bolj kakovostno življe-
nje v starosti, pa je povedal 
Miha Ješe, koordinator za 
mednarodno sodelovanje v 
občini Škofja Loka. Po kon-
ferenci je povedal, da so jo 

odlikovale eminentna med-
narodna zasedba, pestrost 
in kakovost prispevkov in 
dobra organizacija. Pričaku-
je, da se bodo čez dve leti že 
lahko sestali v prostorih ko-
mande nekdanje vojašnice, 
kjer nastaja medgeneracij-
ski in meddruštveni center, 
kjer bodo gostom lahko po-
kazali zgleden primer soži-
tja generacij. "Na celotnem 
območju nekdanje vojašni-
ce bo vse od vrtca, prek 
Ljudske univerze, ki vseži-
vljenjsko izobražuje, Zavo-
da O in študentskega kluba, 
v zahodnem krilu komande 
pa nastaja prostor številnih 
društev, med katerimi sta 
tudi društvo upokojencev in 
Mestni pihalni orkester, 
tam je tudi prostor za Ško-
fjeloški pasijon, slednji je 
lep primer medgeneracij-
skega sodelovanja prosto-
voljcev," pravi Miha Ješe in 
napove, da bo v nekdanji 
vojašnici zaživela tudi tržni-
ca in poleg zdajšnih špor-
tnih poligonov tudi telova-
dnica v naravi ter prostor za 
prstomet.

Starejši vključeni v družbo
Škofja Loka je aprila gostila mednarodni posvet Zagotavljanje e-storitev za starejše.

Udeleženci mednarodnega posveta so si ogledali Škofjo Loko. / Foto: Tina Dokl

Nina Fehter

Škofja Loka – Samo nekaj 
dni po nastopu v oddaji Iz-
štekani bo v soboto, 25. 
maja, v Škofji Loki nastopila 
zasedba Haiku Garden, ki se 
bo poslušalcem predstavila v 
"izštekani" različici, uvod v 
večer pa bo pripravil senzi-
bilni ženski duet All Strings 
Detached. O Izštekanih in še 
marsičem sem se pogovarja-
la z Matevžem, Luko in Kle-
mnom, člani haikujcev.

V Škofji Loki boste nastopili 
v "izštekani" izvedbi.
"Sama ideja 'izštekanih' Ha-
iku Garden je pravzaprav 
nastala s povabilom v odda-
jo Izštekani na Valu 202. 
Jure Longyka nas je že pred 
časom kontaktiral, a se nam 
ni uspelo terminsko uskla-
diti, zdaj pa je končno napo-
čil ta trenutek. Same Izšte-
kane razumemo kot izziv in 
priložnost za spoznavanje 
novih ustvarjalnih prijemov. 
Brez skrbi, ne bomo se od-
rekli niti 'kablovju' niti od-
mevom. Pričakujete pa lah-
ko bolj preštekani kot izšte-
kani koncert."
 
Po nastopu na Valu 202 se 
boste predstavili na sku-
pnem dogodku Radia Štu-
dent in Hafnerjevega me-
moriala. 

"O sami zgodovini Radia 
Študent ni vredno izgubljati 
besed, saj je bilo v letošnjem 
letu povedanega in zapisa-
nega dovolj, predvsem s 
strani tistih, ki so to zgodo-
vino ustvarjali (priporočamo 
oddajo Stopinje v prahu). 
Prav tako so vsi dogodki ci-
kla 'Scena podpiše' dovolj 
zgovorni samo zase. O vlogi 
protagonistov dogodka v 
Škofji Loki pa takole: Radio 
Študent je bil prvi, ki je v na-
šem ustvarjanju prepoznal 
nekaj več in nas izbral za 
koncertiranje na Klubskem 
maratonu. V istem obdobju 

nas je Tine povabil na sed-
mo edicijo Festivala In Me-
moriam prof. Peter Hafner. 
Navsezadnje tudi dva člana 
zasedbe delava kot tehnika 
na RŠ-ju, skratka v Škofjo 
Loko se vračamo ob najlepši 
možni priložnosti."

Večkrat govorimo o tem, da 
je kulturo treba decentrali-
zirati.
"Vloga periferije je vsekakor 
izjemno pomembna, saj bi 
zasedbe v nasprotnem pri-
meru precej manj koncerti-
rale. Vsekakor lahko igraš 
večkrat na mesec v Ljublja-

ni, ampak to ni prava pot, 
upamo si trditi, da je to sla-
bo za glasbenike. Glasba se 
mora širiti med ljudi, sicer 
nam pri tem pomaga inter-
net, a vendar ne obstaja bolj-
ši način kot izvajanje glasbe 
v živo. Tudi zato radi stopa-
mo na oder v najbolj odroč-
nih krajih. Predvsem ceni-
mo poslušalce, ki se v odroč-
nih krajih vračajo na naše 
koncerte. Navdušeni so bili 
prvič, drugič, tretjič. Obiska-
nost koncertov sicer ne na-
rašča ravno strmo, ampak to 
nas niti ne moti." 

Treba je ceniti organizator-
je, ki ostajajo in se borijo v 
lokalnem okolju.
"Strinjamo se s pomembno-
stjo organizatorjev dogodkov 
v teh krajih, ki tako nas kot 
druge zanimive nastopajoče 
vabijo v svoje prostore, če-
prav ne gre za najpopularnej-
še zasedbe na planetu. Če ne 
bi bilo njih, carjev, bi scena 
počasi umirala, mladi ustvar-
jalci bi ostali brez prepotreb-
ne kilometrine in beseda o 
'novih mladih upih' bi redko 
odpotovala izven naše kotli-
ne. Brez teh nekaj carjev, en-
tuziastov bi scena zamrla, ar-
tisti ne bi nabirali kilometri-
ne in beseda bi šla redko iz 
naše kotline. Skratka, bolj kot 
velike odre ljubimo manjše 
in polne lokalne klube."

Izštekani Haiku Garden
Ob petdesetletnici prepoznavnega Radia Študent in koncertni napovedi poletnega Hafnerjevega 
memoriala bo na letnem vrtu Rdeče Ostrige prav poseben dogodek. 

Haiku Garden na Trnje Festu /Foto: Bonino Englaro

Škofja Loka – Na Cankarjev 
trg v Škofjo Loko se maja 
vrača Loški umetniški festi-
val LUFt. Poleg umetniške 
tržnice v soboto, 11. maja, 
pripravljajo še spremljevalni 
program. Ob 11. uri bo pred-
stavitev mladih talentov, 
spoznali bomo osnovnošol-
ca Gala Gabrovška, ki igra 
na bobne in cajon, in sre-
dnješolca Blaža Tomažiča, 
ki za hobi ustvarja hip hop 
glasbo, pleše in rapa. Ob 15. 
uri bo cirkuška delavnica, na 
kateri se bodo lahko udele-
ženci učili osnovnih ravnanj 
s cirkuškimi rekviziti in po-
leti v različnih akrobatskih 
položajih. Učili se bodo 
žonglirati z žogicami, keglji 
in rožnimi palicami, vrteli 
kitajski krožnik ter diabolo, 
sukali poije, lovili ravnotežje 
na rola boli ali pa hodili po 
slacklineu oziroma gurtni. 
Na koncu bo še predstava, 
sporoča Jerneja Stanišič. 

Maja spet na LUFt

Škofja Loka – Na povabilo 
Pasijonskega vetra se je 
aprila v Sloveniji mudil član 
predsedstva pri Europassio-
nu Franz Miehl, ki si je sku-
paj s člani Pasijonskega ve-
tra ogledal predstavo pasi-
jona v Preddvoru. Srečali so 
se tudi s pasijonci in kapuci-
ni iz Štepanje vasi in si ogle-
dali tamkajšnji pasijon. 

Na obisku Franc Miehl

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Škofja Loka maja vabita na Teden obr-
ti in podjetništva. Začenja se 18. maja s pohodom obrtnikov 
in podjetnikov in bo trajal do 24. maja.

Teden obrti in podjetništva
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Mateja Rant

Sovodenj – V okviru stro-
kovnega posveta so se dota-
knili mej na področju uče-
nja, jezika, igre, šol, občin, 
nekdanjih držav in druženja 
med generacijami. Dogodek 
so povezali s praznovanjem 
osemdesetletnice stare šol-
ske stavbe na Sovodnju, kjer 
sicer začetki šolanja segajo 
197 let v preteklost, je spo-
mnila vodja PŠ Sovodenj 
Milka Burnik. Tistega leta je 
namreč župnik Matija Čibej 
začel en dan na teden otroke 
učiti kar v župnišču. Leta 
1939 so odprli novo šolsko 
stavbo, "prislonjeno na hrib, 
ravno dovolj visoko nad 
zimsko senčno mejo, da nas 
sonce še danes lahko obseva 
vse dni v letu", je dejala Mil-
ka Burnik. V šoli se letos že 
veselijo napovedane obnove, 
ki jih čaka v okviru energet-
ske sanacije šolske stavbe.
V letošnjem šolskem letu 
šolo na Sovodnju obiskuje 
47 učencev, v vrtcu ob šoli 
pa je 38 otrok. Po besedah 
ravnatelja matične OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas Izidor-
ja Selaka jim je letošnja 
tema strokovnega posveta 
pisana na kožo, saj je podru-
žnična šola na Sovodnju 
zelo dobro vpeta v sobivanje 
s širšo skupnostjo, dobro so-
deluje tudi z matično šolo. 
Tudi prireditev, ki so jo v 

dvorani na Sovodnju pripra-
vili v sklopu posveta, so po-
magali oblikovati vsi tam-
kajšnji učenci. Kot je v svo-
jem nagovoru spomnila 
predsednica DUPŠ Katja 
Bolko, so bile mnogo let pre-
cejšnje meje med matični-
mi in podružničnimi šola-
mi, saj je za opremljanje 
podružnic navadno zmanj-
kalo denarja, podružnične 
šole niso imele ugleda še iz 
mnogih drugih razlogov. 
Tudi to jih je pred skoraj 
dvajsetimi leti gnalo, da so 

učitelji na podružničnih šo-
lah ustanovili svoje društvo, 
je priznala. "Zavedali so se, 
da le združeni zmoremo do-
seči prepoznavnost, le šte-
vilčni smo lahko videni, sli-
šani, močni. In le združeni 
smo lahko dosegli, da smo 
bili upoštevani." Tako so po-
časi začeli premikati in bri-
sati meje ter se povezovati. 
Znanje in zmožnosti učen-
cev na podružničnih šolah 
so tako danes popolnoma 
primerljive z znanjem nji-
hovih vrstnikov na matičnih 

šolah, je poudarila Katja 
Bolko. "Učitelji na podru-
žničnih šolah imamo v pri-
merjavi s kolegi na matičnih 
šolah celo nekaj več možno-
sti za povezovanje akterjev, 
ki sestavljajo šolo. Meje tako 
povezujejo, nikakor ne raz-
mejujejo," je prepričana. V 
kombiniranih oddelkih so 
starejši otroci zgled in v po-
moč mlajšim, pri pripravi 
prireditev se morajo potru-
diti prav vsi na šoli, saj je 
otrok premalo, da bi delali 
ožje izbore nastopajočih.

Povezani so močnejši
Pod naslovom Meje nas povezujejo so sredi aprila na Podružnični šoli Sovodenj pripravili 19. 
strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije (DUPŠ).

Na Sovodnju so gostili 19. strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije. 

Z mesecem majem vstopa-
mo v del leta, ko se Poljanska 
dolina obleče v najlepšo po-
mladno obleko in jemlje dih 
tako domačinom kot obisko-
valcem, ki jih v naših krajih 
želimo gostoljubno sprejeti.
Zato bomo tudi v letošnjem 
maju ponovno odprli vrata 
dvorca Visoko, vendar tokrat 
v povsem novi preobleki in z 
bogatejšo ponudbo nove ka-
varne in slaščičarne. S pridi-
hom domačnosti smo na-
mreč obnovili celotno pritli-
čje in v zahodnem delu pov-
sem na novo uredili osrednje 
gostinske prostore v notra-
njosti dvorca, ki je doslej obi-
skovalce pogostil le na le-
tnem vrtu. Prav zato priča-
kujemo, da se bo že doslej 
odličen obisk dvorca letos 
znova povečal tako s strani 
domačinov kot turistov.
Novo preobleko bo v jubilej-
nem letu delovanja dobila 
tudi Podružnična šola Sovo-
denj, saj nas v tem mesecu 
čaka uvedba izvajalca v delo 
pri obnovi in energetski sa-
naciji celotnega objekta, ki 
bo sofinancirana s pridoblje-
nimi nepovratnimi sredstvi.
Nismo pa pozabili tudi na 
obnovo naših cest, pri kateri 
pa se ne bomo ustavili le pri 
asfaltni preobleki, pač pa 
bomo pri obnovah sledili 
ukrepom celovite rekon-
strukcije za dosego čim dalj-
še življenjske dobe obnovlje-
nih cest. S polno paro nada-
ljujemo temeljito obnovo za-
radi plazov močno poškodo-
vane ceste v Javorje, odpira-
mo pa tudi nov program as-
faltiranja cest, v okviru kate-
rega bomo letos obnovili 17 
cestnih odsekov po predlogih 

krajevnih skupnosti. V tem 
mesecu pričakujemo tudi 
podpis pogodbe za investicij-
sko vzdrževanje devetih naj-
bolj poškodovanih odsekov, 
ki jih bomo v vrednosti dveh 
milijonov evrov izvedli v pri-
hodnjih dveh letih.
Izgradnja nove športne dvo-
rane Gorenja vas, ki je bila 
velik zalogaj za občinski 
proračun, nas torej ni upe-
hala, temveč nam je dala no-
vega zagona in že se ozira-
mo po pripravi novih inve-
sticij, med katerimi bo prva 
izvedba protipoplavnih 
ukrepov Poljane, za katero 
nam direkcija po letih pri-
prav obsežnih dokumentacij 
zagotavlja odobritev objave 
razpisa za izbiro izvajalca 
del še pred koncem maja. 
Korak za korakom torej iz 
meseca v mesec uresničuje-
mo zastavljene načrte in s 
pogledom, uprtim v priho-
dnja leta, skupaj snujemo 
nove projekte, ki jih bomo 
prav tako uresničevali korak 
za korakom.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Korak v majsko 
preobleko

Milan Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas – Lekarno v Go-
renji vasi so v začetku aprila 
iz prvega nadstropja preseli-
li v nove, sodobno urejene 
prostore v pritličju zdra-
vstvenega doma. Vsa potreb-
na sredstva za izvedbo pol 
milijona evrov vredne inve-
sticije je zagotovil javni za-
vod Gorenjske lekarne, kate-
rega soustanoviteljica je tudi 
Občina Gorenja vas - Polja-
ne, so pojasnili na občini.

Dela, ki so obsegala tudi 
gradnjo novega vhoda v le-
karno neposredno z novega 
parkirišča, so se začela lani 
oktobra. Novi prostori, pou-
darjajo na občini, omogoča-
jo optimalne pogoje za le-
karniško delo. "V lokalni 
skupnosti smo tako prido-
bili najsodobneje opremlje-
no lekarno, ki je dostopnej-
ša in prijaznejša tudi ma-
micam z vozički in gibalno 
oviranim," so še dodali na 
občini.

Novi prostori lekarne

Novi prostori lekarne v Gorenji vasi / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – V 
okviru letošnjega festivala 
Turizmu pomaga lastna gla-
va so učenci pripravili svoje 
ideje na temo Turistični 
spominek mojega kraja. 
Projektne naloge, ki so na-
stale pri tem, so v marcu 
predstavili na turistični tr-
žnici v Domžalah, na kateri 
so sodelovali tudi učenci 
omenjenih treh šol iz obči-
ne Gorenja vas - Poljane. 
Za odlično predstavitev na-
log in razstave so učenci OŠ 
Poljane prejeli  srebrno pri-
znanje, učenci PŠ Sovodenj 
so si prislužili  srebrno pri-
znanje in posebno zlato pri-
znanje za najboljši razstav-
ni prostor, najbolje pa so se 
odrezali učenci PŠ Javorje, 
ki so za dobro zamisel in 
privlačno predstavitev pre-
jeli zlato priznanje  na dr-
žavni ravni. "Naša stojnica 
je že na daleč vabila obisko-
valce k ogledu Zdravilkove 
domače lekarne. Škrat 

Zdravilko, oglar izpod Sta-
rega vrha in vsa njuna dru-
ščina so z veliko vnemo 
predstavljali spominek, za 
katerega upamo, da bo prav 

zares postal spominek na-
šega kraja," je pojasnila nji-
hova mentorica Maja Ko-
kalj. Kot dobitniki zlatega 
priznanja so se pretekli te-

den skupaj z 28 drugimi 
šolami, ki so prav tako pre-
jele zlata priznanja, pred-
stavili še na zaključni turi-
stični tržnici v Mariboru.

Uspešni turistični podmladki
Na 33. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava so se uspešno predstavili tudi učenci OŠ 
Poljane, PŠ Javorje in PŠ Sovodenj.

Učenci PŠ Javorje so si za svojo projektno nalogo prislužili zlato priznanje na državni ravni. 
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Mateja Rant

Gorenja vas – Ponovno obu-
jena dramska sekcija TD Go-
renja vas je svojo prvo pred-
stavo, komedijo v treh deja-
njih z naslovom Sovražnica 
mož, pripravljala kar leto dni 
v popolni tajnosti. "Do same 
premiere nisem bila prepri-
čana o tem, ali sem se odloči-
la prav, da smo šli na to 'po-
tovanje'. Dobro leto smo se 
skrivali, iskali prostore za 
vajo, dograjevali vloge, spre-
minjali potek igre, dodajali 
stvari," je pojasnila Lea Ga-

brovec, ki je režirala predsta-
vo. A odziv občinstva je bil 
neverjeten, je priznala, kar 
jim je dalo zagon za naprej 
in v novembru že načrtujejo 
novo predstavo, še prej pa jih 
čaka nekaj ponovitev Sovra-
žnice mož.
"Želja po obuditvi dramske 
sekcije me je 'mučila' že 
vsaj deset let," je priznala 
Lea Gabrovec, ki je oder in 
nastopanje vzljubila že v 
osnovni šoli. Besedilo za 
predstavo Sovražnica mož je 
pred dobrim letom dobila 
od znanke s Štajerskega, a 

so na koncu ohranili le malo 
prvotnega teksta. Z vajami 
so začeli v prostorih društva, 
nato so se preselili v dvora-
no na Hotavljah, ki so jim jo 
odstopili brezplačno, zadnja 
dva meseca pred premiero v 
Kulturnem domu Poljane 
pa so vadili kar v dvorani 
omenjenega doma. Lea Ga-
brovec je priznala, da je bila 
kot režiserka zelo zahtevna, 
zato je včasih tudi povzdi-
gnila glas, če ni bilo vse 
tako, kot si je zamislila. 
"Kljub temu pa smo se na 
vajah predvsem zabavali in 

se še bolj povezali kot ekipa 
ter utrdili prijateljstvo." Z 
ekipo, ki jo sestavljajo Laura 
Žavbi, Maja Bašelj, Eva 
Šturm, Urška Peternelj, Ka-
rin Žavbi, Eva Bašelj, Meta 
Potočnik, Nika Kržišnik in 
Urban Trček, bi zato rada 
nadaljevala delo tudi pri pri-
hodnjih predstavah, medse 
pa vabijo tudi druge, ki jih 
mikajo odrske deske. Zani-
mivo pri njihovi prvi pred-
stavi je bilo, da je ženski del 
ekipe odigral moške vloge, 
edini moški pa je odigral kar 
tri vloge, med njimi tudi 
žensko. "Mogoče je bilo 
prav zato še bolj zabavno in 
posrečeno vse skupaj. Tako 
smo želeli prikazati moške 
značilne karakteristike pre-
ko ženskih oči in obratno." 
Priprave na naslednjo pred-
stavo so že stekle, priznava 
Lea Gabrovec, čeprav so si 
privoščili malo počitka od 
odrskih desk. "Izbrana sem 
imela že tri besedila za novo 
predstavo, a se bomo na kon-
cu najbrž odločili kar za av-
torsko predstavo. Nekaj idej 
je že na papirju, potem pa 
bomo skupaj vse samo še iz-
popolnili," je za zdaj razkrila 
Lea Gabrovec.

Uspeh dal zagon za naprej
Člani Turističnega društva (TD) Gorenja vas so se letos odločili obuditi dramsko sekcijo. Že s prvo 
predstavo Sovražnica mož so naleteli na navdušen odziv pri občinstvu.

Ponovno obujena dramska sekcija TD Gorenja vas je navdušila že s svojo prvo predstavo z 
naslovom Sovražnica mož. / Foto: arhiv društva

Mateja Rant

Visoko – Letos mineva sto 
let od objave zgodovinskega 
romana Ivana Tavčarja Viso-
ška kronika. Obletnico bodo 
v občini Gorenja vas - Polja-
ne zaznamovali z več dogod-
ki, razporejenimi skozi vse 
leto, pod skupnim naslovom 
100 let Visoške kronike – 
vest na preizkušnji. Enega 
od vrhuncev bo predstavljala 
uprizoritev Visoške kronike 
v poljanskem narečju v dru-

gem tednu junija, ki jo pri-
pravlja Kulturno društvo 
(KD) dr. Ivan Tavčar Polja-
ne, osrednji dogodek pra-
znovanja pa bo uprizoritev 
Visoške kronike v režiji Jer-
neja Lorencija 21. junija na 
Visokem v izvedbi SNG 
Drama Ljubljana. Za pripra-
vo dogodkov je sicer po be-
sedah župana Milana Čade-
ža zadolžena ista ekipa, ki je 
pred dvema letoma poskrbe-
la za uspešno praznovanje 
stoletnice Cvetja v jeseni.

"Z dogodki, ki so razporejeni 
prek celega leta, predstavlja-
mo Visoko ne samo kot me-
sto dogajanja zgodbe, ampak 
kot zanimivo destinacijo za 
turiste, raziskovalce, zgodo-
vinarje in vse, ki si želijo čas 
preživljati v naravi," je razlo-
žila predsednica projektne 
skupine za pripravo priredi-
tev Milena Alič. Program je v 
grobem izdelan v celoti, niso 
pa ga še povsem natančno 
terminsko opredelili. Bogato 
dogajanje se obeta zlasti v 

maju in juniju. V začetku 
maja bodo člani Turističnega 
društva Žirovski Vrh na tra-
dicionalnem pohodu skozi 
Zalo uprizorili nekaj igranih 
izsekov iz Visoške kronike. 
Dne 9. maja bodo pripravili 
zgodovinski večer z dr. Igor-
jem Grdino, ki bo predstavil 
razmere v Evropi, na Sloven-
skem in Poljanskem v času, 
ki ga opisuje roman. V sklop 
dogodkov ob stoletnici Viso-
ške kronike sodi tudi odprtje 
nove kavarne v dvorcu Viso-
ko v maju. Junija bodo člani-
ce Klekljarskega društva De-
teljica pripravile razstavo na 
aktualno temo, potem pa 
bosta sledila osrednja dogod-
ka praznovanja. V drugem 
tednu junija bo Kulturno 
društvo dr. Ivan Tavčar Po-
ljane najprej pripravilo upri-
zoritev Visoške kronike v 
poljanskem narečju. "Poljan-
ci smo zelo povezani z Viso-
kim, tu še živijo ljudje, ki so 
srečevali visoško gospodo," 
je poudaril predsednik dru-
štva Goran Šušnjar in dodal, 
da je s svojim prihodom na 
Visoko Tavčar bistveno za-
znamoval dogajanje v teh 
krajih. "Njegova osebnost in 
življenje še vedno pritegujeta 

pozornost ne samo domači-
nov, ampak tudi drugih." 
Njegova dela po besedah Go-
rana Šušnjara izražajo pove-
zanost s Poljansko dolino, 
saj je opisoval tamkajšnje ži-
vljenje, zanimive dogodke in 
podobno. Poljansko gledali-
šče je že večkrat uprizarjalo 
njegova dela in tako je An-
drej Šubic letos na podlagi 
Tavčarjevega besedila pripra-
vil tudi dramatizacijo Viso-
ške kronike. "Pojoča poljan-
ščina daje igri še poseben 
čar," je poudaril Šušnjar. V 
KD dr. Ivana Tavčar Poljane 
bodo poskrbeli za še en vr-
hunski dogodek v sklopu 
praznovanja stoletnice. Dne 
21. junija bo na Visokem go-
stovala SNG Drama Ljublja-
na s svojo uprizoritvijo Viso-
ške kronike v režiji Jerneja 
Lorencija. Šušnjar je prepri-
čan, da je prav dvorec na Vi-
sokem najbolj "naravno" pri-
zorišče za to predstavo. "Tu-
kaj je verjetno nastajal sam 
roman, tukaj poteka velik del 

dogajanja Visoške kronike, 
prav tukaj se prepletajo uso-
de njenih ključnih protago-
nistov." V jesenskem času 
bodo potekale aktivnosti Lo-
škega muzeja, ki bo stalno 
muzejsko zbirko v dvorcu 
letos obogatil še z zbirko o 
Visoški kroniki. Del te zbirke 
je tudi replika znamenite Po-
likarpove skrinje z zlatniki, 
ki jo je po avtohtoni skrinji, 
ki jo hrani Loški muzej, izde-
lal mojster Andrej Gladek. 
Za osnovnošolce bodo pri-
pravili likovni in literarni na-
tečaj, Krajevna knjižnica Go-
renja vas pa bo v septembru 
na Trgu Ivana Regna pripra-
vila bralne večere.
Medtem občina nadaljuje 
obnovo dvorca, v katero je 
doslej vložila že milijon 
evrov. Še posebno obsežne 
prenove, v okviru katere 
bodo uredili prostore za novo 
kavarno v pritličju in celotno 
kletno etažo, so se lotili lan-
sko jesen. Naložba bo vredna 
okrog 350 tisoč evrov. 

Sto let Visoške kronike
Občina Gorenja vas - Poljane bo v sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Ivan Tavčar Poljane ter 
drugimi društvi in posamezniki v občini z več dogodki zaznamovala stoto obletnico prve objave 
zgodovinskega romana Ivana Tavčarja Visoška kronika.

V občini Gorenja vas - Poljane bodo z različnimi dogodki 
zaznamovali stoto obletnico prve objave Visoške kronike.

V dvorcu Visoko nadaljujejo obnovo. V pritličju bodo v maju odprli novo kavarno.

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – V 
okviru projekta Stara hišna 
imena – obraz dediščine 
naših krajev so tako pripra-
vili podroben pregled nek-
danjih in današnjih hišnih 
imen še v vaseh Bačne, Bre-
bovnica, Bukov Vrh, Dobje, 

Dolge Njive, Goli Vrh, Ho-
tovlja, Kremenik, Lučine, 
Poljane, Predmost, Preles-
je, Smoldno, Srednja vas - 
Poljane, Vinharje, Zadobje 
in Žabja vas.
Tudi lastnikom hiš na teh 
območjih so tako razdelili 
glinene označevalne tablice, 
ki jih lahko namestijo na 
svoje hiše. Na ta način želijo 
ohraniti stara hišna imena 
in ponovno oživiti njihovo 
uporabo. Vsa popisana hi-

šna imena so zbrali tudi v 
knjižici Kako se pri vaši hiši 
reče?, ki sta jo uredila Kri-
stina Miklavčič iz Razvojne 
agencije Sora in Klemen 
Klinar iz Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske. Kot sta 
poudarila, se s hišnimi ime-
ni ohranja domače narečje 
in njegove krajevne govorne 

posebnosti. "Hišna imena 
večkrat sporočajo tudi zgo-
dovinske posebnosti kraja 
ali domačij, z njimi se ohra-
nja identiteta določenega 
območja ter pripadnost lju-
di domačemu kraju in do-
mačiji." Hišna imena naj-
pogosteje izvirajo iz ledin-
skih imen ali lokacije doma-
čije, osebnih imen, priim-
kov in vzdevkov ter poime-
novanj za poklice, dejavno-
sti ali statuse.

Razdelili nove tablice 
s hišnimi imeni

V Razvojni agenciji Sora so tudi lani nadaljevali 
popis starih hišnih imen na območju občine 
Gorenja vas - Poljane.

Hišna imena večkrat sporočajo tudi zgodovinske 
posebnosti kraja ali domačij, z njimi se ohranja 
identiteta določenega območja ter pripadnost 
ljudi domačemu kraju in domačiji.
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Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega ze-
mljišča (NUSZ) uporablja 
odlok, ki je bil sprejet v letu 
1999 in v letu 2004 dopol-
njen. Odlok je star, a so vse-
eno upali, da ga bodo lahko 
uporabljali do uvedbe davka 
na nepremičnine, ki pa se 
odmika, je direktorica ob-
činske uprave Jolanda Pin-
tar poročala na aprilski seji 
občinskega sveta, na kateri 
so obravnavali tudi predlog 
novega odloka o NUSZ. Sve-
tniki so ga v prvi obravnavi 
potrdili, dokončno pa ga 
bodo potrjevali na junijski 
seji. Letos bodo NUSZ od-
merili še po starem, nov od-
lok pa bodo prvič upoštevali 
prihodnje leto.
Pintarjeva je povedala tudi, 
da je ministrstvo za okolje 
in prostor Železnike lani 
uvrstilo med občine, v kate-
rih izvajajo postopek nadzo-
ra zakonitosti odloka o 
NUSZ. Zakonodaja ne do-
voljuje sprememb obstoje-
čega odloka, zato so se lotili 
priprave novega in pri tem 
upoštevali navodila ministr-
stva. Skladbo z zakonodajo 
morajo uvesti nadomestilo 
za uporabo nezazidanih 
stavbnih zemljišč. V odlok 

so morali dodatno vključiti 
tudi novo namembnost: 
stavbna zemljišča, ki se upo-
rabljajo za izvajanje kmetij-
ske poslovne dejavnosti. Sle-
dnje se nanaša na tiste, ki 
imajo na Ajpesu registrira-
no kmetijsko dejavnost, hle-
vi in dopolnilne dejavnosti 
pa ne bodo zajeti. Počitniški 
objekti bodo obravnavani 
enako kot stanovanjski. Na-
selja iz četrtega območja 
(podratitovške vasi) ne bodo 
več oproščena plačila NUSZ, 
saj za oprostitev ni zakonske 
podlage, pač pa bodo po be-
sedah Pintarjeve sedaj mini-
malno obdavčena. 

Kot je pojasnila Pintarjeva, 
so v nov odlok skušali čim 
bolj prenesti obstoječo uredi-
tev – tudi glede višine pobra-
nega nadomestila. Letno si-
cer poberejo 365 tisoč evrov 
NUSZ: 200 tisoč evrov od 
pravnih in 165 tisoč evrov od 
fizičnih oseb. Skladno s sta-
tutom občine nadomestilo 
od fizičnih oseb z nakazilom 
krajevnim skupnostim vra-
čajo na območje, kjer je bilo 
pobrano. Bodo pa prihodnje 
leto prvič odmerili nadome-
stilo za nezazidana stavbna 
zemljišča, kar naj bi v občin-
ski proračun prineslo doda-
tnih 35 tisoč evrov. Za razliko 

od mnogih drugih občin 
omenjenega nadomestila v 
Železnikih doslej niso zara-
čunavali, a se temu ne more-
jo izogniti, saj obdavčitev na-
rekuje zakonodaja, je poja-
snila. Pravnim osebam so že 
sedaj odmerjali nadomestilo 
za zunanje površine, tako da 
se novost nanaša predvsem 
na fizične osebe. Za nezazi-
dana stavbna zemljišča pred-
videvajo 50-odstotno olajša-
vo. Lastniki, za katere bo od-
merjeni znesek preveliko 
breme, bodo imeli možnost 
zemljišča prodati ali pa pre-
dlagati izvzem iz stavbnega 
zemljišča. "Po sprejemu od-
loka oziroma pred odmero 
za leto 2020 bomo naredili 
tudi javno razgrnitev podat-
kov o nezazidanih stavbnih 
zemljiščih, tako da bo lahko 
vsak videl, kaj ga čaka," je ra-
zložila Pintarjeva.
Svetnik Primož Pintar dvo-
mi, da bo zaradi obdavčitve 
na trgu več stavbnih ze-
mljišč, saj bodo lastniki po 
njegovem raje predlagali iz-
vzem. Boji se, da bo učinek 
ravno nasproten in da bo 
Sorica, na primer, postala 
vas, kjer se ne bo dalo zidati. 
Slišati je bilo tudi, da je ob-
davčitev nezazidanih stavb-
nih zemljišč prevelika, prav 
tako pa tudi za poslovne po-
vršine.

Kmalu nov odlok o 
stavbnem nadomestilu
Občinski svetniki so v prvi obravnavi sprejeli predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča. Po novem odmera nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ki jo narekuje tudi 
zakonodaja. 

Letos bodo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
odmerili še po starem, nov odlok pa bodo prvič upoštevali 
prihodnje leto. Fotografija je simbolična.

Na občinski seji konec fe-
bruarja smo obravnavali 
spremenjeno idejno zasno-
vo doma za starejše. K tej 
točki so bili poleg občinskih 
svetnikov vabljeni tudi člani 
odbora za družbene dejav-
nosti, predstavnik Mestnega 
odbora Kres, predstavniki 
štirih stolpnic Na Kresu, di-
rektor Javnega zavoda Rati-
tovec, projektant idejne za-
snove dr. Domen Zupančič, 
predstavnik Firis Imperl g. 
Franci Imperl in predstoj-
nik Inštituta Antona Trste-
njaka dr. Jože Ramovš.
Spremenjeno idejno zasno-
vo je predstavil arhitekt dr. 
Domen Zupančič. V spre-
menjeni idejni zasnovi ni 
več manjše stavbe, ki je bila 
od najbližje stolpnice odda-
ljena šest metrov. Vse dejav-
nosti se bodo odvijale v eni 
nekoliko večji stavbi, ki pa 
bo od najbližje stolpnice od-
daljena 28 metrov. S spre-
menjeno idejno zasnovo se 
je strinjalo tudi ministrstvo, 
saj je skladna z razpisom in 
njihovimi zahtevami glede 
stavb za domove starejših. V 
novi idejni zasnovi je prika-
zana tudi nova povezovalna 
pot od državne ceste mimo 
bazena in Mercatorjevega 
parkirišča do tega območja 
Na Kresu. Za novo povezo-
valno pot smo že izvedli raz-
pis in izmed šestih ponu-
dnikov izbrali cenovno naj-
ugodnejšega Eurograd iz 
Ljubljane. Investicija je vre-
dna 147.000 evrov. Gradnja 
bo potekala od maja do kon-
ca julija. V spremenjeni 
idejni zasnovi sta bili naka-
zani dve možnosti dodatnih 
parkirišč. Dodatno parkiri-
šče je možno zgraditi za za-
dnjo stolpnico, možno pa je 
zgraditi tudi dvonivojsko 
parkirišče na občinskem ze-
mljišču med bazenom in 
Mercatorjem.
V razpravi so predstavniki 
stolpnic povedali, da je nova 

idejna zasnova bolj spreje-
mljiva, da pa je treba urediti 
tudi vso infrastrukturo in 
celotno območje, poskrbeti 
za več parkirišč in za varne 
poti. Strinjali so se s parkiri-
ščem za zadnjo stolpnico in 
predlagali, naj se preveri 
možnost izvedbe tega parki-
rišča v dveh nivojih.
V razpravi je bila omenjena 
tudi sprememba lokacije. Na 
spremembo lokacije doma 
pa ministrstvo ne pristane, 
ker je bila del ponudbe in je 
nanjo vezana koncesija.
Konec marca so nam pred-
stavniki civilne iniciative po-
slali tudi odprto javno pismo 
z vprašanji, ki so ga naslovili 
tudi na več medijev. Na jav-
no pismo in na vprašanja 
smo jim v prejšnjem tednu 
odgovorili.
Investitor je začel pripravlja-
ti projektno dokumentacijo, 
gradbeno dovoljenje naj bi 
pridobil do jeseni letošnjega 
leta. Načrtuje, da bi še letos 
postavil temelje objekta, da 
bi potem takoj v letu 2020 
začel gradnjo objekta. Na 
občini pa bomo začeli pri-
pravljati projekt infrastruk-
turnih ureditev in projekt 
ureditve območja pred stol-
pnicami. Vse te projekte 
bomo pred gradnjo predsta-
vili občanom tega območja.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Dom Železniki

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Gorenjski grad-
beni družbi (GGD) je uspe-
lo končati rekonstrukcijo 
regionalne ceste Sorica–Po-
drošt, tako da je predvido-
ma od včeraj spet prevozna. 
Nazadnje so rekonstruirali 
območje križišča v Podro-
štu in spodnji odsek ceste 
od Podrošta naprej. Glavni-
no del so izvedli do lanske-

ga decembra, ko so cesto 
tudi preplastili z nosilnim 
slojem asfalta, investicijo 
pa so nato nadaljevali konec 
marca in jo v enem mesecu 
tudi končali. Župan Anton 
Luznar je zadovoljen, da se 
je rekonstrukcija ceste po 
skoraj desetletju in pol ven-
darle končala. Kot je dejal, 
bodo napore sedaj usmerili 
v to, da bo državna direkcija 
za infrastrukturo nadaljeva-

la rekonstrukcijo ceste sko-
zi Sorico ter da bodo začeli 
pripravljati idejno zasnovo 
za rekonstrukcijo ceste od 
vasi do križišča nad Sorico 
in potem tudi naprej proti 
Soriški planini.
Po prvomajskih praznikih se 
bo nadaljevala sanacija skal-
ne brežine in odprava ožine 
na regionalni cesti pri odce-
pu za Davčo. Predvidena je 
polovična zapora ceste, je po-
vedal Jurij Rutar iz GGD. Sa-
nacijo brežine dober kilome-
ter nad Zalim Logom (pred 
odcepom za Ravne) pa so 
ustavili, saj se je ob delih 
sprožil zemeljski plaz. "Se-
daj čakamo na novo projek-
tno rešitev. Projektant že pri-
pravlja projektno dokumen-
tacijo z novimi ukrepi," je 
razložil Rutar. Cesta je tako 
sedaj normalno prevozna, ob 
nadaljevanju del pa bodo 
znova vzpostavili polovično 
zaporo. Ta bi sicer morala 
trajati do sredine avgusta, 
tako kot na gradbišču pri 
davškem mostu, a bo zaradi 
dodatnih del trajala mesec ali 
dva dlje, je napovedal Rutar. 

Cesta v Sorico že prevozna

Rekonstrukcija križišča v Podroštu in spodnjega odseka 
ceste v Sorico je končana. / Foto: arhiv Gorenjske gradbene družbe 

Ana Šubic

Železniki – Lani je bilo v 
vseh štirih občinah na Ško-
fjeloškem v storitev pomoči 
na domu, ki jo izvaja Center 
slepih, slabovidnih in starej-
ših (CSS) Škofja Loka, vklju-
čenih 163 uporabnikov oz. 
osemnajst več kot predlani. 
V občini Železniki je število 
uporabnikov s predlanskih 
24 lani naraslo na trideset, je 
razvidno iz poročila CSS 
Škofja Loka, s katerim so se 
na aprilski seji seznanili tudi 
železnikarski občinski sve-
tniki. Povprečno število upo-
rabnikov iz občine Železniki 
je bilo lani dvajset, predlani 
jih je bilo devetnajst, v pred-
hodnih dveh letih pa 13 in 
devet. Pomoč na domu omo-
gočajo ob delavnikih med 7. 

in 15. uro. Izvajata jo dve so-
cialni oskrbovalki, v času na-
domeščanja pa vključijo še 
delavko po podjemni pogod-
bi. Mesečno so v povprečju 
opravile nekaj več kot dvesto 
efektivnih ur pomoči. Največ 
pomoči so namenile temelj-
nim dnevnim opravilom, 
sledili sta gospodinjska po-
moč in pomoč pri ohranja-
nju socialnih stikov. Občin-
ski svetniki so dali tudi so-
glasje k novi ceni storitve, ki 
jo je na podlagi pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih sto-
ritev predlagal CSS Škofja 
Loka. Ekonomska cena za 
uro pomoči se je zvišala za 
dober evro na 21,78 evra na 
uro, cena za uporabnika pa 
ostaja pet evrov in je nespre-
menjena že od leta 2016.

Lani pomagali 
tridesetim občanom

Železniki – Pihalni orkester 
Alples Železniki bo tudi le-
tos 1. maja, na praznik dela, 
s tradicionalno budnico obi-
skal različne kraje v Selški 
dolini. Budnico bodo začeli 
malo po 6. uri na Zalem 
Logu, nato bodo okoli 7. ure 
šli skozi Železnike (Racov-
nik, Dašnica, Na Kresu), 
ustavili pa se bodo še na 
Studenem in v Selcih. Pred-
sednik orkestra Matic Prevc 
je tudi povedal, da se 2. 
maja na povabilo Turistič-
nega društva Železniki od-
pravljajo v Arboretum Volčji 
Potok, kjer bodo znova 
predstavljali občino Železni-
ki, 19. maja pa bodo igrali 
pred Športno dvorano Žele-
zniki pred koncertom Tone-
ta Habjana, njihovega nek-
danjega trobentača, sedaj 
pa opernega pevca, ki se mu 
bosta na odru pridružila še 
znani tenorist Janez Lotrič 
in mezzosopranistka Irena 
Yebuah Tiran. V Pihalnem 
orkestru Alples se pripra-
vljajo tudi na praznovanje 
40-letnice delovanja. Jubilej 
bodo praznovali konec juni-
ja v okviru Čipkarskih dni.

Jutri prvomajska 
budnica
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Ana Šubic

Železniki – Razstavni prostor 
kulturnega središča v slova-
škem mestu Pezinok od 8. 
aprila krasijo železnikarske 
čipke. Razstavo z naslovom 
Čipka dežele Kranjske je pri-
pravilo Turistično društvo 
(TD) Železniki na povabilo 
Slovaka Zlatka Blaževiča, ki 
skrbi za vsebino omenjene-
ga razstavnega prostora. Z 
Blaževičem so se spoznali 
lani v Lepoglavi, je povedal 
predsednik TD Tomaž Weif-
fenbach in dodal, da so se z 
veseljem odzvali na njegovo 
povabilo k postavitvi razstave 
v pezinskem kulturnem sre-
dišču. "Na ogled smo posta-
vili najlepše čipke iz zakla-
dnice turističnega društva, 
mojstrovine pokojnih in še 
živečih mojstric," je povedal 
Weiffenbach.
Pezinok je mesto z okoli 
23 tisoč prebivalci, 25 kilo-

metrov od Bratislave. V 
kulturnem središču se po 
besedah Weiffenbacha zvr-
sti lepo število obiskoval-
cev, tako da bodo železni-
karske čipke zagotovo pri-
tegnile precej pozornosti. 
Tako je bilo že ob odprtju 
razstave, ki ga je s prika-
zom klekljanja obogatila 
železnikarska mojstrica 
Vita Dolenc. Navzoča je 
bila tudi začasna odpravni-
ca poslov slovenskega vele-
poslaništva v Bratislavi 
Mateja Kobav. Med govor-
niki je bil tudi Weiffen-
bach, ki je navzoče pozdra-
vil v imenu Občine Žele-
zniki in TD ter z njimi de-
lil nekaj zanimivosti o do-
mačih krajih in čipkah. 
Razstava bo odprta do 4. 
maja, nato pa jo bodo 13. 
maja preselili v prostore ve-
leposlaništva v Bratislavi, 
kjer bo na ogled približno 
mesec dni.

Čipke tudi na Slovaško
Čipke iz zakladnice Turističnega društva Železniki so ta čas na ogled na Slovaškem.

Z odprtja razstave v pezinskem kulturnem središču: Vita 
Dolenc, Tomaž Weiffenbach, Mateja Kobav 
(Veleposlaništvo RS v Bratislavi) ter Anica in Zlatko 
Blaževič / Foto: arhiv TD Železniki

Ana Šubic

Žečezniki – Pred Zalim Lo-
gom, pri odcepu za Davčo, 
nastaja spominski park, v 
katerem je možno videti 
protitankovske ovire, posta-
vljene tik pred drugo svetov-
no vojno v okviru Rupniko-
ve linije. Ovire oz. del njih je 
vse do aprila 2016 stal ob 
cesti pred ožino proti Zale-
mu Logu. "Obstaja fotogra-
fija, na kateri se vidi razse-
žnost te zapore. Kolikor 
nam je do sedaj znano, so 
bile tovrstne ovire ohranje-
ne le pri Zalem Logu, kamor 
so si jih prišli ogledovat tudi 
poznavalci tovrstnih objek-
tov," je povedal Bojan Rih-
taršič, član projektne skupi-

ne, ki se pod okriljem Javne-
ga zavoda Ratitovec posveča 
Rupnikovi liniji in rapalski 
meji na območju občine Že-
lezniki. Pred letom dni usta-
novljena devetčlanska sku-
pina si prizadeva, da bi 
ohranjene objekte čim bolj 
vključili v turistično ponud-
bo, tako kot so to že storili 
denimo v Poljanski dolini.

Kot je pojasnil Rihtaršič, je 
bilo protitankovske ovire 
zaradi velike pričevalne vre-
dnosti o razmerah tistega 
časa smiselno ponovno 
umestiti čim bolj v kontekst 
prostora. Ustrezno mesto 
za park so našli le streljaj 
naprej od davškega mosta. 
Po mnenju Rihtaršiča gre 
za najboljši približek prvo-
tni poziciji ovir, hkrati pa je 
lokacija nemoteča za dana-
šnji potek ceste in vodotoka 
Davščica. Ovire so postavili 
lansko jesen, vzporedno v 
smeri doline, enako kot so 
bile razporejene na prvotni 
poziciji. "Sklop jeklenih 
ovir dopolnjuje tudi železo-
betonska ovira, ki se je po 
srečnem naključju ohranila 

v bližini," je pojasnil in do-
dal, da park še ni dokončan: 
"Predvidena je še postavitev 
informativne table. Upam, 
da se bo park še naprej raz-
vijal – s postavitvijo more-
bitnih novih najdb, mogoče 
se bo nekoč pojavila tudi 
možnost za rekonstruiranje 
celotne zapornice, saj je 
prikazan le del celote. Želja 
je, da bi obiskovalec vsaj za-
čutil razsežnost takratnih 
del in način razmišljanja o 
takratni obrambi." Za po-
moč in podporo pri izvedbi 
parka je posebej hvaležen 
Občini Železniki, Gorenj-
ski gradbeni družbi, Kul-
turnemu in turističnemu 
društvu (KTD) Zali Log, 
Muzejskemu društvu Žele-

zniki in še zlasti Vincenciju 
Demšarju, saj se je prav po 
njegovi zaslugi ohranil en 
kos prvotnega sklopa jekle-
ne konstrukcije. "Obisko-
valci ste vabljeni, da sami 
ugotovite, kateri," je pova-
bil Rihtaršič. 
Park je obenem dodatna za-
nimiva točka lepo urejene 
Poti v Sušo, ki jo je vzposta-
vil KTD Zali Log, je še pou-
daril Rihtaršič: "Obiskovalci 
lahko parkirajo pri špor-
tnem igrišču na Zalem 
Logu, se sprehodijo po Gale-
tovi lajti in po gozdni poti do 
cerkve in zdravilne vode v 
Suši, kjer je ob poti že pred-
stavljen eden od številnih 
bunkerjev Rupnikove linije 
na Selškem."

Urejajo spominski park
Pred Zalim Logom nastaja spominski park s protitankovskimi ovirami Rupnikove linije. V Selški dolini 
si želijo, da bi ohranjene objekte omenjene linije in rapalske meje bolje vključili v turistično ponudbo.

Park s protitankovskimi ovirami želijo v prihodnje nadgrajevati – najprej s postavitvijo 
informativne table. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Selca – Druga aprilska sobo-
ta je bila dan, ki se ga bodo 
dolgo spominjali, pravijo v 
PGD Selca. Na ta dan so na-
mreč dočakali selitev vozil in 
opreme v nov gasilski dom. 
S tem se jim je izpolnila dol-
goletna želja, saj je bil njihov 
stari dom premaj hen, na ne-
primerni lokaciji, brez stra-
nišč in ogrevanja. Gradnja se 
je s komunalnim opremlja-
njem zemljišča začela pred 
dvema letoma, dom pa jim je 
v tem času uspelo izdelati do 
te mere, da gasilcem omogo-
ča nemoteno operativno de-
lovanje. "Pritličje z garažo in 
medetaža s sejno in klubsko 
sobo sta končana. Manjka še 
kak kos notranjega pohištva, 
a to za naše delovanje ni bi-
stveno. Skoraj v celoti je že 
izvedena izolacija strehe," je 
pojasnil predsednik PGD 
Selca Matija Nastran in do-
dal, da bodo dela nadaljevali 

v prvem nadstropju, kjer je 
večnamenska dvorana. Sep-
tembra naj bi dom dobil še 
fasado, ob koncu poletja pa 
načrtujejo še asfaltiranje 
okolice. Uradno odprtje 
doma predvidevajo v nasle-
dnjem letu. V nov gasilski 
dom so po podatkih Nastra-
na doslej vložili okoli 412 ti-
soč evrov. Občina je prispe-
vala dvesto tisoč evrov, preo-
stalo so zbrali sami, tudi s 
pomočjo donatorjev in pri-
spevkov krajanov. Ob gra-
dnji doma so gasilci opravili 
tudi več kot 5500 prostovolj-
nih ur dela. Nastran je še po-
vedal, da bodo star gasilski 
dom podrli: "Na njegovem 
mestu bo verjetno nastal 
manjši park, kolikor bo mo-
goče, se bo razširila lokalna 
cesta. Stari dom smo odsto-
pili Krajevni skupnosti Selca, 
ki nam bo v zameno plačala 
asfaltirano dvorišče z dovo-
zno cesto. Pri asfaltaciji bo 
pomagala tudi občina."

Dan, ki se ga bodo 
dolgo spominjali 

Selitev opreme v novi gasilski dom v Selcih 
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Železniki – Število vseh opravljenih nalog na Krajevnem ura-
du Železniki se je lani precej zmanjšalo, je na zadnji seji 
občinskega sveta poročal načelnik Upravne enote (UE) Ško-
fja Loka Bojan Miklavčič. Leta 2016 je bilo skupaj opravlje-
nih 384 postopkov, predlani 560, lani pa le tristo, kar pome-
ni skoraj 47-odstotni upad. Opravljenih je bilo 147 upravnih 
postopkov (izdaja osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških 
dovoljenj, odjave vozil iz prometa …), predlani pa 192. Še 
večji upad so zaznali pri drugih upravnih nalogah: iz pre-
dlanskih 360 na lanskih 146. Največ drugih upravnih nalog 
se je nanašalo na prijave in odjave prebivališč, potrdila iz 
uradnih evidenc, potrjevanje podpor volivcev in overitev 
podpisa. Kljub upadu opravljenih storitev delovanje krajev-
nega urada ni vprašljivo, dokler bodo kadrovsko to zmogli, 
je zagotovil načelnik UE, bi si pa seveda želel večjega odziva 
občanov. Krajevni urad bo še naprej odprt ob četrtkih med 
8. uro in 15.30, julija in avgusta pa bo zaprt.

Na krajevnem uradu lani manj strank

Spominski park je 
obenem tudi dodatna 
zanimiva točka lepo 
urejene Poti v Sušo, ki 
jo je vzpostavilo 
Kulturno in turistično 
društvo Zali Log.

Železniki – Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili elabo-
rata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo ter odva-
janja in čiščenja odpadne vode. Z majem bodo tako začele 
veljati malenkost višje cene. Vodarina za vodovod Železniki 
se je zvišala za 0,5 odstotka, cena odvajanja vod pa za 7,4 
odstotka. Če je objekt priključen na vodovod Železniki in 
javno kanalizacijo, bo gospodinjstvo v primeru porabe 20 
kubičnih metrov vode prejelo položnico v višini 30,28 evra 
oz. 0,77 evra več kot doslej. Pri občanih, ki imajo greznice in 
komunalne čistilne naprave, se cena na položnici zviša za 
0,0035 evra na osebo. Pomemben faktor, ki je vplival na iz-
račun cen, je bila manjša poraba vode na vodovodu Železni-
ki zaradi bolj gospodarnega obnašanja podjetij, je razložila 
vodja režijskega obrata Občine Železniki Saša Lazar. Tekoči 
obratovalni stroški so se znižali, prav tako pa tudi količina 
prodane vode, zaradi časa se je vodarina podražila na 0,3954 
evra na kubični meter. "Količina prodane vode pa vpliva na 
cene vseh storitev, tudi na storitev odvajanja in čiščenja od-
padnih voda," je dodala Lazarjeva.

Malenkost višje cene komunalnih storitev
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Mateja Rant

Žiri – Pregledno razstavo sli-
karja, knjižnega ilustratorja 
in grafičnega oblikovalca 
Tomaža Kržišnika je Loški 
muzej Škofja Loka pripravil 
ob 76-letnici njegovega roj-
stva. Poseben poudarek so 
na razstavi namenili manj 
znanim Kržišnikovim de-
lom v zasebnih in javnih 
prostorih v Žireh, je pouda-
ril kustos Loškega muzeja 
in avtor razstave Boštjan So-
klič in dodal, da so ta dela v 
okviru Loškega muzeja tudi 
prvič sistematično doku-
mentirali in jih vključili v 
katalog, ki je izšel ob razsta-
vi.
Direktorica Loškega muzeja 
Saša Nabergoj je Kržišnika 
označila za vsestranskega 
ustvarjalca, pravega uomo 
universale oziroma rene-
sančnega človeka, ki je s 
svojimi oblikovalskimi in 
umetniškimi posegi neizbri-
sen pečat vtisnil v javne in 
zasebne prostore tudi v do-
mačem kraju. "Na ogled 
smo postavili risbe, plakate, 
knjižne ilustracije, grafike, 
keramiko, fotografije …" je 
naštela Saša Nabergoj in po-
udarila, da jim to ne bi uspe-
lo brez izdatne pomoči Maje 
Kržišnik, ki je skupaj s ku-
stosom pregledovala vse 
gradivo in sodelovala tudi 
pri izboru del za razstavo, 
obenem pa je skrbela za ko-

ordinacijo med Loškim mu-
zejem in lastniki Kržišniko-
vih umetniških del v Žireh. 
"Z Majo Justin iz Muzejske-
ga društva je bila nasploh 
gonilo tega projekta," je ra-
zložila Saša Nabergoj, ki se 
je za razumevanje in finanč-
no podporo zahvalila tudi 
Občini Žiri. Po besedah Bo-
štjana Sokliča razstavljena 
dela iz različnih ustvarjalnih 
obdobij znotraj domače li-
kovne scene Tomaža Krži-
šnika predstavljajo kot ene-
ga najbolj individualnih, 
občutljivih, drznih in hkrati 
stilno prepoznavnih avtor-
jev, ki se je trajno zapisal v 

zgodovino slovenske likov-
ne umetnosti. "Tomaž Krži-
šnik je umetnik, ki se poslu-
žuje tradicionalnih likovnih 
medijev, vendar jih upora-
blja na samosvoj, velikokrat 
duhovit način," je Soklič za-
pisal ob razstavi in nadalje-
val, da raznolikost Kržišni-
kove prakse odkriva ustvar-
jalca univerzalnega kova, ki 
se z enako vnemo posveča 
tako avtorski risbi kot grafi-
ki, pastelnemu slikarstvu, 
oblikovanju plakatov in lo-
gotipov ter unikatnemu 
oblikovanju v keramiki, ste-
klu ali kamnu. "Kržišnikova 
oblikovalsko-slikarska pri-

poved je slikovita in razgiba-
na, preprosta in sproščena. 
Lahkotnost prehajanja iz 
enega v drugi ustvarjalni 
medij je rezultat pogloblje-
nega tehničnega znanja, 
umetniške širine, prepo-
znavne osebne poetike, in-
ventivnosti in inovativnos-
ti," je še poudaril Soklič.
Razstava sicer danes uradno 
zapira vrata, kljub temu pa 
si jo bo mogoče ogledati še 
vse do konca leta po predho-
dni najavi oziroma dogovo-
ru pri Ivanki Žakelj ali Gre-
gorju Mlinarju, in sicer prek 
telefonskih številk 040/841 
490 oziroma 04/50 50 710.

Ustvarjalec 
univerzalnega kova
V Muzeju Žiri so konec marca odprli pregledno razstavo likovnih del Tomaža Kržišnika z naslovom 
Umetnost misli.

Z odprtja pregledne razstave likovnih del Tomaža Kržišnika v Muzeju Žiri / Foto: Tanja Mlinar

Konec marca smo bili priča 
odmevnemu odprtju pregle-
dne razstave našega slikarja 
in častnega občana Tomaža 
Kržišnika. Poudarek so na-
menili delom, ki jih je ustva-
ril v Žireh. Tega sem res ve-
sel, saj je razstava plod uspe-
šnega sodelovanja tudi z 
Loškim muzejem Škofja 
Loka in Muzejskim dru-
štvom Žiri. Ta čas pa pote-
kajo 13. klekljarski dnevi, na 
katerih nas klekljarice znova 
razvajajo s kakovostnimi 
razstavami, pri čemer so le-
tos dale poudarek okroglim 
čipkam. Veliko zanimivega 
ponuja tudi spremljevalni 
program. Tudi na občini že-
limo pokazati, da smo jim 
hvaležni ter da cenimo nji-
hov trud, saj se nam zdi po-
membno, da to tradicijo 
ohranjamo še naprej. S tem 
se krepi sodelovanje med 
generacijami in prenos zna-
nja s starejših na mlajše, saj 
se vsako leto več kot sto mla-
dih uči klekljanja.
Starejši se ta čas verjetno 
najbolj veselijo novega 
doma za starejše. Pred ča-
som smo se skupaj s komi-
sijo, ki smo jo imenovali za 
spremljanje tega projekta, 
sestali s predstavniki Inšti-
tuta Antona Trstenjaka in 
investitorji. V dveh letih, ko-
likor naj bi trajala gradnja, si 
bomo prizadevali narediti 
vse, da vzpostavimo mrežo 
prostovoljstva. Obstoječe ak-
tivnosti, ki jih že dobro izva-
jajo društva, torej projekt 
starejši za starejše, skupine 
za samopomoč in druge de-
javnosti društev, se bomo 
trudili povezati v celoto, s 
katero bomo lahko obogatili 
dejavnosti doma, ki naj bi 
bil zgrajen do konca leta 
2020. Investitor nam je 
predstavil idejno zasnovo 
doma, pri čemer ta čas še 
rešujemo določene odprte 
stvari glede dovozov, treba 
bo razrešiti tudi vprašanje 

parkirišč. Ni pa več vpraša-
nje, ali dom bo, ampak kako 
bomo naredili vse, da bo pri-
jazen za stanovalce. Pri novi 
idejni zasnovi se je nekoliko 
povečala kapaciteta doma, 
in sicer na 61 postelj, inve-
stitor pa se je že pri pridobi-
tvi koncesije zavezal, da bo 
izvajal vse zahtevane progra-
me. 
V začetku aprila je potekala 
tudi že tradicionalna čistilna 
akcija, pri kateri so se tokrat 
osredotočili bolj na ceste kot 
na vodotoke. Ob tej prilo-
žnosti bi se zato javno za-
hvalil vsem društvom, ki so 
se tako množično odzvala, z 
ribiči kot organizatorji na 
čelu. Čistilno akcijo so neko-
liko kasneje izvedli še šolar-
ji. Zelo pomembno je, da 
tudi mladino navajamo na 
skrb za okolje, čeprav opa-
žam, da so mladi celo bolj 
ozaveščeni kot starejši. Pri 
tem imam v mislih pred-
vsem tiste, ki iz avtomobilov 
mečejo prazne pločevinke 
in plastenke, saj bi se morali 
zavedati, da s tem smetijo 
tudi pred svojim pragom. 
Na občini pa se trudimo za 
čisto okolje tudi z novo ure-
jeno deponijo Osojnica, s 
katero zagotavljamo dober 
servis za vse občane, ki tam 
lahko odložijo stvari, ki jih 
ne potrebujejo več.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Hvaležni društvom

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Tradicionalni klekljar-
ski dnevi v Žireh bodo tudi 
letos še vse do 2. maja na 
ogled ponudili številne raz-
stave klekljanih izdelkov. 
Osrednja razstava v veliki 
sobi Galerije Svoboda je v 
znamenju okroglih čipk, in 
sicer so poleg slovenskih na 
ogled tudi ruske, nemške, 
italijanske in hrvaške čipke. 
V mali sobi pa si je mogoče 
ogledati izdelke, ki so nastali 
v okviru letošnjega natečaja 
pod naslovom Moja najljub-
ša ura. Na natečaj je po bese-
dah Tanje Mlinar iz klekljar-
skega društva Cvetke prispe-
lo 44 ur, v katere je na različ-
ne načine vpeta tudi čipka.
Poleg osrednje razstave v Ga-
leriji Svoboda so klekljani iz-
delki na ogled še v drugih 

razstavnih prostorih. V pro-
storih Občine Žiri se na sa-
mostojni razstavi z naslovom 
Pišem in klekljam predstavlja 
klekljarica in pisateljica Tonč-
ka Stanonik s svojimi literar-

nimi deli in čipkami, ki jih je 
sklekljala sama oziroma jih je 
dobila v dar od staršev. V tej 
zbirki je mogoče najti tudi 
čipke, izdelane v drugih teh-
nikah, ki so plod njenega več-

letnega ukvarjanja s čipkami, 
so poudarili v društvu Cvetke. 
Prav tako v prostorih občine 
si je mogoče ogledati še izdel-
ke Čipkarske šole Žiri. V Ga-
leriji klekljane čipke A. Pri-
možič 1888 so pripravili raz-
stavo Okroglo s konca 19. in 
začetka 20. stoletja v vzorcu 
in klekljani čipki, na ogled je 
še potujoča razstava V čipke 
ujeta svetloba. V kapeli Male 
Cvetke pa so svoje izdelke, ki 
so rezultat ročnih spretnosti, 
razstavili člani žirovskega 
društva invalidov.
Razstave so konec tedna po-
pestrili tudi z bogatim spre-
mljevalnim programom. 
Med drugim se je odvijalo 
že tradicionalno šaljivo otro-
ško tekmovanje v klekljanju, 
svoje klekljarske spretnosti 
so na posebnem tekmova-
nju prikazali še odrasli.

V čipko ujet čas
V kinodvorani v Žireh so minulo soboto slovesno odprli 13. Slovenske klekljarske dneve in razglasili 
rezultate letošnjega natečaja.

Letošnji natečaj so pripravili pod naslovom Moja najljubša 
ura. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Zaradi obnove ceste 
Žiri–Rovte na ožini v Sopov-
tu so sredi aprila uvedli po-
polno zaporo ceste na tem 
delu, ki naj bi trajala do 20. 
junija. Do 10. oktobra naj bi 
potem dela izvajali ob delni 
zapori, nato pa bodo cesto 
spet popolnoma zaprli do 
30. oktobra. 
Obvoz za osebna vozila bo 
urejen po lokalnih cestah na 
relaciji Hleviše–Vrh Sv. 
Treh Kraljev–Račeva–Žiri. 

Obvoz za vsa tovorna vozila 
in avtobus bo urejen po dr-
žavnih cestah na odsekih 
Logatec–Žiri, Logatec, Kal-
ce–Logatec, Godovič–Kalce, 
Sp. Idrija–Godovič in Peč-
nik–Žiri. Priklopna in pol-
priklopna vozila bodo preu-
smerili na relaciji Sp. Idrija–
Želin–Cerkno–Trebija–Žiri 
in Vrhnika–Horjul–Gorenja 
vas–Žiri. Zaradi obnove ce-
ste je včeraj začel veljati tudi 
spremenjen vozni red avto-
busa na liniji Žiri–Ljublja-
na–Žiri.

Zapore zaradi obnove

Žiri – Društvo ŠmaR Žiri v soboto, 18. maja, pripravlja eno-
dnevno peš romanje iz Žirov na Brezje. Iz Žirov se bodo 
odpravili ob 5. uri, na Brezje pa bodo po pričakovanjih pri-
speli ob 19. uri, ko je tam sveta maša. "Romanje je kar zah-
tevno, zato se na pot odpravite dobro pripravljeni," opozar-
jajo v Društvu ŠmaR. V Žiri se bodo vrnili z avtobusom.

Iz Žirov na Brezje
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Mateja Rant

Žiri – "Po številu udeležen-
cev je bila letošnja čistilna 
akcija daleč najuspešnejša 
doslej, zbralo se nas je več 
kot 130," je zadovoljen pred-
sednik Ribiške družine Žiri 
Miro Mahnič. Odzvali so se 
namreč v številnih žirovskih 
društvih. Največ je bilo ta-
bornikov, čistili pa so tudi 
člani žirovskega judo kluba, 
planinci, lovci in številni 
drugi posamezniki.
Medtem ko so se v preteklih 
letih osredotočili predvsem 
na vodotoke, pa so po Mah-

ničevih besedah letos poseb-
no pozornost namenili še 
glavnim vpadnicam v Žiri. 
"Izkazalo se je, da je smete-
nje ob cestah v zadnjem 
času še večji problem kot ob 
vodotokih," je opozoril Mah-
nič in poudaril, da so najve-
čja težava lončki za kavo, ki 
jo ljudje pijejo na poti, saj se 
je prav teh med odpadki na-
bralo največ. Obenem pa je 
z zadovoljstvom ugotavljal, 
da se je skupna količina od-
padkov v primerjavi s prete-
klimi leti zmanjšala, pa če-
prav se je čiščenja lotilo pre-
cej več ljudi. "Včasih smo v 

naravi našli tudi ogromno 
kosovnih odpadkov, celo po-
lovico avtomobila ali hladil-
nik recimo, danes pa tega 
praktično ni več." Verjame, 
da je to posledica tega, da so 
se ljudje navadili, da lahko 
kosovne odpadke brezplač-
no odlagajo v zbirnem cen-
tru Osojnica. "Ob sobotah 
so večkrat kar vrste pred 
vhodom v zbirni center," je 
opazil Mahnič in ob tem po-
hvalil občino, da je poskrbe-
la za možnost brezplačnega 
odlaganja ne samo kosov-
nih, ampak tudi drugih od-

padkov. Veseli ga tudi, da se 
je močno zmanjšala količina 
smeti v vodotokih, v katerih 
jih je bilo včasih polno. "Se 
pa še najde kakšen nelega-
len prostor za piknik, kjer 
ljudje ne pospravijo za 
sabo." Ozaveščenost pa se je 
kljub temu po njegovem 
prepričanju bistveno pove-
čala, saj so včasih po čistil-
nih akcijah smeti odvažali z 
avtomobilskimi prikolicami, 
zdaj pa je bilo na posame-
znih zbirnih mestih mogoče 
najti po največ dve do tri 
majhne vreče smeti. 

Najbolj množičen 
odziv doslej
Ribiška družina Žiri je v sodelovanju z občino v začetku aprila pripravila tradicionalno čistilno akcijo 
Očistimo Žiri, ki se ji je pridružila množica prostovoljcev.

Letošnji čistilni akciji se je pridružila množica 
prostovoljcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Pri čiščenju so letos posebno pozornost namenili glavnim 
vpadnicam v Žiri. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Gradnje krožišča, ki 
predstavlja začetek urejanja 
obvoznice v Žireh, so se na 
republiški direkciji za infra-
strukturo lotili skupaj z ob-
čino, je pojasnil župan Ja-
nez Žakelj. Še letos naj bi po 
pričakovanjih župana kon-
čali tudi odkup zemljišč pro-
ti Logatcu, da bi lahko nada-
ljevali gradnjo obvoznice.
"Še pomembnejši del pa bo 
pripeljati obvoznico v indu-
strijsko cono. Za tamkajšnja 
podjetja je to zelo pomemb-
no," je razložil župan. Ceste 
v industrijsko cono so na-
mreč po njegovih besedah 
projektirane za bistveno 

manjši promet, tako da se z 
direkcijo ta čas že dogovarja-
jo tako za nadaljevanje pro-
jektiranja kot odkupe ze-
mljišč. "Pri slednjem jim 
bomo priskočili na pomoč s 
sprejetjem občinskega pro-
storskega načrta, ki bo omo-
gočil tudi dodatno orodje za 
odkupe."
Ta čas pa so že končali še en 
pomemben projekt v občini, 
to je gradnjo pločnikov na 
Selu, kjer jih prav tako čaka 
še en zahteven zalogaj, to je 
odprava še zadnjega ozkega 
grla na tem odseku. "Za to 
bo potrebna rušitev hiše pri 
Cenetu, kar bo predvidoma 
izvedeno še letos," je poja-
snil župan.

Začetek gradnje 
obvoznice

Direkcija za infrastrukturo v Žireh končuje 
gradnjo krožišča.

Končuje se gradnja krožišča. / Foto: Gorazd Kavčič

Nova cesta skozi Selo / Foto: Gorazd Kavčič

Žiri – Regijskemu projektu Nekteo, cilj katerega je razviti 
orodja za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe 
obnovljivih virov energije v javni upravi na območju šestih 
pilotnih občin, se je pridružila tudi Občina Žiri. V okviru 
projekta so tako v prostorih občine namestili prikazovalnik 
vzorčnih energetskih točk, to sta Osnovna šola Žiri in Kul-
turno središče Stare Žiri, je pojasnil župan Janez Žakelj. V 
Žireh se ob tem lahko pohvalijo, da so kot edina slovenska 
pilotna občina prejeli priznanje za energetsko najbolj učin-
kovito občino z najnižjo specifično rabo energije v javnih 
objektih v letu 2017 v okviru projekta Nekteo.

Priznanje za energetsko najbolj učinkovito občino

Mateja Rant

Žiri – S toplejšimi dnevi za-
živijo tudi vrtovi in v vrtcu 
želijo, da bi bili čim bolj pi-
sani in raznovrstni, zato ob-
čanom vsako leto ponudijo 
priložnost, da si izmenjajo 
sadike in semena. Tudi letos 
si je bilo tako mogoče izme-
njati semena in sadike naj-
različnejše zelenjave, zelišč 
in tudi vrtnih rož, dogodek 
pa je v prvi vrsti namenjen 
druženju različnih genera-
cij, saj otroci nanj povabijo 
tudi svoje dedke in babice.
"Začetki naših izmenjav so 
bili zelo skromni, zdaj pa je 
za to iz leta v leto več zani-
manja," z zadovoljstvom 
ugotavlja vzgojiteljica Neva 
Šink, na pobudo katere so 
začeli s tem projektom. 
Tako otroci že v vrtcu spo-
znajo pomen semen. "Veli-
ko se pogovarjamo o seme-
nih in prebiramo različne 
knjige na to temo. Tako 
otroci spoznajo, kako iz 
drobnega semena počasi 
zraste rastlina." To imajo 

možnost opazovati tudi na 
lastnem vrtičku pri vrtcu. 
"Letos imamo povsem nove 
visoke grede, saj na mestu 
našega prejšnjega vrtička 
gradijo telovadnico," je ra-
zložila Neva Šink. Tudi letos 
so posadili predvsem rastli-
ne in zelišča, ki jih lahko 
uporabijo v vrtcu, recimo za 
kuhanje čajev ali kot doda-
tek malicam. "Otroci imajo 

zelo radi recimo drobnjak, 
ki ga posujemo po mlečnih 
in drugih namazih." Neva 
Šink je poudarila, da jim 
tako že v vrtcu privzgojijo 
navade, ki jim ostanejo za 
vse življenje. "Ob tem pa 
tudi spoznajo, da hrana na 
krožniku ni nekaj samou-
mevnega oziroma da ne ra-
ste na policah trgovin, obe-
nem pa se zavedo, da je hra-

na z domačega vrta bolj ka-
kovostna." Ob skrbi za vrti-
ček se seznanijo še z delom 
na vrtu in spoznavajo različ-
na orodja.
Za vsakoletno izmenjavo 
otroci semena in sadike pri-
nesejo od doma. "Naše pra-
vilo je namreč, da morajo 
biti semena pridelana doma, 
ne kupljena," je poudarila 
Neva Šink. 

Poskrbeli za pisane vrtove
Vzgojiteljice in otroci vrtca pri Osnovni šoli Žiri so v sodelovanju s Turističnim društvom Žiri pretekli 
teden v Kržišnikovem vrtu šesto leto zapored pripravili izmenjavo semen in sadik.

V Kržišnikovem vrtu so znova pripravili izmenjavo sadik in semen. / Foto: Gorazd Kavčič
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Igor Kavčič

Poljane – Zgodovinski ro-
man Visoška kronika je bil 
prvič objavljen leta 1919 kot 
podlistek v Ljubljanskem 
zvonu, dve leti kasneje pa je 
to vrhunsko literarno delo 
doživelo tudi prvo knjižno 
izdajo. Sto let kasneje njego-
vo prvo objavo praznujejo 
tam, kjer je ta romaneskna 
zgodba iz 17. stoletja doma, 
na Visokem v Poljanski doli-
ni. O dveh predstavah Viso-
ške kronike – profesionalne-
ga gledališča iz Ljubljane in 
domače ljubiteljske skupine 
iz Poljan – smo se pogovar-
jali s pobudnikoma obeh do-
godkov, Andrejem Šubicem 
in Goranom Šušnjarjem.
"Kadar se v eni zgodbi sreča 
več stvari, idejo prišepne ča-
rovnica," v duhovitem tonu 
začne Andrej Šubic: "V SNG 
Drama Ljubljana so lani ja-
nuarja premierno uprizorili 
Visoško kroniko. Že to, da je 

eden naših najuspešnejših 
režiserjev ta čas Jernej Lo-
renci izbral prav Tavčarjev 
roman, govori o veličini be-
sedila. Predstava je zelo po-
vedna, je pravzaprav pripo-
ved romana z aktualizacija-
mi, ki so v sosledju s seda-
njim prostorom in časom. 
In ne nazadnje, Visoški dvo-
rec je prostorsko zaokrože-
na celota, ki kar kliče po to-
vrstnih dogodkih," je nad 
predstavo navdušen, saj si jo 
je kar dvakrat že ogledal na 
matičnem odru v Ljubljani. 
Predstava kot taka ponuja 
ogromno aktualnih sporočil 
in je tudi sicer uspešnica z 
več nagradami zadnjega 
Borštnikovega srečanja.
Ob predlogu, da odigrajo 
predstavo na prostem, so 
bili v SNG Drami takoj za, 
prav tako pa so igralci, med 
njimi tudi Tamara Avgu-
štin, ki prihaja z Loškega, 
videli ustvarjalni izziv, da na 
oder stopijo na iste stopinje 

kot v romanu Polikarp Ka-
lan ter skozi isti portal Viso-
škega dvorca. Da ima zgod-
ba Visoške kronike v Poljan-
ski dolini 'domovinsko pra-
vico'. "V njej se prepletajo 
tako fikcija kot zgodovinska 
dejstva," pove predsednik 
Kulturnega društva dr. Ivan 
Tavčar Poljane Goran Šu-
šnjar in dodaja, da v dru-
štvu, odkar ta obstaja, živijo 
s pisateljem in različnimi 
obletnicami, ki zaznamujejo 
njegovo življenje in delo.  
V začetku leta se je v društvu 
skupina ljudi organizirala v 
pripravljalni odbor, v katere-
ga sta se poleg obeh sogovor-
nikov vključili še slikarka 
Maja Šubic in oblikovalka 
Nives Lunder, ki sta poskrbe-
li za celotno podobo, ter dru-
gi sodelavci, ki soustvarjajo 
projekt, med njimi Mateja 
Stržinar, Frenk Tavčar, Mi-
ran Osredkar, Jože Debeljak, 
Matej Demšar in Romana 
Bohinc, v pripravo in izved-

bo dogodka pa bodo vključe-
ni tudi številni prostovoljci 
od gasilcev do članov špor-
tnega društva. Visoška kroni-
ka se najbrž še ni igrala pred 
osemsto gledalci, kot se bo 
tokrat na Visokem, sta pre-
pričana sogovornika. Začela 
se bo ob 19. uri in bo trajala 
v kresno noč. Le slabo vreme 
lahko dogodek premakne v 
dvorano OŠ Poljane.
Štirinajst dni pred tem pa v 
gledališki sekciji KD dr. 
Ivan Tavčar pripravljajo še 
lastno produkcijo. Novo dra-
matizacijo Visoške kronike 
je pripravil Andrej Šubic, ki 
se je pri tem delno naslonil 
na dramatizacijo Hudič in 
angel Igorja Torkarja iz 
osemdesetih let. "Bistvo 
predstave je, da smo besedi-
lo prevedli v poljansko nare-
čje. Moj pristop je bil nekoli-
ko drugačen, saj bomo v 
ospredje postavili Polikarpa 
kot začetnika za vse dogaja-
nje na Visokem, tako vzpo-

ne kod padce. Drugi vidik 
dramatizacije so zelo lepe 
ljubezenske zgodbe, ki smo 
jim priča v Visoški kroniki, 
naj gre za Agato in Jurija ali 
pa njegovega brata Izidorja 
in Margareto. Pri tem izpo-
stavljamo tudi pozitiven lik 
škofa Frančiška, ki si je upal 
zoperstaviti nazadnjaški 
kulturi tistega časa. Preiz-
kus z vodo je bil namreč za-
nesljiv za Agatino rešitev," 
pove Šubic in doda, da je to 
tudi poziv k temu, naj bodo 
aktualne oblasti čim bolj 
razsvetljene. 
Pomoč pri režiji je poiskal 
pri profesionalni režiserki 
Tatjani Peršuh, ki je ekipi, 
za katero je že več kot štiri-

deset vaj, svetovala na začet-
ku. "Večina igralske ekipe je 
nova, kot po vsaki vaji vedno 
znova potrjuje Andrej, pa je 
ta zelo prizadevna pri delu 
in čuti veliko odgovornost 
za končni uspeh," poudarja 
Goran Šušnjar. Ansambel 
poleg glavnih likov skupaj z 
ljudstvom in otroki obsega 
25 ljudi, vsaj deset je še so-
delavcev iz tehnične ekipe. 
Za oblikovanje scene in ko-
stumov je poskrbela slikarka 
Tina Dobrajc, za izdelavo 
domači mojstri. Premiera 
bo v petek, 7. junija, v Kul-
turnem domu v Poljanah, 
sledili bosta še dve ponovi-
tvi, na odru pa se bodo po-
novno zbrali v oktobru. 

Kalanovi se vračajo
Polikarp, Jurij, Izidor in Agata pa Marks, Margareta, škof Janez Frančišek in drugi liki iz Visoške 
kronike prihajajo domov – v dolino Tavčarjevega navdiha za njegovo literarno mojstrovino. Ansambel 
SNG Drama Ljubljana bo 21. junija ob 19. uri odrsko izvedbo romana uprizoril na Visokem. Domača 
gledališka skupina pod vodstvom Andreja Šubica pripravlja igro še v poljanskem narečju.

Junija bosta Andrej Šubic in Goran Šušnjar Visoško 
kroniko spet pripeljala domov. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Žiri – Galerija v cerkvenem 
stolpu je že po svojem notra-
njem ustroju nevsakdanja. 
Kot je povedal Ciril Vidmar 
iz društva Šmar, ki galerijo 
upravlja, vsako leto pripravi-
jo tri do štiri razstave in to-
kratna, ki bo na ogled v času 
klekljarskih dni, je prav po-
sebna. V goste so povabili 
akademsko slikarko Majo 
Šubic, ki v dveh nadstropjih 
predstavlja štirinajst del v 
tehniki akril na platnu.
"Sprva sem želela predstaviti 
freske na lehnjaku, a je ta 
zelo podoben ometu na ste-
nah in zato ne bi prišle do 

izraza. Zato sem se odločila 
za slike, ki so povezane z 
vodo in pticami. Nekaj del je 
starejših in sem jih sicer de-
lala za naročnike, ki pa so mi 
dali proste roke, kot bi jih pri-
pravljala za lastno razstavo. 
Predstavljam pa tudi najno-
vejši cikel slik z lužami. Slike 
so razen ene tako prvič pred-
stavljene v javnosti," je pove-
dala Šubičeva in dodala, da se 
prav z lužami iz makrosveta 
umika v mikrosvet. V galeriji 
brez oken luže tako delujejo 
kot okna v zunanji svet. 
Luže so jo očarale v zadnjem 
letu. "Ko tečem po Sorškem 
polju in okolici, običajno 
opazujem gore in polja, en-

krat pa sem ves ta svet zagle-
dala v lužah. Ves ta svet je v 
njih videti še bolj intenzi-
ven. Vsa ta širjava se pojavi v 
zgolj nekaj kvadratnih centi-
metrih. Luže sem začela fo-
tografirati, tako da jih imam 
doma še precej v pripravi," 
še pove Maja Šubic o svojih 
najnovejših delih. 
Razstava bo v času klekljar-
skih dni še do 2. maja odpr-
ta od 9. do 19. ure, v nadalje-
vanju pa si bo do konca 
maja razstavo moč ogledati 
ob sobotah med 9. in 12. 
uro, ob nedeljah od 8. do 9. 
ure in od 10. do 12. ure ali 
po dogovoru na telefonski 
številki 041/378 876.

Ko so slike okna galerije
V Galeriji v zvoniku v cerkvi sv. Martina v Žireh likovna dela razstavlja 
akademska slikarka Maja Šubic.

Maja Šubic s svojimi slikami odpira okna Galerije v zvoniku. / Foto: Igor Kavčič
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ŽENSKE, MOŠKE 
IN OTROKE

IZBRANI IZDELKI 
ZA DOM 
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IZBRANE BLAGOVNE
ZNAMKE 

KOZMETIKE IN
PERILA

IGRAČE 
LEGO

MAJSKI DNEVI V ŠKOFJELOŠKI NAMI
Od 6. do 31. maja 2019

Popust za izbrane izdelke se obračuna pri blagajni. 
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ELEKTRONIKA

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h

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

Bog je 
... prav zares
Nova  
knjiga  
za mlade

Za lepe praznike 
in spomine, 
knjigarna  
Ognjišče poskrbi!
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Za lepe praznike 
in spomine, 
knjigarna  
Ognjišče poskrbi!

KRST • OBHAJILO                    BIRMA • POROKA

Alenka Brun

Peti oziroma nastopati je 
Nina Pušlar začela leta 
2005. Zmagala je v Bitki ta-
lentov v okviru oddaje Spet 
doma, leto dni kasneje pa že 
izdala prvi album in od ta-
krat je na slovenski glasbeni 
sceni. Drugo leto bo tako 
minilo 15 let, kar Ninina 
pevska zvezda sije na slo-
venskem glasbenem nebu. 
Zmaga na Bitki talentov je 
bila zanjo veliko preseneče-
nje, ni pa nikoli niti pomisli-
la, da bo po tolikem času še 
vedno stala na odru in bo 
publika pela njene pesmi 
skupaj z njo. "Hvaležna sem 
za to," pravi.
Na nastopih in koncertih 
Nina vedno poje v živo. 
"Upam pa, da tudi živo," se 
pošali. "Najbolje in hkrati 
tudi najlepše je, kadar publi-
ki lahko ponudiš različno 
paleto koncertov – od inti-
mnih na manjših odrih pa 
vse do velikih koncertov v 
večjih dvoranah. Hkrati se 
koncertnim okoljem prila-
gajajo tudi glasbena zased-
ba, repertoar, izvedbe pesmi 
in to je tako zame kot za 
bend vedno izziv, ki pa nas 
razveseljuje."
Do danes je Nina Pušlar na-
nizala kar nekaj uspešnic in 
albumov. "Najlepše je v 
moji glasbeni sobi pogledati 
na steno in videti pet izda-
nih zgoščenk, za šesto je 

okvir trenutno še prazen in 
čaka." A ne bo dolgo. Za njo 
je koncertno-ustvarjalna po-
mlad. "Veliko časa sem sku-
paj z ekipo preživela v stu-
diu in komaj čakam, da sliši-
te nove pesmi in album, ki 
je že skoraj končan." Prve 
pesmi bo publika premier-
no lahko slišala prav na pri-
hajajočih koncertih.
Nina je ena tistih ustvarjalk, 
ki ji uspeva ohranjati svojo 
zasebnost. Pravi pa, da skozi 
glasbo živi svoje življenje in 
deli svojo intimo – mogoče 
celo bolj, kot si kdo predsta-
vlja. Zadnja leta pa pred-

vsem na koncertih opaža 
tudi, da je s svojim obnaša-
njem vzor mladim. Kar je 
sicer lepo, a se obenem za-
veda, da to s seboj prinaša 
tudi odgovornost. Tudi 
sama je imela in še vedno 
ima vzornike.
Nina Pušlar prihaja v Škofjo 
Loko 24. maja letos. Po dveh 
letih se vrača na Škofjeloški 
grad. In kot se za grajski oko-
liš spodobi, bo s seboj pripe-
ljala veliko glasbeno zased-
bo. Slišali boste kaj novega in 
tudi pesmi, ki jih je v teh 14 
letih publika najlepše spreje-
la. Koncerta se veseli in pou-

darja, da so Gorenjci odlična 
publika. Saj se je prav na Go-
renjskem pred leti prvič zgo-
dilo, da jo je publika presene-
tila in eno izmed pesmi na 
koncertu odpela sama – od 
začetka do konca. "To me je 
res ganilo in tistega trenutka 
ne bom nikoli pozabila. In 
ravno za takšne trenutke je 
vredno vztrajati; in zato, ker 
publika rada prihaja na kon-
certe, imam še toliko večjo 
željo ustvarjati – v studiu, na 
vajah, doma, kjerkoli … Za 
trenutke na odru, ko smo 
skupaj in se imamo enostav-
no lepo."

Gorenjci so odlična publika
Po dveh letih se Nina Pušlar konec letošnjega maja vrača na Škofjeloški grad. Koncerta se izjemno veseli.

Nina Pušlar / Foto: osebni arhiv (Nejc Fon)

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Člani Območ-
nega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo (OZVVS) 
Škofja Loka so na letošnjem 
rednem letnem zboru ob 
koncu štiriletnega manda-
tnega obdobja še bolj na-
tančno pregledali dosedanje 
delo in izvolili novo (staro) 
vodstvo. Predsednik ostaja 
Pavle Jereb, podpredsednik 
Roman Cenčič, sekretar Ma-
tjaž Oblak, člani predsedstva 
Alojz Križaj, Daniel Kirbus, 
Janez Jelenc, Leon Tušar, 
člani nadzornega odbora Ja-
nez Gartner, Stane Berton-
celj, Brane Lavtar, člani ča-
stnega razsodišča pa Jože 
Rakovec, Jože Stanonik, Du-
šan Lahajnar. S sprejemom 
nekaterih novih članov so 
na še posebej slovesen način 
vkorakali v nov mandat.
Slavnostni govornik na zbo-
ru je bil predsednik ZVVS 
general Ladislav Lipič, zbra-
ne pa je nagovoril tudi pred-
sednik OZVVS Škofja Loka 
Pavle Jereb. Poročal je o do-

sedanjem delu in med po-
membnejše uspehe uvrstil 
podelitev bojnih znakov in 
medalj iz časa osamosvoji-
tvene vojne, odkritje petih 
spominskih plošč na lokaci-
jah tajnega skladišča TO, 
začetek dela na projektu 
spominskega obeležja ob 
napadu enot TO na vojašni-
co v Škofji Loki in izvedbo 
več srečanj članov OZVVS 
Šk. Loka, ki se jih je udeleži-
la več kot polovica članov. 
Razveseljuje ugotovitev, da 
se število članov povečuje, 
kar je dokaz dobrega dela in 
zadovoljstva vseh članov. 
Posebno zahvalo je izrekel 
županom vseh štirih občin 
območja Škofje Loke: Žiri, 
Gorenja vas - Poljane, Žele-
zniki in Škofja Loka, za po-
sluh in pripravljenost na 
pomoč pri delu in izvedbi 
projektov OZVVS. Slovesen 
pridih je srečanju dal nastop 
Janeza Trilerja, člana Slo-
venskega okteta, in Otroške 
folklorne skupine Selca pod 
vodstvom mentorice Sonje 
Čenčič.

Veterani izvolili novo 
(staro) vodstvo

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na zboru čla-
nov RKS Območnega zdru-
ženja Škofja Loka so marca 
podelili več priznanj prosto-
voljcem in se jim tako za-
hvalili za njihovo dolgoletno 
delo in požrtvovalnost. 
Priznanja območnega zdru-

ženja so prejeli: Minka Gar-
tner, Monika Gasser, Fani 
Mikš, Podružnična šola Ja-
vorje, Osnovna šola Železni-
ki, Jožica Podnar, Minka 
Justin, Barbara Potočnik, 
Marinka Rejc, Francka Pivk 
in Janka Groboljšek. Predse-
dnik RKS Alojz Kovačič, 
predsednik škofjeloškega 

območnega združenja Rudi 
Zadnik in sekretarka Fani 
Mikš pa so podelili prizna-
nja Rdečega križa Slovenije. 
Bronasta znaka sta prejeli 
Anka Cegnar in Bernarda 
Lukančič, srebrna Marija 
Žontar in Ivanka Igličar, zla-
te pa Ivica Kožuh, Damjan 
Slabe in Franc Fajfar. 

Priznanja prostovoljcem
Zbor članstva Rdečega križa so združili s podelitvijo priznanj.

Nekateri od dobitnikov priznanj Rdečega križa / Foto: arhiv RKS-OZ Škofja Loka

Javorje – Turistično društvo Stari vrh tudi v letu 2019 prireja 
osem pohodov pod skupnim naslovom Od cvetja do jeseni. 
Kot nam sporoča predsednik Janez Šturm, sta dva pohoda 
že za njimi, in sicer zimski pohod z okoli petdesetimi poho-
dniki in pohod po poti meteorita, ki se ga je udeležilo okoli 
sto pohodnikov, med njimi tudi veliko šolarjev. Tretji pohod 
pa bo 18. maja Pohod s pesmijo. Zbrali se bodo ob 9. uri 
pred gostilno Blegoš v Javorjah, na pohodu jih bodo spre-
mljali petje in recitacije, na poti lahko pričakujejo pogostitev. 

Maja Pohod s pesmijo



14

Šport in rekreacija

Loški glas, torek, 30. aprila 2019

 

ZS
S

S
, 

O
B

M
O

Č
N

A 
O

R
G

AN
IZ

AC
IJ

A 
G

O
R

E
N

JS
K

E
, 

P
O

Š
TN

A 
U

LI
C

A 
4

, 
K

R
AN

J

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE,

Območna organizacija Gorenjske vabi na

37. prvomajsko srečanje  
na Križni gori
1. maja 2019 ob 11. uri

Slavnostna govornica bo predsednica sindikata v Domu  
upokojencev Kranj Nataša Malnar. Prisotne bo nagovoril  
tudi župan Škofje Loke Tine Radinja.

 V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester 
Škofja Loka in članice Mažoretnega društva Železniki. Za 
dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel Ansambel Strmina, 
za gostinsko ponudbo pa bo skrbela lovska družina Križna 
Gora in  mesarija Štajnbirt.

Vabljeni na Križno goro! 
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ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE,

Območna organizacija Gorenjske vabi na

37. prvomajsko srečanje  
na Križni gori
1. maja 2019 ob 11. uri

Slavnostna govornica bo predsednica sindikata v Domu  
upokojencev Kranj Nataša Malnar. Prisotne bo nagovoril  
tudi župan Škofje Loke Tine Radinja.

 V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester 
Škofja Loka in članice Mažoretnega društva Železniki. Za 
dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel Ansambel Strmina, 
za gostinsko ponudbo pa bo skrbela Lovska družina Križna 
Gora in  mesarija Štajnbirt.

Vabljeni na Križno goro! 
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ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE,

Območna organizacija Gorenjske, vabi na

37. prvomajsko srečanje  
na Križni gori
1. maja 2019 ob 11. uri

Slavnostna govornica bo predsednica sindikata v Domu  
upokojencev Kranj Nataša Malnar. Prisotne bo nagovoril  
tudi župan Škofje Loke Tine Radinja.

V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester 
Škofja Loka in članice Mažoretnega društva Železniki. Za 
dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel Ansambel Strmina, 
za gostinsko ponudbo pa bo skrbela Lovska družina Križna 
Gora in  mesarija Štajnbirt.

Vabljeni na Križno goro! 

Podjetje MATECH, d. o. o.,  
ki se ukvarja z avtomatizacijo  
industrijskih procesov, 

vabi k sodelovanju 

NOVE SODELAVCE (m/ž)  
za delo na področju elektrotehnike,  
mehatronike in računalništva.

Prijave sprejemamo na elektronskem 
naslovu: zaposlitev@matech.si
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Športni dvo-
rani Poden v Škofji Loki sta 
si čestitke sredi tega meseca 
zaslužili kar dve domači ko-
šarkarski ekipi. 
Najprej je v glavnem odmo-
ru članske tekme med eki-
pama LTH Castings in Gro-
suplje na sredino igrišča 
prišla ekipa kadetov, fantov, 
starih do 17 let, ki je poskr-
bela za senzacijo v Novi Go-
rici, kjer so osvojili naslov 
državnih podprvakov. Fan-
tje so skupaj s trenerjem Pe-
trom Hartmanom ponosno 
pokazali srebrna odličja, za 
uspeh pa jim je čestital tudi 
domači župan Tine Radinja. 
»Ponosni smo na vas in že-
limo, da še naprej tako uspe-

šno zastopate klub in naše 
mesto,« je dejal župan Radi-
nja in mladim upom škofje-
loške košarke izročil prilo-
žnostna darila.
"V letošnji sezoni smo ime-
li v ekipi kar nekaj težav s 
poškodbami in boleznimi, 
tako da nam v rednem delu 
prvenstva ni šlo po načrtih. 
Pred kvalifikacijskimi tek-
mami pa se je ekipa zbrala v 
popolnem številu in uspelo 
se nam je uvrstiti med osem 
najboljših v državi. Nato 
smo presenetljivo premaga-
li Helios in se uvrstili med 
štiri najboljše. Ko smo pre-
magali še Terme Podčetr-
tek, smo se v velikem finalu 
pomerili s favoriti, ekipo 
Olimpije. Vso tekmo smo 
se dobro borili in kljub po-
razu ter končnem drugem 
mestu lahko fantom resnič-

no čestitam," je povedal tre-
ner Peter Hartman, ki je 
vesel, da je v Škofji Loki 
spet močna generacija ko-
šarkarjev. 
»Vedeli smo, da smo spo-
sobni marsikaj doseči, če-
prav nihče od nas ni priča-
koval medalje. Zelo smo za-
dovoljni in upam, da nas bo 
čim več vztrajalo, da bomo 
igrali tudi med člani,« je po-
vedal najboljši strelec tur-
nirja Matej Čibej. 
Čestitkam mladim košar-
karjem je sledil še drugi del 
obračuna tekme članov, va-
rovanci trenerja Jake Hla-
dinka pa so zanesljivo pre-
magali goste iz Grosuplja in 
si tako že pred zaključkom 
sezone priborili obstanek 
med drugoligaši. Na koncu 
so v ligi za obstanek osvojili 
prvo mesto.

Srebro za kadete
Ta mesec so na finalnem košarkarskem turnirju v Novi Gorici škofjeloški kadeti osvojili drugo mesto, 
za kar jim je čestital tudi domači župan Tine Radinja. Člani obstali med drugoligaši.

Ekipa kadetov LTH Castings je osvojila naslov državnih podprvakov. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Gorenja vas – Letos mineva 
25 let, odkar so Športno dru-
štvo Marmor Hotavlje 
(ŠDMH) ustanovili Niko 
Gartnar, Miran Šinkovec, 
Roman Demšar, Boris Dvoj-
moč, Marko in Marjan Peter-
nelj, Milan Celec, Jakob Je-
zeršek, Miloš Čadež ter Rafa-
el in Anton Mravlja. Zadnji 
je bil tudi pravi predsednik 
društva, na prireditvi ob 
obletnici v Sokolskem domu 
v Gorenjski vasi pa sta spo-
mine na začetke obujala sku-
paj z Romanom Demšarjem.
»Če je volja, energija in slo-
žnost, če so ideje in vizija, 
potem je moč narediti marsi-
kaj. Zato je tudi slogan naše-
ga praznovanja Če hočemo, 
zmoremo. In to že 25 let!« je 
na priložnostni slovesnosti, 
ki jo je popestril odličen kon-
cert Slavka Ivančiča, pouda-
ril predsednik ŠDMH Niko 
Stržinar, ki je lahko zgolj 
omenil številne prireditve, ki 

so jih v društvu zasnovali 
skupaj. Društvena pripa-
dnost se je namreč začela z 
igranjem košarke in floorbal-
la, se nadaljevala z badmin-
tonom, namiznim tenisom 
in telovadbo ter tudi z ude-
ležbami na rekreativnih pri-
reditvah. Kmalu so začeli or-
ganizirati prireditve, med 
katerimi je znan zlasti vzpon 
z gorskimi kolesi na Blegoš. 
Letos že 25 let praznuje tako 
imenovana Hotaveljska grča, 
ki so ji dodali še t. i. supergr-
čo. Veliko prireditev je pove-
zanih s tekom, zadnjih deset 
let je glavni tako imenovani 
KBK trail. Vsi rekreativci do-
bro poznajo izziv, ki so ga na 
čelu s pokojnim Lojzetom 
Oblakom poimenovali 6 ur 
Slajke in je nato prerasel v 
Slajkatlon, Hotaveljski izziv 
– tek generacij. V društvu 
pripravljajo tudi smučarske 
dneve, predavanja in veseli-
ce, izlete, piknike, delovne 
akcije in še kaj, kar jih zdru-
žuje in ohranja aktivne. 

Proslavili so jubilej
Člani Športnega društva Marmor Hotavlje letos 
praznujejo srebrni jubilej.

Namesto nagrad članom društva so se odločili, da za to 
namenjen denar ob jubileju poklonijo hotaveljskim 
gasilcem za lažji nakup novega vozila.

Članska ekipa LTH Castings si je zagotovila obstanek v 
drugi ligi. / Foto: Gorazd Kavčič
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*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem znesku ob obračunu 
opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019. **Ugodnost brezplačnega zavarovanja velja za obdobje 2 let ob enkratnem nakupu 4 pnevmatik za osebna, poltovorna 
ali 4x4 vozila katerkoli znamke. Akcija poteka na izbranih servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol. Akcija velja ob plačilu ali identifikaciji s Petrol klub kartico zvestobe. Akcija velja do 31. 12. 2019. ***Za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

www.petrol.si/tipstop www.vianor.si
V tej servisni delavnici Vianor lahko prejmete kupon za premontažo.  
V tej servisni delavnici prejmete brezplačno zavarovanje pnevmatik in asistenco za vse člane Petrol kluba.
V tej servisni delavnici lahko plačate storitve na obroke, če ste imetnik Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Vrhunske servisne in vulkanizerske 
delavnice TipStop Vianor. 
Vse na enem mestu:

TipStop Vianor
škofja loka
Kidričeva cesta 8 B
4220 Škofja Loka
04/202 58 90

zlINE SUV Powerproof Wetproof

Ob nakupu 4 pnevmatik Nokian

PREJMITE

20€
kupon za premontažo*

obiščite nas!

strokovno svetovanje in vrhunske storitve
velika zaloga pnevmatik vseh znamk, za vsa vozila 
konkurenčne cene in možnost nakupa na obroke***  
brezplačno zavarovanje pnevmatik in asistenca**
hramba pnevmatik
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Vilma Stanovnik 

Škofja Loka – S finalnim ob-
računom se je končalo dr-
žavno prvenstvo v floorballu 
za člane. Pomerili sta se eki-
pi Insporta, ki je na lestvici 
vodila tudi po rednem delu 
tekmovanja in je v polfinalu 
dvakrat premagala ljubljan-
sko Olimpijo, ter Polanske 
bande, ki je v polfinalu 
ugnala moštvo Borovnice.
Med množico navijačev, ki 
se je zbrala na tekmi na 
Podnu, sta bila tako škofje-
loški župan Tine Radinja 
kot gorenjevaški župan Mi-
lan Čadež, na koncu pa so 
slavili domačini, ki so bili v 
strelih na gol uspešnejši in 
sosedom iz poljanske doline 
zadali najpomembnejši po-
raz v sezoni. Zmagali so z 
rezultatom 3 : 0 (1 : 0, 1 : 0, 
1 : 0). 
»Tekma je bila po pričakova-
njih težka, saj je bilo veliko 
igre na telo, veliko je bilo 
prekrškov. Zagotovo pa so 

na svoj račun prišli navijači, 
saj je bila tekma res vredna 
finala, v obeh ekipah pa smo 
se borili do konca. Mi smo 
imeli v golu najboljšega vra-
tarja, kar jih je v Sloveniji, 
saj je Jure Kržišnik branil 
brez napake. Tudi vratar go-
stov je bil razpoložen, vsee-
no pa nam ga je uspelo pre-
magati,« je povedal kapetan 
Insporta Anže Burnik, ki je 
po pokalu prvakov v medna-
rodni ligi sredi tega meseca 
zasluženo dvignil še pokal 
za najboljšo ekipo v Sloveni-
ji. »Sezona je za nas sedaj 
popolna, brez zmage v dr-
žavnem prvenstvu gotovo 
ne bi bila,« je še dodal kape-
tan Anže Burnik, ki je dobil 
tudi pokal za najboljšega 
strelca.

»Imeli smo res kar nekaj 
smole, saj smo streljali 
mimo gola in zadeli dve vra-
tnici. Gotovo pa smo poka-
zali najboljšo igro proti Lo-
čanom v tej sezoni in zato 
ne smemo biti razočarani. 
Tekma je bila zelo dobra, so-
jenje odlično, mi pa se mo-
ramo spet zadovoljiti z dru-
gim mestom, ki nam je oči-
tno usojeno. A obupali ne 
bomo in morda nam uspe 
biti kdaj tudi najboljši,« je v 
imenu Polanske bande po-
vedal izkušeni Luka Šturm.
Škofjeloški župan Tine Ra-
dinja je poskrbel, da so igral-
ci Insporta dobili zlata odli-
čja, bronasta so po zmagi 
nad Olimpijo pripadla Bo-
rovnici, srebrna pa Polanski 
bandi. 

Naslov prvakov ekipi Insporta
V finalu državnega prvenstva v floorballu je ekipa Insporta premagala Polansko bando in tako poskrbela, da sta se po enoletni odsotnosti največji pokal in 
naslov državnih prvakov iz Borovnice vrnila v Škofjo Loko. 

Člani ekipe Insporta so se skupaj z županom Tinetom Radinjo in predsednikom kluba 
Boštjanom Notarjem veselili naslova prvakov. / Foto: Primož Pičulin

Slovensko mladinsko floorball reprezentanco,  
ki jo večinoma sestavljajo igralci škofjeloškega 
Insporta, v maju čaka nastop na svetovnem 
prvenstvu v Kanadi. 
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žur pod šotorom s skupinama

25. maj 2019  ob  20h
Športni park Rovn, Selca
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žur pod šotorom s skupinama

25. maj 2019  ob  20h
Športni park Rovn, Selca NIDANI

Samo doodprodaje zalog!

NI obresti

NI pologa

popust 2.400 € DA

obvezno zavarovanje DA

kasko zavarovanje DA

registracija DA

vinjeta DA

poln tank goriva DA

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Komb. porabe goriva: 4,2 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Akcijske ugodnosti obvezno in kasko zavarovanje, registracija, vinjeta ter poln tank goriva se obračunajo po 
ceni 1 EUR za vsako ugodnost in veljajo za obdobje enega leta ob nakupu vozil Stonic ali Sportage. Registracija vozila za 1 EUR velja za registracijo pri partnerjih: AMZS, Avto Krka d.o.o., Avtohiša Pan-Jan d.o.o. in Avtotrade d.o.o. 
Obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR velja za zavarovanje sklenjeno pri Sava zavarovalnici d.d. Ponudba vključuje osnovni kasko paket, ki zadovoljuje potrebe leasinga. Popust 2.400 EUR lahko izkoristite ob nakupu z gotovino ali s 
financiranjem. *Reprezentativni primer izračuna za akcijo Brez pologa, brez obresti za vozilo Kia Sportage 1.6 Gdi LX Active: vrsta financiranja - finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790,00 EUR (redna 
cena redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) - 0 % (0 EUR); znesek financiranja – 22.790 EUR, število obrokov - 84; mesečno plačevanje – 271,30 EUR; stroški odobritve: 
0,0 EUR; letna obrestna mera - 0 %; efektivna obrestna mera - 0 % (nespremenljiva) na dan 9.11.2018. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA - Največ avta za vaš denar
Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 
/ Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 
536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / 
Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

NIDANI
Samo doodprodaje zalog!

NI obresti

NI pologa

popust 2.400 € DA

obvezno zavarovanje DA

kasko zavarovanje DA

registracija DA

vinjeta DA

poln tank goriva DA

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Komb. porabe goriva: 4,2 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Akcijske ugodnosti obvezno in kasko zavarovanje, registracija, vinjeta ter poln tank goriva se obračunajo po 
ceni 1 EUR za vsako ugodnost in veljajo za obdobje enega leta ob nakupu vozil Stonic ali Sportage. Registracija vozila za 1 EUR velja za registracijo pri partnerjih: AMZS, Avto Krka d.o.o., Avtohiša Pan-Jan d.o.o. in Avtotrade d.o.o. 
Obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR velja za zavarovanje sklenjeno pri Sava zavarovalnici d.d. Ponudba vključuje osnovni kasko paket, ki zadovoljuje potrebe leasinga. Popust 2.400 EUR lahko izkoristite ob nakupu z gotovino ali s 
financiranjem. *Reprezentativni primer izračuna za akcijo Brez pologa, brez obresti za vozilo Kia Sportage 1.6 Gdi LX Active: vrsta financiranja - finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790,00 EUR (redna 
cena redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) - 0 % (0 EUR); znesek financiranja – 22.790 EUR, število obrokov - 84; mesečno plačevanje – 271,30 EUR; stroški odobritve: 
0,0 EUR; letna obrestna mera - 0 %; efektivna obrestna mera - 0 % (nespremenljiva) na dan 9.11.2018. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA - Največ avta za vaš denar
Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 
/ Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 
536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / 
Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

KIA – Največ avta za vaš denar
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Prihajajo vroči dnevi
SYM ORBIT III

že od 
33€ / mesec TORI

27 € / mesec
SYM CROX

37 € / mesec

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
 Gorenjskega glasa

loški glas
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OOZ ŠKOFJA LOKA obvešča in vabi
Zbornica bo v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, ob finančni podpori občin Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri, v času od 18. do 25.  maja 2019 pripravila bogat program 
dogodkov, ki se bodo zvrstili v okviru že tradicionalnega Tedna obrti in podjetništva na  
Loškem – TOP 2019.

PROGRAM

Datum Ura Dogodek Kraj dogodka

sobota,  
18. 5. 2019

ob 9. uri Tradicionalni  
POHOD OBRTNIKOV IN 
PODJETNIKOV

Območje Selške doline  
Več na: www.ooz-skofjaloka.si

ponedeljek,  
20. 5. 2019

ob 19. uri Posvet: 4. INDUSTRIJSKA 
REVOLUCIJA – IZZIV ZA 
MOJE PODJETJE

Galerija F. Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 
Škofja Loka

torek,  
21. 5. 2019

ob 17. uri Delavnica: FACEBOOK 
ZA PODJETNIKE

Lokomotiva, Inkubator in coworking  
center, Mestni trg 38, Škofja Loka

sreda,  
22. 5. 2019

ob 17. uri Svetovanje za bodoče 
podjetnike: GREMO MI 
NA SVOJE!

Lokomotiva, Inkubator in coworking  
center, Mestni trg 38, Škofja Loka

sreda,  
22. 5. 2019

ob 18. uri RAZSTAVA IN PODELITEV 
NAGRAD DIJAKOM 
ŠOLSKEGA CENTRA 
ŠKOFJA LOKA in FROP

Sokolski dom, Mestni trg 16–17,  
Škofja Loka

sreda,  
22. 5. 2019

od 9. do 
17. ure

ODPRTA VRATA  
PODPORNIH INŠTITUCIJ 
ZA PODJETNIŠTVO  
NA ŠKOFJELOŠKEM

- OOZ ŠKOFJA LOKA 
- RAZVOJNA AGENCIJA SORA: 
*Rokodelski center DUO Škofja Loka 
*Kreativni center KREATIVNICE, Škofja Loka 
*Kreativni center MIZARNICA, Žiri 
- LOKOMOTIVA, Škofja Loka 

četrtek,  
23. 5. 2019

ob 13. uri Seminar: VARSTVO 
OSEBNIH PODATKOV 
(GDPR)

Galerija Franceta Miheliča v Kašči,  
Spodnji trg 1, Škofja Loka

četrtek,  
23. 5. 2019

ob 18. uri Delavnica: PISANJE  
BESEDIL ZA SPLET

Velika sejna soba Upravne enote Škofja 
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka

petek,  
24. 5. 2019

ob 17. uri OBISK KMETIJSKO  
GOZDARSKE ZADRUGE 
ŠKOFJA LOKA

Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka

Dodatne informacije in prijave: 

OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200,  
ooz.sk.loka@siol.net,  
www.ooz-skofjaloka.si,  
www.facebook.com/OOZSkofjaLoka

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na Osnovni 
šoli Škofja Loka – Mesto je z 
začetkom šolskega leta ste-
kel pilotni projekt Pešbus, ki 
se mu bodo spomladi in je-
seni lahko pridružili tudi 
šolarji ostalih osnovnih šol. 
Pešbus je organizirana vsa-
kodnevna pešpot v šolo po 
vnaprej predvidenih šolskih 
poteh po rednem urniku v 
spremstvu odrasle osebe. 
Namenjen je predvsem šo-
larjem prve triade osnovne 
šole, katerih bivališča od 
šole niso oddaljena več kot 
tri kilometre. Pešbus je za-
čel »voziti« prvi šolski dan 
(3. septembra) in je organi-
zirano »vozil« tri tedne (do 
21. septembra) na šestih 

progah. Z veseljem pa ugo-
tavljamo, da na treh progah 
projekt neprekinjeno poteka 
tudi v letu 2019, pojasni Sa-
bina Gabrijel, občinska ko-
ordinatorica in strokovna 
sodelavka Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem pro-
metu (SPVCP).
Svet za preventivo se je v le-
tnem načrtu za leto 2019 
ponovno odločil podpreti 
projekt Pešbus, in sicer na 
vseh škofjeloških osnovnih 
šolah. Povsod so namreč 
prisotne šolske poti, ki preč-
kajo glavne regionalne ce-
ste, kjer je za učence potreb-
na posebna pozornost. S 
predstavniki osnovnih šol 
potekajo dogovori o izvedbi. 
Vsi šolarji bodo pravočasno 
prejeli pisna obvestila o za-

četku in prijavi. "Ob tem se 
obračamo na celotno lokal-
no skupnost, saj projekt Pe-
šbus zahteva določeno števi-
lo spremljevalcev. Starši 
otrok bodo toplo povabljeni 
k sodelovanju, vsekakor pa 
se obračamo tudi na stare 
starše in posameznike, ki bi 
bili zjutraj pripravljeni po-
spremiti skupino otrok peš 
do šol. Pri tem za podporo 
pozivamo tudi lokalne orga-
nizacije, ki imajo člane, ki bi 
jih tovrstno delo veselilo. 
Več o projektu Pešbus si 
lahko preberete na spletni 
strani aktivnovsolo.si, z 
vprašanji pa se lahko obrne-
te na e-naslov: sabina.gabri-
je l@skof ja loka .s i  a l i 
04/5112-330," vabi Sabina 
Gabrijel.

Pešbus za vse loške šole
Letos naj bi projekt Pešbus zajel tudi druge škofjeloške šole.


