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Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 – 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 155 g/km. Emisije NOx: 0,0345 – 0,518 g /km. Emisije trdnih
delcev: 0 – 0,00066 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 0,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Kazalo

Visoko
(Foto: Boštjan Dolinar)

Loški utrip - glasilo, ki izhaja
na območju občin:
Škofja Loka, Železniki,
Gorenja vas-Poljane, Žiri,
delno Kranj.
Izhaja od avgusta 1996.
Naklada: 13.700 izvodov.
Izhaja mesečno, gospodinjstva
ga prejemajo brezplačno.
Glavni in odgovorni urednik:
Franci Bogataj
Naslov uredništva:
p. p. 129, 4220 Škofja Loka
tel: 04/51-55-880,
faks: 04/51-55-888
Izdaja:
FREISING, d. o. o., Mestni trg 20,
4220 Škofja Loka
Elektronski naslov uredništva:
bogataj@freising.si
Najavo kulturnih prireditev
sprejemamo do 25. v mesecu.
Prispevkov in fotografij ne vračamo, če to ni izrecno naročeno!
Oblikovanje oglasov:
DECOP d.o.o.,
Železniki (510-16-20)
Vsi reklamni oglasi so avtorsko
delo izdajatelja, zato se objavljanje enakih oglasov v drugih
medijih (delno ali v celoti) zaračuna po ceniku DOS-a!
Foto: B. B., A. G., K. J.

Uredništvo
Franci Bogataj,
glavni in odgovorni urednik
bogataj@freising.si
Novinarji: Katja Štucin, Damjan Likar,
Nika Arsovski, Milena Miklavčič, Teja
Potočnik, Borut Strnad, Mojca Oblak
Lektura: Kristina Strnad
Žiga Jeraša, vodja oglasnega trženja
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22. redna seja občinskega sveta škofjeloške občine

Da se v Škofji Loki ne zgodi Vrhnika
V četrtek, 18. maja, se je občinski svet sestal na 22. redni seji, na kateri je poleg rednih točk obravnaval tudi predlog
določitve ekonomske cene v Vrtcu Škofja Loka, predlog celostne prometne strategije in predlog o varstvu in zaščiti
pred industrijskimi nesrečami.
Po potrditvi dnevnega reda,
pregledu in potrditvi zapisnika
zadnje seje ter poročilu o izvršenih sklepih zadnje seje so se
svetniki posvetili kadrovskim
zadevam. Predsednik kadrovske
komisije je podal predloge za
imenovanje predstavnika lokalne skupnosti Občine Škofja Loka
(Martin Trampuš) v svet zavoda
Šolski center Škofja Loka in mnenje omenjene lokalne skupnosti o
kandidatih (trije kandidati) za ravnatelja Srednje šole za lesarstvo
Škofja Loka, o kandidatki Marjeti
Šmid za ravnateljico Osnovne
šole Jela Janežiča Škofja Loka in
o kandidatki Petri Rozman za direktorico Ljudske univerze Škofja
Loka ter podprl vse predlagane
kandidate. Na koncu je podal
še predlog članov za podelitev
priznanj Občine Škofja Loka, in
sicer za bronasti (Rajko Krmelj
in Marinkina knjižnica) in srebrni
grb (Mihael Potočnik in Marija
Bogataj) ter predlog za častnega
občana občine za leto 2017 (Miloš
Mlejnik) in sprejel sklep ter potrditev predlogov. Diskusija se je
razvila pri predlogih za častnega
člana občine in glede vprašanja,
zakaj kljub osemdesetletni tradiciji med kandidati ni Muzejskega
društva Škofja Loka.

Vrtički na Trati in skrb za
čisto in varno okolje

Po tej točki so sledili komentarji
na odgovore na pobude in svetniška vprašanja iz prejšnje seje
ter nove pobude in vprašanja
svetnikov o različnih problematikah v občini. Tako je svetnica
mag. Mirjam Jan-Blažić (SD)
dodala komentar na odgovor
glede prioritete pri gradnji cest v
škofjeloški občini in izrazila mnenje, da se temu področju namenja premalo denarja, Metod Di
Batista (SLS) je predlagal dodatno obrazložitev glede optičnih
kablov v Retečah in Gorenji vasi,
Rolando Krajnik (Komunalno
ekološka lista) glede ureditve
cest po izvedenih investicijah v
Retečah, dr. Mateja Podlogar
(Komunalno ekološka lista) pa

se je osredotočila na odgovore
glede dovoljenj za preplastitev
ceste v Vincarjah in glede postavitve ekoloških otokov in želela
konkreten odgovor glede roka
ureditve Poti treh gradov. V tem
primeru je takoj dobila odgovor,
da pot ne bo urejena do začetka
turistične sezone, ampak žal šele
jeseni. Zahvalila se je za obširno
razlago in odgovor glede komunalnega prispevka, iz katerega
je razvidno, da je bil prvotno
obračunani znesek previsok. Pri
novih pobudah je svetnik Viktor
Zadnik (DeSUS) odprl vprašanje
glede vrtičkov občanov Trate.
Pridružila sta se mu mag. Mirjam
Jan-Blažić (SD), ki je poudarila, da
različen pristop do enake problematike pri treh objektih ni
sprejemljiv, in Martin Trampuš
(Iniciativa za demokratični socializem), ki je vprašal, ali je zemlja
občinska last, ali obstajajo kriteriji
za postavitev vrtičkov in kako
se izvajajo ter na kakšni osnovi
je občina dovolila gostovanje
cirkusu Medrano, ki mu po drugih
občinah in tudi državah odrekajo gostoljubje celo kazenskega
pregona lastnika zaradi mučenja živali. Aleš Habjan (SDS) je
postavil vprašanje glede visoke
betonske škarpe ob vrtcu Sončni
žarek v Stari Loki ter gradbenega
dovoljenja za škarpo, zanimalo
ga je še, ali je postavitev v skladu
z dovoljenjem, Marko Breznik
(SMC) pa je podal pobudo krajanov Virmaše v zvezi z otroškim
igriščem v Virmašah. Mag. Jožico
Vavpotič Srakar (SMC) je zanimalo, ali bo letos urejena cesta
skozi Godešič, koliko ima občina
praznih občinskih stanovanj in
kaj se dogaja z njimi. Omenila je
situacijo v Retečah. Tam se je pri
nekdanji restavraciji na ožini, kjer
je preozka cesta, ki vodi od tovarne Domel na glavno cesto Škofja
Loka–Jeprca, močno povečal promet težkih tovornjakov. Zanimalo
jo je tudi, kaj se bo na tej lokaciji
zgodilo po selitvi Domela. Ali se
bo cesta sanirala, razširila ali bo
sedanji objekt Domela namenjen
drugi dejavnosti? Svetnico je za-

nimalo tudi, kako je z označitvijo
parkirišč oz. z usmerjevalnimi
tablami za postajališča za avtodome v Škofji Loki. Mag. Mirjam
Jan-Blažić (SD) je postavila vprašanje o dovozni cesti v Stari Loki,
za katero občani ne želijo, da
postane javna cesta, prevozna za
vse, in podala pobudo za predlog
o spremembi zakonodaje o financiranju zaposlenih v vrtcih, ki naj
jo občinski svet pošlje na državne institucije. Metoda Di Batista
(SLS) je zanimalo, za kaj gredo
sredstva krajevne skupnosti za
sanacijo cest, poškodovanih med
občinskimi investicijami, in kdaj
je pogodbeni rok za zaključek del
za kanalizacijski priključek Reteče-Gorenja vas. Po odgovoru, da
je rok šele konec julija, je podal
pripombo, da se zadeve predolgo
vlečejo. Opozoril je tudi na pozitivno prakso občine Medvode,
ki je opozorila kmete na red in
stanje na cesti v času kmetijskih
opravil, ter njihov predlog izročil
županu ter apeliral, naj kaj podobnega izvede tudi škofjeloška
občina. Pobudo za odgovor na
vprašanje, ali je občina dala povpraševanje podjetju Ekologija za
vpogled v standarde in opredelitev morebitnih nevarnosti in
ukrepov, je podal Davor Tavčar
(Iniciativa za demokratični socializem). Tomaža Paulusa (SLS) je
zanimalo, kdaj se bo Vrtec Škofja
Loka lahko kadrovsko okrepil in
zadovoljil normative za poslovanje glede zaposlenih. Konkretno
ga je tudi zanimalo, kdaj se bo začela gradnja nadzidka pri OŠ Jela
Janežiča, saj že v tem trenutku
primanjkuje vsaj sedem učilnic in
so dodatni prostori nujen pogoj
za njihovo delo. Valentin Jesenovec (SLS) se je s svojim vprašanjem vrnil v podjetje Ekologija,
ker ga zanima, kako so gasilci
pripravljeni za podoben primer,
kot se je zgodil na Vrhniki, koliko
gasilskih vaj se je na to temo v
podjetju že izvedlo ter kaj je s
stavbami, ki so bile odkupljene
zaradi gradnje poljanske obvoznice. Rolando Krajnik (Komunalno
ekološka lista) je dal pobudo za
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pogostejše meritve izpustov iz
tovarne Knauf na Trati. Tej temi
se je pridružila tudi dr. Mateja
Podlogar (Komunalno ekološka
lista) in dala pobudo, da bi občina prevzela izvajanje meritev
kakovosti zraka, s čimer bi bila
bolj nevtralna in bi bile meritve
pogostejše in trajne. Predlagala
je, da bi se denar, namenjen za
izvedbo projekta Celostna prometna strategija, raje namenil
merilnim napravam in gasilcem
za njihovo ukrepanje v primeru
ekoloških nesreč. Na problematiko meritev je bil podan tudi
odgovor, da je predlog za merilne
naprave že pripravljen, in sicer
v obliki postavitve 'displaya' na
avtobusni postaji, kjer naj bi se
izkazovali podatki o dejanskem
stanju in največjih povzročiteljih
onesnaženosti, in več merilnih
postaj po različnih območjih
občine. Ob koncu šeste točke –
Pobude in vprašanja svetnikov je
dr. David Jezeršek (NSi) postavil
še vprašanje glede kuhinje za
vrtec v vojašnici. Zanimalo ga
je, ali kuhinja v vojašnici sploh
bo in kdaj. Klemen Štibelj (NSi)
pa je podal pobudo o ureditvi
razmer na poti med Škofjo Loko
in Ljubljano, predvsem na področju delovanja semaforjev v
Medvodah in posledično manjše
pretočnosti ob dnevnih konicah.
Sledili sta točki Predlog sprememb in Dopolnitev statuta
Občine Škofja Loka – skrajšani
postopek in sprejem novega pravilnika o postavitvi spominskih
obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov.
Prvi je bil brez zadržkov sprejet,
pri drugem pa so svetniki izrazili
pomisleke glede stroškov.

Dobro poslovanje Zavoda
za šport in Vrtca Škofja
Loka

Deveta točka je bila namenjena razpolaganju s presežkom
prihodkov nad odhodki v Vrtcu
Škofja Loka in Zavodu za šport
Škofja Loka. Pri slednjem so bili
svetniki enotni, da se presežek v
višini 8.626,66 evra nameni za investicijsko vzdrževanje objektov.
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V primeru Vrtca Škofja Loka pa je
bil po sklepu odbora del presežka
iz leta 2016 namenjen pokritju izgube zaradi zakonskih sprememb
na področju zaposlovanja iz leta
2015 in drugi del v višini 46.881,73
evra zmanjšanju prispevka staršev
ob povišanju cen vrtca. Ravnateljica Janja Bogataj je svetnike seznanila z dopisom Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport,
ki daje občini možnost, da odloči, da se presežek uporabi tudi
za druge namene, in predlagala,
naj gre za nakup didaktičnega
materiala, otroške literature in
nadstandardnih programov, kot
so izvajanje ekoloških projektov,
plavanje otrok … Svetniki so se s
tem predlogom tudi strinjali, saj
si ga, kot so dejali člani odbora,
očitno niso pravilno tolmačili.
Prvotno je župan predlagal, naj se
točka umakne z dnevnega reda,
ker odboru ni bila znana odločitev
ministrstva, kasneje pa se je potrdil sklep odbora o prerazporeditvi
drugega dela presežka v novo
ekonomsko ceno vrtca. Kresala
so se mnenja, razporeditev drugega dela presežka v odstotku ne
bo imela velikega vpliva na nižjo
ceno prispevka staršev za vrtec,

imela pa bi vpliv na kvaliteto dela
v vrtcu, saj bi s tem denarjem
pridobili didaktična sredstva, ki
jih zelo potrebujejo. Žal je bil
predlog za prerazporeditev presežka v ekonomsko ceno storitve
v Vrtcu Škofja Loka sprejet, zato
so svetniki obravnavali tudi s tem
povezano drugo točko in sprejeli
povišanje ekonomske cene vrtca s
prvim junijem. Ob tem so svetniki
pohvalili ravnateljico vrtca, da je
kljub zakonskim spremembam in
vsakodnevni rasti stroškov uspela
voditi ustanovo tako kvalitetno,
saj se zadnjih osem let ekonomska cena vrtca ni spremenila. Na
odnos do vrtca se je ogorčeno
odzvala svetnica mag. Mirjam
Jan-Blažić (SD) in poudarila, da
je sramota, da tako mačehovsko
počnemo z ustanovo, ki je odločilna za prvo življenjsko obdobje
naših otrok.

nanaša na ureditev samo v mestnem središču, 'pozabili' pa so
prometne povezave in ureditve s
širšo okolico in višje ležečimi kraji
ter da je premalo konkretna in da
je treba določiti prioritete. Sledila
je točka na pobudo Rolanda Krajnika (Komunalno ekološka lista)
v zvezi s škodljivim škropljenjem
ob železniški progi Ljubljana–
Škofja Loka skozi vas Reteče in
podani so bili predlogi, ki jih je
občinski svet sprejel in bodo posredovani ustreznim organom. V

zadnji točki, ki je bila naknadno
dodana k dnevnemu redu, so
svetniki sprejeli sklep o varstvu
pred industrijskimi nesrečami, s
katerimi se spodbudi podjetja, da
poročajo o vrsti in maksimalnih
količinah ter načinu skladiščenja
nevarnih snovi, ki jih uporabljajo v proizvodnih postopkih, ker
predstavljajo tveganje za nastanek industrijske nesreče, ki ima
v vsakem primeru velik vpliv na
okolje in zdravje ljudi.
Teja Potočnik

Prihodnost prometa in
varstvo pred industrijskimi nesrečami

V zadnjem delu seje je bil svetnikom predstavljen predlog celostne prometne strategije, na
katero so bile s strani svetnikov
pripombe v zvezi s tem, da se

moto v1
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Nezadovoljni podpisniki peticije proti
izgradnji severne obvoznice
V začetku maja so na škofjeloški občinski spletni strani objavili stališča do pripomb občanov na dopolnjeni osnutek
OPPN za severno obvoznico. Podpisniki peticije proti izgradnji omenjenega projekta, ki so prav tako prejeli podroben
odgovor, pravijo, da ne bodo vrgli puške v koruzo, in napovedujejo nove dejavnosti, da zaustavijo ta, po njihovem
neupravičen poseg v prostor.
Občina je v odgovoru, ki ga je pripravila Zdenka Lukančič, višja
svetovalka za cestno infrastrukturo s področja občinske in državne
prometne infrastrukture, poudarila,
da je izgradnja severne obvoznice
v smeri Selške doline nujna zaradi
obstoječe prometne situacije skozi
center Škofje Loke, ki je neustrezna
tako z vidika lokalnega kot tudi tranzitnega prometa (tovorni promet
v smeri Selške doline) ter dnevnih
migracij. Problem predstavlja tudi
dostopnost posameznih predelov
mesta Škofja Loka. Gostota prometa
na obstoječi regionalni cesti presega kapaciteto dvopasovne ceste.
V mestu je trenutno najbolj gost
promet na relaciji Stari Petrol–Stari
Dvor z več kot 20 tisoč vozili dnevno, kar v konici povzroča zastoje.
Čutiti je veliko onesnaženje zraka,
zlasti zaradi prestavljanja v nižjih
prestavah in ustavljanja (čakanja). Po
izgradnji obvoznice bo omogočena
večja pretočnost in hkrati umiritev
motoriziranega prometa, kar pomeni, da se bodo vsi uporabniki (tudi
pešci in kolesarji, tako prebivalci kot
tudi obiskovalci) lahko bolj varno
gibali po mestu. Posledično se bo
zmanjšalo onesnaževanje, predvsem emisije toplogrednih plinov,
kar bo povečalo kakovost mesta
Škofja Loka tako za bivanje kot tudi
za obiskovanje.

Določeni negativni vplivi
na okolje naj bi bili
sprejemljivi

Občina navaja, da bo obvoznica
med drugim omogočila kulturni in
turistični razvoj starega mestnega
jedra, najmanj posegla v kmetijske
in gozdne površine, nudila zelo
dobro navezavo na poslovno cono
Grenc in ne bo ovirala razvoja rekreacijskega turizma v severnem
delu Škofje Loke. »Iz okoljskega
poročila izhaja, da bo obvoznica
imela določene negativne vplive
na okolje (bivalno okolje, območja
ohranjanja narave, kulturne dediščine itn.), vendar so le-ti ob izvedbi
predlaganih omilitvenih ukrepov
sprejemljivi. V postopku celovite

mesta, poleg njegove tisočletne
zgodovine.«

Lastniki so v negotovosti

»Najhuje je, ker odgovori še vedno
puščajo lastnike v negotovosti. Časovnih okvirov izgradnje namreč
ne morejo podati, tudi za povračilo
nastale škode zaradi izpada zaslužka še niso predvidena sredstva (pa
verjetno za odkup zemlje tudi ne),
prav tako nadelava cestne povezave naprej z Ljubljano in Kranjem.
Da ne govorimo o številnih 'copy-paste' odgovorih, ki so privedli do
takega nesmisla, kot je regulacija
Prifarškega potoka pri lastniku iz
Veštra,« je bila kritična Hafnerjeva,
ki je za lapsus označila tudi odgovor
občine enemu izmed lastnikov:
»Obvoznice se delajo na obrobjih,
zato je severna obvoznica tudi
umeščena na tem območju. Sedanja regionalna cesta seka naselja,
načrtovana obvoznica pa naselij ne
bo sekala.« Damjan Likar

Pogled na del pokrajine, kjer nameravajo zgraditi severno
obvoznico.
presoje vplivov na okolje je bilo
pridobljeno pozitivno mnenje o
ustreznosti okoljskega poročila s
strani Ministrstva za okolje in prostor, na podlagi predhodno pridobljenih mnenj varstvenih resorjev
(tudi Zavoda RS za varstvo narave).
Obstoječa javna cesta že za sedanjo
gostoto prometa ni dovolj zmogljiva in zaradi zastojev v prometnih
konicah prekomerno onesnažuje
zrak,« pišejo v odgovoru, v katerem
tudi pojasnujejo, da bodo pred oziroma ob izgradnji obvoznice izvedeni celoviti protipoplavni ukrepi
na Prifarškem potoku (predvidoma
z izvedbo zadrževalnika). Občina
tako nima nobenih ustreznih podlag, razen nasprotovanja določene
skupine krajanov, da bi prenehala
s podrobnim umeščanjem obvoznice v prostor, katere trasa je v
prostorskih aktih že potrjena in
tudi že umeščena v prostor.

pa tudi druge ustreznejše rešitve
prometne situacije v mestu, ki bi
odvzele manj zelenih površin in ne
bi na novo resno prizadele občanov.
Predvsem smo razočarani, da občina
še vedno ni pripravljena odkrito
komunicirati z vsemi prizadetimi
deležniki, med katerimi jih kar 90 odstotkov ne želi prodati svoje zemlje
za namen gradnje tega osamljenega
koščka sivine (le 2,5 kilometra), ki bo
v prostoru obvisel bolj kot ne sam
sebi namen,« je povedala Nataša
Hafner, prvopodpisnica peticije
in predsednica društva Združenje
civilnih pobud, ki pravi, da vsakič znova, ko stoji na vrhu Križne
gore in pogleduje po pokrajini, ki
jo namerava prizadeti obvoznica,
dobiva zagon za ohranitev njene
neokrnjenosti. »To je namreč res
največja dodana vrednost našega

Društvo združenje civilnih
pobud oz. nasprotniki gradnje
organizirajo pohod po predvideni trasi severne obvoznice.
Potekal bo v sredo, 7. junija,
s pričetkom ob 17. uri pred
Mercatorjem v Podlubniku.

080 1235

»Šli bomo k vsem
pristojnim inštitucijam!«

Podpisniki peticije so pričakovali takšen birokratski odgovor, v katerem
se uradniki sklicujejo na okoljska
poročila in zakonske podlage, ob
tem pa dvomijo, da pri izdajanju pozitivnih mnenj ni šlo brez pritiskov.
»Zglasili se bomo pri vseh pristojnih
inštitucijah, predvsem tistih, ki so
izdale okoljsko poročilo, da so projekt umestile v načrt razvojnega
programa proračuna RS. Naš namen
je, da bi se ponovno razmislilo o
smiselnosti tega projekta in bi se
ponujeno finančno podporo države
preusmerilo v naše predlagane ali

Agencija Celik,
zavarovalniško zastopanje
p j d.o.o.

zavarovanje za:

avto
podjetje

dom
življenje

REGISTRACIJA VOZILA
ODJAVA VOZILA IZ PROMETA
PREPIS VOZILA

BIROTA, dejavnost javne uprave, d.o.o.
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TOP na Loškem
Nič panike, naslov nima nobene zveze z orožjem. TOP pomeni Teden obrti in podjetništva. Na Loškem se je odvijal
od 20. do 26. maja v vseh štirih škofjeloških občinah. Tradicionalni dogodek je organizirala Razvojna agencija Sora
skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Škofja Loka ob finančni podpori občin Škofja Loka,
Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri.
Dogodek naj bi se začel s pohodom obrtnikov in podjetnikov
po okoliških hribih na lokaciji
Hotavlje–Gorenja vas, vendar je
spremenljiva vremenska napoved
organizatorje prepričala, da so dogodek odpovedali. Strokovnim dogodkom vreme na srečo ni moglo
ponagajati. Tako so v ponedeljek v
Kašči v Galeriji Franca Miheliča organizirali predavanje Kako bančnik
vidi obrt in družinsko podjetje, v
torek, 22. maja, v Šolskem centru
Škofja Loka predavanje Ko vas
obišče davčni inšpektor in v sredo,
23. maja, na Območno obrtno-podjetniški zbornici svetovanje
za podjetnike začetnike Gremo
mi na svoje. Ob tem je bila vse
od ponedeljka 22. maja na ogled
fotografska razstava obrtnikov in
podjetnikov v Sokolskem domu,
v sredo, 24. maja, pa so odprli še
razstavo izdelkov dijakov Šolskega
centra Škofja Loka in podelili nagrade Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka. V četrtek,
25. maja, so predstavili Coworking
center Lokomotiva v Škofji Loki, ki
podjetnikom začetnikom omogoča uporabo skupnega poslovnega
prostora. Nekaj dogodkov so organizirali tudi v Žireh in v Železnikih.

Kako bančnik vidi obrt in
družinsko podjetje

Predavatelj je prisotne podjetnike
najprej vprašal, zakaj sploh potrebujejo banko. Sledili so odgovori, da zato, ker pri poslovanju

zni nakup blaga in storitve, pri
čimer inšpektor med postopkom
nakupa ugotavlja nepravilnosti pri
poslovanju.

Gremo mi na svoje

Med škofjeloškimi obrtniki in podjetniki je bilo veliko zanimanje za
informacije v zvezi z inšpekcijskim nadzorom. (Foto: arhiv Razvojne
agencije Sora d.o.o.)
ja. Podjetnik dobi pisno obvestilo
o obisku in termin, kdaj se bo to
zgodilo, lahko pa inšpektorji na
terenu opravijo nenapovedan
obisk ali tako imenovani navide-

za prilive in odlive potrebujejo
poslovni račun (lahko tudi več,
koliko in zakaj) in včasih posojilo.
Če se banka in stranka razumeta in obe dobro poznata bilanco
podjetja, potem se za posojilo tudi
dogovorita. Pri tem je predavatelj
opozoril na pojme, na katere je pri
dogovarjanju o kreditu treba biti
pozoren – Bullet, Ebidta, zavarovanje posojila – posebej v primeru, ko je v dogovoru hipoteka in
ročnost kredita – na toliko časa,
kot je potrebno, da se bo denar
za odplačilo ustvaril skozi novo
naložbo.

Ko nas obišče inšpektor

Predstavniki Finančnega urada
Kranj so prisotne seznanili, kako
poteka obisk davčnega inšpektor-

Na eni strani bančnik – predavatelj, predsednik uprave LON Jaka
Vadnjal, na drugi uporabniki bank, škofjeloški obrtniki in podjetniki
(Foto: arhiv Razvojne agencije Sora d.o.o.)
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Gre za odločitev posameznika z
močno voljo in idejo, v kateri vidi
svojo podjetniško pot. To lahko
uresniči z osebnim dopolnilnim
delom ali z dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji, torej z ustanovitvijo podjetja, ki ga lahko bodoči
podjetnik ustanovi preko portala
VEM ali na točki VEM. Ob tem
je ob brezplačnem vpisu treba
predvideti določene stroške poslovanja in izdelati okvirni izračun
poslovnega izida v prvem letu
poslovanja, s čimer se določijo
obvezni prispevki in osnova za
akontacijo dohodnine.
Teja Potočnik
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V Škofji Loki je vse manj zelenih površin
Poznate projekt približno uro in pol dolgih sprehodov po mestu, ki ozaveščajo pomen pešačenja in opozarjajo na (ne)
odnos do dediščine mesta, v katerem živimo, ob tem pa pomenijo tudi povezovanje prebivalcev s sosedi, druženje in
pripadnost kraju bivanja?
Imenuje se Jane's walk in eden takih
sprehodov, poimenovan 'Po sledeh
nekdanjih parkov in drevoredov', je
bil v soboto, 13. maja, tudi v Škofji
Loki. Sprehod sta skupaj s Civilno
iniciativo Loka, mesto vseh, Gimnazijo Škofja Loka in Muzejskim
društvom Škofja Loka vodili Darja
Matjašec in Anja Musek.
Sprehoda se je udeležilo okrog
osemdeset udeležencev. Sprehodili
so se od trga pod gradom preko
Grabna do vznožja Hribca, kjer so
se seznanili z lipovim drevoredom,
ki je spremljal kapelice vse do vrha
Hribca. Od tam so se sprehodili na
Studenec, kjer je nekoč ob Grabnu
potekal kostanjev drevored. Danes
so tam le še posamezna drevesa,
ki so zaradi neustreznega ravnanja
v slabem stanju. Pred vstopom na
most čez Soro so pohodnike opozorili na lipo na Lontrgu, ki je zaradi
svoje starosti – posajena je bila leta
1698 – in neustreznega ravnanja
v zelo slabem stanju. Potem se je
pot nadaljevala do Štemarij, kjer je
bil nekoč ogromen park in urejena
pešpot od Tehnika do avtobusne
postaje pod Kidričevo cesto. Ta
pot je rezultat dela Olepševalnega društva v Škofji Loki, ki je bilo
ustanovljeno na pobudo učitelja
Slavka Flisa leta 1897 in katerega
cilj je bil 'olepšava mesta za prijazni
značaj Škofje Loke in njene okolice'.
Na Štemarjih je več sprehajalcev
povedalo, kako je bilo nekoč tam,
preden se je zgradilo Namo in hotel
Transturist in preden so avtomobili
popolnoma preplavili območje.
Nekoč je bil tu park, zdaj ga pa ni
več. Kapucinsko predmestje pa
ostaja le še parkirišče za avtomobile. Ostanek Kapucinskega parka so
le drevesa ob vrtcu in okoli Mercatorja na Novem svetu ter drevored
ob Partizanski cesti. Na Kamnitem
mostu so opozorili na naravni habitat, ki je bil uničen med lansko sečnjo na desnem bregu Selške Sore.
S posekom grmovne in drevesne
rasti so bili ustvarjeni idealni pogoji
za razrast japonskega dresnika,
ki z invazivno zarastjo v strugah
vodotokov pomembno zmanjšuje
njihovo pretočnost in povečuje
poplavno ogroženost. Nekoč ozelenjena brežina je imela tudi status
varstva kulturne dediščine, saj je

Pogled na postanek skupine na Kapucinskem mostu
bila pomembna identiteta mesta.
Zdaj je to območje degradirano.
Sprehod se je nadaljeval po cesti
v Vincarje, kjer je nekoč od zadnje
hiše v mestu pa do Vincarij rastel
drevored kostanjev, ki ga je dal
posaditi markiz Gozzani. Ostanki

kostanjev so še vidni ob obzidju.
Uničuje jih promet, ki poteka do
parkirišča na Nunskem vrtu in do
tovarne LTH. Na Nunskem vrtu so
opozorili na prizadevanja prebivalcev med načrtovanjem parkirišča, da bi tam ponovno vzpostavili

Nunski vrt. Prizadevanja niso bila
uspešna, občina je z zagotovitvijo,
da gre za začasno parkirišče, zmanjšala možnosti za njegovo ponovno
vzpostavitev. Tam so parkirani avtomobili, parkirišče pa je večkrat
na pol prazno. Sprehajalci so se po
redko obiskani pešpoti povzpeli do
grajskega parka, ki čaka na prenovo
in odstranitev prvin, ki so bile nesistematično vnešene v njegovo
območje in kazijo njegovo podobo.
Na gradu se je sprehod končal s
skupnim piknikom in povzetkom,
da Škofja Loka od uničenja parkovnih površin in drevoredov ne
pozna več parkovne kulture in se
z zelenimi površinami ne ukvarja
sistematično in strokovno. Prebivalci to pogrešajo, kar dokazuje tudi
število udeležencev na sprehodu
in njihova zainteresiranost za to
tematiko.
Teja Potočnik

V Loko v kino!
Morda se še kdo med vami spominja nekdanjih gruč obiskovalcev pred vhodom v loški
kino. Prizor je spominjal na mravljišče, ljudje so veselo klepetali in čakali na svojo vstopnico. Potem so se zgodili kinocentri in prizor pred domačim kinom ni bil niti senca preteklosti. Tako je bilo vse do prenove Kina Sora, zdaj pa smo lahko ponovno priča ali del
veselih ljudi, ki si lahko dober film ogleda kar pred domačim pragom.
Od posodobitve Kina Sora
so minila tri leta. Projektor za
35-milimetrski trak so zamenjali za digitalnega, vgradili novo
ozvočenje in delno preuredili
dvorano. Modernizacija je bila
nujna, saj se je filmski trak poslavljal. S to prenovo sta slika in
zvok postala bistveno kakovostnejša, najbolj pomembno pa
je, da zdaj lahko sledijo aktualni
filmski ponudbi in gledalcem
predvajajo filme premierno. Še
ena od pomembnih novosti pa
je, da so lahko projekcije tudi v
3D-tehnologiji. Program Kina
Sora je sicer po večini usmerjen
v umetniške filme, torej tiste, ki
so prejemniki prestižnih nagrad
ter navdušujejo gledalce in kritike. Včlanjeni so namreč v Art
kino mrežo Slovenije in v Europa
Cinemas, zato je poudarek tudi
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na evropskih filmih. »Že 26 let
pripravljamo Filmsko gledališče,
v katerega uvrstimo devet filmskih mojstrovin. V sodelovanju
s škofjeloško občino in gimnazijo vsako leto pripravimo Teden
ruskega filma, letos se je temu
pridružil tudi indijski. Kino Sova
pa je nov program za najmlajše
filmske navdušence, katerim pripravimo brezplačne ustvarjalne
delavnice, povezane z vsebino
filma,« je povedala direktorica
Tea Oblak. V zadnjem času je zadovoljna tudi z obiskom: »Z digitalizacijo kina se je obisk močno
povečal. Prav gotovo je eden
od vzrokov aktualni, predvsem
pa kakovostni filmski program.
Po pogovoru z našimi rednimi
obiskovalci, katerih število narašča, je opaziti, da so z 'domačim
kinom' in njegovim programom

zadovoljni.« Kljub temu pa Tea
vedno znova razmišlja o dodatni
ponudbi. Lani so tako na terasi
mladinskega oddelka Knjižnice
Ivana Tavčarja prvič izvedli kino
nad mestom. Ker je bil obisk nad
pričakovanji, bodo lahko gledalci
pod zvezdnatim nebom uživali
tudi letos, in sicer v prvi polovici
avgusta. Katja Štucin
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Tudi v Škofji Loki demonstracije
Bilo je lepo sončno nedeljsko popoldne, ko je v škofjeloški vojašnici svoja vrata na stežaj odprla cirkuška karavana
Medrano, ena izmed najstarejših v Evropi. To ne bi bilo nič nenavadnega, če pred cirkuško kuliso ne bi postavala gruča
ljudi, ki je vse obiskovalce opozarjala na gorje, ki se godi za zaprtimi vrati cirkusa.
»Zdi se nam popolnoma nepotrebno, da bi se ljudje zabavali na
račun trpljenja živali. Prav zato smo
danes tu, saj bi želeli publiko ozavestiti o samem dogajanju. Zabavne točke so le delček dogajanja,
vse ostalo je skrito očem javnosti.
Večji del svojega življenja preživijo
v kletkah, da o metodah niti ne
govorimo,« je na moje vprašanje o
tem, zakaj pod pripekajočim soncem protestirajo proti dolgoletni
cirkuški tradiciji, odgovoril Stanko
Valpatič, predsednik Društva za
osvoboditev živali in njihove pravice, ki se je v škofjeloške konce
pripeljal s Štajerske. Medtem ko
je slovenska zakonodaja že pred
časom prepovedala uporabo eksotičnih živali v cirkuških arenah, pa
le-ta ne vključuje domačih živali,
kot so psi in konji. Pred leti so tako
direktorja cirkusa Medrano zaradi
mučenja in krutosti obsodili na
osemmesečno zaporno kazen, po

odplačani varščini pa je nadaljeval
s svojo dejavnostjo. Prav zaradi
tovrstnih podatkov so številne
občine izrazile nezadovoljstvo nad
gostovanjem cirkusa na njihovih
tleh. »Ker to ni več tisti cirkus z velikim živalskim vrtom divjih živali,
kot se ga spomnimo iz preteklosti,
v njem nastopajo samo domače
živali ter izpolnjujejo ustrezne zakonske veterinarske standarde o
ravnanju z živalmi, smo mu izdali
dovoljenje za uporabo javnih površin na območju nekdanje vojašnice,« se glasi sporočilo, ki smo ga
prejeli s strani škofjeloške občine,
ki je cirkusu odmerila tudi 1300
evrov občinske takse. Črtici zakona je bilo morda z veterinarskim
potrdilom in zakonodajo resnično
zadoščeno, kljub temu pa se včasih
moramo tudi sami povprašati, ali je
to res edini način zabave, s katerim
smo slab zgled našim najmlajšim.
»Številni pomislijo: Ah, pa saj je

samo cirkus. Nihče ne pomisli,
kako s temi živalmi ravnajo izven
cirkuške arene,« je prepričana
Urša Karlin, direktorica Zavoda

Pit, ki je s transparentom protestirala pred cirkuškimi vrati.
Nika Arsovski

CEH-i ponovno v
Škofji Loki
Tokrat gre za nov družinski
hotelček v Stari prajerci poleg
avtobusne postaje. V njem so
sobe in apartmaji s šestnajstimi ležišči. Lastnica Jerneja
Šimenc jim je vdihnila vsebino cehovstva in kasneje obrtništva, ki je v Loki prisotno
od sredine 15. stoletja dalje.
Z občutkom za zgodovino ter
spoštovanjem do Škofje Loke
in hiše, v kateri je preživljala
mladost, je za obiskovalce pripravila lepo opremljene, svetle
sobice, v katerih je čutiti domačnost in osebno noto. Dodala je predmete iz preteklosti,
kot so klobuki, kovaško orodje,
potičnik, punkeljc s klekeljni,
panjske končnice in modelčki
za loške kruhke. Predprostor
je bogato založila z literaturo,
receptorski pult pa s prospekti. Jerneja nam je ob odprtju
povedala: »Moja družina je v
hiši prisotna že skoraj sto let.
Ker imam Loko in hišo prepro-
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sto rada, sem se odločila, da
postanem del turistične zgodbe in ju na ta način približam
obiskovalcem od vsepovsod«.
Teja Potočnik

Junij 2017

Letošnji nagrajeni izdelki dijakov lesarstva
in strojništva
Šolski center Škofja Loka vsako leto maja organizira razstavo izdelkov dijakov in študentov, na kateri razstavljajo
svoje izdelke dijaki iz programa poklicnega in tehniškega izobraževanja. Večinoma gre za izdelke, narejene v okviru
zaključnih izpitov in poklicne mature ter podjetniških in razvojnih projektov.
Predstavniki Območne obrtnopodjetniške zbornice Škofja Loka
so v Sokolskem domu ob odprtju

razstave najboljšim podelili priznanja in denarne nagrade v višini
500, 300 in 200 evrov. Ob koncu

razstave, 4. junija, bo podeljena
tudi nagrada ŠC Škofja Loka za
izdelek, ki bo dobil največje število

glasov obiskovalcev.
Damjan Likar

Nagrajenci v kategoriji lesarstvo

Prva nagrada: Matej Bolka, PREDALNIK,
les hrasta in jesena, lakirano, mentorji:
Dimitrij Jeraj, Peter Kurnik, Igor Jelovčan

Druga nagrada: Jaka Kožuh, HARMONIKA, vezana plošča in hruškov furnir,
samostojno delo brez mentorstva

Tretja nagrada: Žan Lebar, VRTNI STOL,
les oreha, oljeno, mentorji: Igor Jelovčan,
Dimitrij Jeraj, Jože Gregorc

Nagrajenci v kategoriji strojništvo

Prva nagrada: Adrijan Galjot, TRAKTORSKA METLA,
mentor: Matjaž Luznar

Druga nagrada: Domen Oblak, PREDELAVA VOZILA Z
BENCINSKIM MOTORJEM NA ELEKTRIČNO BATERIJSKO VOZILO,
mentor: Janko Brejc

Tretja nagrada: Jaka Primožič, NAPRAVA ZA TRANSPORT IN
RAZREZ BAL, mentor: Matjaž Luznar

Nagrada za inovativnost: Aljaž Bogataj, NAPRAVA ZA PODAJANJE ŽOGIC ZA NAMIZNI TENIS, mentor: Gorazd Jelenc
12
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Bo nova loška knjižnica zanimiva
tudi za turiste?
Splošne knjižnice so pogosto najbolj obiskane kulturne ustanove v nekem okolju. V Angliji so ugotovili, da je njihove
splošne knjižnice v obdobju 2015/2016 obiskalo več obiskovalcev kot vse tekme nogometne Premier lige, kino predstave in vseh deset top turističnih atrakcij v Veliki Britaniji v istem obdobju skupaj. Po besedah Matjaža Eržena, direktorja škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja, bi nedvomno do podobnih ugotovitev prišli tudi v našem okolju.
Sogovornik pravi, da tudi zato fizični prostor knjižnic postaja vedno
bolj pomemben, čeprav se izposoja fizičnega gradiva postopoma
zmanjšuje. »Omeniti moramo, da
narašča pomen drugih medijev
in knjižnice kot tretjega prostora,
poleg šole/službe in doma. Sodobna splošna knjižnica s svojo raznovrstno ponudbo postaja prostor, v
katerem obiskovalci ostajajo dalj
časa zaradi družabnih aktivnosti,
iskanja odgovorov na razna vprašanja, učenja in iskanja navdiha.
Sodobna splošna knjižnica tako
postaja osrednja platforma za lokalno informacijsko in družabno
infrastrukturo. Jo bodo odgovorni
prepoznali?« se sprašuje Eržen, ki si
kot večina Ločanov želi čimprejšnje
izgradnje nove knjižnice na Nami.

Storitve knjižnice uporablja sedemdeset odstotkov
prebivalcev

Sodobna splošna knjižnica postaja osrednji komunikacijski center
lokalnega okolja, zato Eržen pričakuje, da bi ga – predvsem z novo
knjižnico – kot takega prepoznali
tudi turisti. »Veliko je odvisno od
tega, od kod prihajajo turisti. Tujim
gostom iz skandinavskih dežel, kjer
splošne knjižnice že igrajo to vlogo,
je to takoj jasno in gredo v knjižnico.
Druge je treba pritegniti,« je povedal in dodal, da slovenska raziskava
iz leta 2011 poroča o sedemdesetih

Direktor škofjeloške knjižnice Matjaž Eržen (desno) v družbi z Viljemom Lebnom, nekdanjim direktorjem kranjske knjižnice
odstotkih prebivalstva, ki direktno
(kot člani) ali pa posredno uporabljajo storitve splošne knjižnice.
Čeprav so lani v sodelovanju z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi
institucijami pripravili in organizirali
kar 834 prireditev in dogodkov za
otroke in odrasle, ki se jih je udeležilo 16.244 obiskovalcev, bo tudi
z odprtjem nove knjižnice izposoja gradiva in spodbujanje branja
ostala njihova primarna dejavnost.

nikov. »Svetovni trendi izdajanja
in nakupa e-knjig so se po velikem
vzponu ustavili. Rezultati kažejo,
da zajemajo okoli 15–20 odstotkov
založniškega trga. Pri nas je ta delež
bistveno nižji. Še vedno pa narašča
število naslovov e-knjig v slovenščini, dostopnih preko spletnega
portala Biblos. Portal je zasnovala
založba Beletrina skupaj s splošnimi
knjižnicami in v prvi fazi testiranja
je sodelovala tudi naša knjižnica.
Trenutno je na voljo skoraj dva tisoč
naslovov,« je dejal in kot glavno
prednost te vrste gradiva omenil
lažjo dostopnost. »Omogočena je
izposoja 24 ur na dan sedem dni v
tednu, kar je udobno npr. za domača
branja. Velikost črk in pisave si na

»Elektronske knjige niso
grožnja naši dejavnosti«

Kot pravi Eržen, so elektronske knjige (e-knjige) uspešen pripomoček,
ki v določenih okoliščinah lahko
pomaga raznim vrstam uporab-
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napravi vsak določi sam, kar je lahko
rešitev za slabovidne. Pri izposoji
tega gradiva ni zamudnin, gradivo
se 'vrne samo', po izteku roka ni več
dostopno, lahko pa si ga ponovno
spet takoj izposodite. Na potovanja
ali dopuste ni treba nositi kupov
knjig, ampak si jih preprosto naložite
na napravo. To lahko storite tudi na
dopustu v tujini, brez obiska knjižnice. E-knjige ne vidimo kot grožnje
naši dejavnosti, ampak kot eno od
možnih poti posredovanja knjig
našim uporabnikom. Zato spodbujamo tudi uporabo tega portala ter
redno kupujemo nove naslove (vsaj
deset e-knjig na mesec).«
Damjan Likar

Popravek
V aprilski številki Loškega utripa smo v množici pošte in prispevkov pred prazniki spregledali zadnji popravek k članku
o svetovnem prvaku Žanu
Tušku. V prvem odstavku bi
moralo biti namesto Sotočje
omenjeno društvo Sožitje,
na fotografiji z Ilko Štuhec iz
Maribora pa tudi Žanova sotekmovalka Sandra Možina.
Za napako se opravičujemo omenjenim in vsem
bralcem. U. O.
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Podari hrano, izberi obleko
V sredo popoldne se je v parku nekdanje vojašnice dogajala dobrodelna izmenjevalnica, ki jo je organiziral Zavod O,
projektni partner Ljudske univerze Kranj v sklopu projekta Večgeneracijskega centra Gorenjske v sodelovanju
s Klubom študentov in škofjeloškim Rdečim križem.
In kaj se je dogajalo? Dogodek je
imel preprost moto: »Podari hrano
in izberi obleko«. Obiskovalci so s
seboj prinesli različne prehrambne
izdelke, ki so jih na Zavodu O namenili Rdečemu križu. V zameno
so dobili kupone, ki so jih lahko zamenjali za obleko z etiketo iz druge
roke, torej že uporabljeno, vendar
še vedno aktualno in uporabno
oblačilo. S tem so v Zavodu O v prvi
vrsti želeli pomagati ogroženim
družinam in posameznikom, ki se
težko prebijajo iz meseca v mesec,
in širiti zavest, da je že uporabljena
obleka še vedno za nekoga drugega nov kos garderobe. S tem so
dali tudi misliti, da s kupovanjem
novih izdelkov spodbujamo otroško delo in škodljivo, mnogokrat
oporečno tekstilno industrijo v
revnih državah sveta.
Obiskovalci so prinesli košare
hrane in odnesli vrečke oblačil.
Strokovna delavka Zavoda O Apolonija Kandus nam je povedala:
»Glede na dober odziv in dober
namen bomo poskušali podobne
dogodke organizirali vsako tretjo
sredo v mesecu. Razmišljamo pa,

Ekipa prodajalcev in organizatorjev pri eni od stojnic
da bi bili bolj tematski in bi bili
enkrat namenjeni otroškim oblačilom, drugič sezoni, tretjič džinsu
… Izmenjevalnici bi priključili tudi
kulinarični dogodek in bi na vsakem dogodku predstavili kuhinjo
ene od držav ter jo pospremili z
glasbeno spremljavo te države.
Upam, da nam bodo poletni dnevi
naklonjeni in bomo v senci teh mo-

gočnih dreves uspešno združevali
koristno z druženjem in zabavo
vseh obiskovalcev.«
Gospa Ana, ki je prinesla hrane
za deset kuponov, je nabrala kar
pet kosov oblačil. »Ne moti me,
da je oblačilo nekdo že oblekel,
mogoče enkrat, dvakrat ali pa tudi
nikoli, če je lepo ohranjeno in uporabno. Vsa oblačila so čista, malo

Poln voziček podarjene hrane
po prvi uri dogodka
rabljena in nimam predsodkov
…, med njimi pa so zelo zanimivi
kosi. Tudi kot mladenke smo si
vseskozi izmenjavale oblačila in
bilo je zabavno«. Teja Potočnik

Lutke v mestu
V sklopu prve izvedbe festivala LUFt v tej sezoni so v atriju Starega rotovža na Mestnem trgu zaživele lutke.
Tokrat sta mladi lutkarici in lutkarja pod budnim očesom mentorice Jasne Lajevec uprizorili predstavo
Zelo lačna gosenica.
Štirje lutkarji – Blanka, predšolska ustvarjalka, ki se je skupinici
pridružila septembra, in Filip,
Nika ter Tibor, tretješolci, ki so
člani ekipe že drugo leto – se z
mentorico Jasno srečujejo enkrat na teden: »Vaje so potekale
na Loškem odru, ki nam s svojim
prostorom omogoča delovanje.
Moram pa poudariti, da ne gre
zgolj za vajo besedil, ampak tudi
za aktivno sodelovanje otrok
pri ustvarjanju in izdelovanju
lutk, razvijanje besednega zaklada, premagovanje strahu pred
javnim nastopanjem pa tudi za
improviziranje lastnih zamisli. V
sproščenem okolju so otroci celo
šolsko leto strigli, lepili, barvali
in sestavljali lutke, ki so jim nato

kot pravi mali lutkarji vdahnili
življenje.« Tako je letos nastala
predstava z naslovom Zelo lačna
gosenica. V njej trije mali škrati na zabaven način prikažejo
razvoj metulja, mlajši gledalci
pa ob tem lahko spoznavajo
tudi dneve v tednu in števila.
Predstava bo sicer na ogled še v
začetku junija: »Vidite nas lahko
še na zaključni projekciji letošnje
sezone, v torek, 6. junija 2017, ob
18. uri na Loškem odru. Tam bo
ponovno prikazana Zelo lačna
gosenica, ki se ji bodo pridružile predstave Zverjasec, Ciciban
Cicifuj in Tiho, tukaj beremo,«
dodaja Jasna Lajevec.
K. Š.

14

Junij 2017

Novi prostori za strelce v Železnikih
Strelsko društvo Lotrič Železniki je v letošnjem maju najelo nove prostore v nekdanji upravno-poslovni stavbi Alples,
nadstropje višje, kot jih ima Občina Železniki
Branko Košir iz Strelskega društva
Železniki je na kratko povzel, za
kakšno pridobitev gre in kaj to
pomeni za treninge strelcev in
delovanje društva.
»Ko smo se s podjetjem Alples
pred kratkim uspeli dogovoriti za
najem njihovih prostorov v tretjem
nadstropju na koncu hodnika, kjer
smo najeli dve nekdanji sejni sobi
in dve pisarni, smo takoj potem,
ko smo prvega maja prejeli ključe,
že drugega maja izvedli prostovoljno delovno akcijo za ureditev
prostorov, med katero smo med
drugim dve sejni sobi združili v eno
večjo dvorano. Eno pisarno smo
preuredili v garderobo, v drugi
pa bosta manjša sejna soba in
dokumentacija.
V naslednjih dneh smo v novo
dvorano namestili montažno strelišče, na katerem lahko sedaj že
drugi teden izvajamo treninge.
Pomembno je, da čim manj zamujamo s pripravami na tekmovanje v
Plznu, kamor v kratkem odhajamo
na tekmovanje mladih strelskih
upov. Tam se sreča večina mladih
strelcev iz vse Evrope ter se med
sabo pomeri v zračnem in malokalibrskem orožju. Iz našega društva
gresta dve strelki, ki bosta nastopili
v kategoriji mladink v streljanju
z zračnim orožjem, in sicer Anja
Prezelj s pištolo in Vesna Markelj
s puško. Upamo, da se vrnemo
zadovoljni z rezultati.
Dosedanje prostore v kleti
Osnovne šole Železniki bomo do
nadaljnjega še obdržali in jih še
naprej uporabljali, ker smo tu vendarle v najemu, kar nam zaenkrat
ne omogoča neke stalne garancije.
Tudi zato še vedno upamo, da nam

Strelki Naja in Anja Prezelj s trenerjem Brankom Koširjem med
treningom v novi dvorani
uspe prepričati Občino Železniki
v nakup teh prostorov, ki nam jih
bi potem dala v uporabo. Najbolje
bi bilo, če bi šlo to v proračun za
naslednje leto.
V novi dvorani imamo deset
strelskih mest, od tega osem klasičnih in dve elektronski z elektronskimi tarčami, od katerih je
ena donacija podjetja Domel,
drugo imamo pa sposojeno. Želimo si, da bi bile vse elektronske,
saj se z njimi lažje sledi razvoju v
vrhunskem streljanju. Elektronska
oprema je dandanes nujna, sicer
ne prideš nikamor več oziroma
kot se reče: Če te ni zraven, te ni.
Ena od elektronskih tarč omogoča
tudi tako imenovani računalniški
nadzor strelca, ki s pomočjo infrardečega senzorja zaznava in na
monitorju prikazuje gibanje merilne točke po tarči, torej kako strelec
pred strelom meri, sproži, zadane
in nato po strelu tudi zadrži orožje.
Na podlagi vseh teh informacij se
naredi ocena strela, ki omogoča
odkrivanje in odpravljanje napak

ter posledično izboljšanje streljanja. Preko tega se lahko s pomočjo
statističnih podatkov izboljša tudi
ponovljivost rezultata.
Za primerjavo naj povem, da
nam nova dvorana z desetimi
strelnimi mesti omogoča organizacijo manjših lokalnih tekem,

Pogled na deset tarč v novi dvorani
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Prikaz aplikacije za računalniški
nadzor strelca
za organizacijo večjih tekem, na
primer v prvi državni ligi, pa se
potrebuje vsaj 36 strelnih mest,
skupaj z rezervo vsaj 40, kar pomeni štirikrat toliko, kot jih imamo
sedaj oziroma v praksi eno celo
nadstropje te stavbe.«
Borut Strnad
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Živahno loško sobotno dopoldne
Letošnji LUFt se je odvijal 13. maja na Mestnem trgu in privabil na ogled pisano množico obiskovalcev. Mestni trg je bil
obsijan s soncem in stojnice na obeh straneh so popestrile sicer običajno sobotno mrtvilo v mestu.
Dogodek se je začel ob 9. uri in kot
bi slutili, da bo vreme naklonjeno
samo dopoldne, je bilo v mestu že
na začetku veliko ljudi. Stojnice so
se razprostirale vse od Homanove
hiše tako po desni kot levi strani
trga vse do konca. Zanimivo, da so
jih organizatorji razvrstili po dejavnostih in tako so nas na začetku
pozdravili dišeči vonji naravne
kozmetike, mila in mazila, ki v današnjem 'sintetičnem svetu' dobivajo vse večjo veljavo. Pridružili
so se jim izdelki iz lesa, ustvarjalci
nakita iz raznovrstnih materialov,
izdelki iz gline in keramike ter izdelovalci oblačil s svojo raznobarvno
ponudbo izdelkov za otroke in
odrasle. Seveda ni manjkalo niti
kulinaričnih dobrot in zanimivih
delavnic. Mlade ustvarjalce so čakale likovne delavnice in lutkovna
predstava, kuharske nadobudneže
pa prikupna kuhinja, v kateri so se
lahko poskusili v peki peciva in
oblečeni v pikaste predpasnike
mesili testo, oblikovali kolačke in
pomalicali svoj pečeni izdelek.
Zelemenjevalnica v senci pod
vodnjakom pa je bila namenje-

Dobro obiskane stojnice na Mestnem trgu
na izmenjavi vrtnarskih izkušenj,
semen, sadik in tudi pridelkov.
Prireditev je bila ustvarjalne,
izobraževalne in prodajne narave.
Stojnice so privabile tudi obiskovalce iz drugih krajev in turiste, ki
so na stojnicah nakupovali zanimive izdelke domače izdelave. Glede
na to, da je pred vrati turistična sezona, bi se tak utrip mesta, kakršen
je bil v soboto dopoldne, lahko na
kak lep sončen dan tudi ponovil.
Teja Potočnik

Pisana stojnica lesenih izdelkov

Zanimanje bodočih glavnih kuharjev za kuharske spretnosti

Tržnica znanja
V soboto, 13. maja, se je na Mestnem trgu v Škofji Loki predstavila tržnica znanja. Pod Martinčkovo hišo je
razprostrla svoje stojnice in svoje znanje delila z vedoželjnimi mimoidočimi.
Na tržnici znanja so se predstavili: Dnevni center za otroke in
mladostnike Centra za socialno
delo Škofja Loka, Gobarsko društvo Škofja Loka, Medobčinsko
društvo invalidov Škofja Loka in
Ljudska univerza Škofja Loka s
predstavitvijo strojne in lesne šole.
Dnevni center za otroke in
mladostnike Centra za socialno
delo Škofja Loka je za veliko mizo
sredi Mestnega trga navduševal
otroke z likovnimi delavnicami in
spodbujal k ustvarjalnemu preživljanju prostega časa osnovnošolskih otrok. Društvo invalidov
je predstavilo svojo dejavnost.
Gobarsko društvo je imelo dobro
obiskano stojnico, saj je gobarska
sezona vsako leto zelo aktualna
in pritegne številne ljubitelje gob

v gozdu, in delili nasvete glede
nabiranja, uporabe in hranjenja.

in gozdov. Razstavili so gobe, ki
jih v tem času že lahko najdemo
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Vedno pa je za vprašanja na voljo
tudi njihova pisarna – predsednik
gobarskega društva Andrej Jesenko pravi: »Bolje prej po nasvet
kot pa z gobo na krožnik, če o
njeni uporabi nismo prepričani.«
Na stojnici bodočih strojnikov
so predstavili zanimive izdelke
dijakov, ki se pojavljajo tudi na
svetovnih omrežjih, in seznanjali
mimoidoče z možnostmi za vpis.
Ravno tako so tudi bodoči lesarji
predstavili zanimivo stojnico izdelkov ter dodali praktičen prikaz
izdelave. Marko Legat je povedal,
kako so veseli, da imajo letošnje
leto več dijakov kot prejšnja leta,
in da bi radi spodbudili osnovnošolce, ki imajo veselje do narave in
lesa, za vpis v njihovo šolo.
Teja Potočnik
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Povezovanje z Innichenom
Evropski projekt Europe2gether vključuje tudi italijansko občino Innichen, sedaj San Candido v zgornji Pustriški
dolini (Hochpustertal) na južnem Tirolskem, zato se v Železnikih in Sorici že intenzivno povezujejo z domovino
svojih dedov tudi v okviru prihajajočih Čipkarskih dni.
Naši sogovorniki mag. Andreja Ravnihar Megušar, vodja
projekta, Tomaž Weiffenbach,
predsednik Turističnega društva
Železniki, mag. Matjaž Čemažar
iz Sorice, član županove komisije
za mednarodno povezovanje, in
Minca Rihtaršič, soavtorica (skupaj z možem Bojanom) razstave
SORICA#ZARZ – ARCHITECTURE
OF SPACE IN DETAILS v Innichenu
nam bodo na kratko predstavili
potek projekta.
Mag. Andreja Ravnihar Megušar: »Prvi dan letošnjih Čipkarskih dni bo namenjen predavanju z
naslovom Klekljanje – gospodarski
in simbolni kapital Selške doline,
na katerem bodo poleg Muzeja
Železniki sodelovali tudi strokovnjaki iz Mestnega muzeja Ljubljana, Muzeja in galerije Ljubljane ter
Loškega muzeja. Še posebej bo
predstavljena čipkarska šola. Kot
častna gostja bo na konferenci
sodelovala veleposlanica Češke
republike, gospa Věra Zemanová.
V okviru mednarodne konference Dediščina – naše bogastvo,
ki je novost celotnega dogodka,
bomo izpostavili lepoglavsko
čipko, ki je že uvrščena na Unescov
seznam, spregovorili o nominaciji
Klekljanje čipk v Sloveniji, ki se
pripravlja za vpis na Unescov reprezentativni seznam nesnovne
dediščine, predstavili dela Jožeta
Plečnika, za katera se prav tako
pripravlja nominacija na Unescov
seznam svetovne kulturne dediščine, ter spregovorili o jezikovni
dediščini slovenskih izseljencev v
Belgiji in stavbni dediščini v Žele-

znikih in Šentrupertu«
Tomaž Weiffenbach: »V Turističnem društvu Železniki se intenzivno pripravljamo na prihajajoče
Čipkarske dni, ki se začnejo že v
sredo, 12. julija, sicer pa uradno s
slovesnim odprtjem v četrtek, 13.
julija, zvečer in se potem nadaljujejo z mnogimi prireditvami vse
do nedelje, 16. julija, zvečer. Več si
boste lahko prebrali v programu
55. Čipkarskih dni, ki ga bomo
kmalu javno objavili v medijih in
na naši spletni strani.«
Mag. Matjaž Čemažar: »V
Sorici in Železnikih pripravljamo
dvodnevni program s sprejemom
županje Rosmerie Burgmann v
petek, 16. junija, pri županu občine Železniki, z obiskom muzeja v
Železnikih ter sprejemom v Sorici,
kjer bo v večernih urah predavanje mladega raziskovalca Miha
Marklja na temo tirolske poselitve
pod vrhovi Ratitovca in razvoja
skupnosti v kasnejših obdobjih. V
soboto bomo županji predstavili
Groharjevo rojstno hišo, saj prav
v teh dneh obeležujemo okroglo – 150. obletnico njegovega
rojstva. Obisk bomo obogatili z
ogledom muzeja v Škofji Loki ter
ogledom arhitekturnih značilnosti
starega dela Škofje Loke, ki jo z
Innichenom prav tako povezujejo
stoletja skupne zgodovine preko
freisinških škofov.«
Minca Rihtaršič: »Razstava
prikazuje fotografije in risbe lokalnih arhitekturnih detajlov še
ohranjene naselbinske dediščine
Sorice in okolice s področja naselitve – kolonizacije populacije

Mag. Andreja Ravnihar Megušar, Tomaž Weiffenbach, mag. Matjaž
Čemažar, Minca Rihtaršič
z območja Innichna oz. Pustriške
doline v 13. stoletju. Mnogi detajli
in žal tudi celote izginjajo, z njimi
tudi znanja in obrtne spretnosti v
gradnji ter obdelavi lesa, kovine,
kamna, posebno skrilja. Ne smemo
prezreti pomena za našo lokalno
identiteto, tudi turistično. Sodobni
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človek bo zaradi povečane mobilnosti in razvitih komunikacijskih
sredstev, ki vse bolj temeljijo na
vizualnem, morda tako ponovno
odkril vrednote in posebnosti v
domačem okolju in se trudil, da
se ohranijo tudi za naslednike.«
Borut Strnad
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Loški umetniki z novejšimi deli
v grajski galeriji
V galeriji na Loškem gradu so odprli pregledno razstavo novejših
del članov Združenja umetnikov
Škofja Loka. Med enaindvajsetimi
razstavljavci so posebej izpostavili kiparja Mateja Plestenjaka,
prejemnika Groharjeve štipendije za leto 2016. »Združenje je

od ustanovitve leta 1979 do današnjih dni pomemben dejavnik
kulturnega dogajanja na Loškem.
Naslov tokratne razstave Sveže!
Frišn! Fresh! asociira na kulinariko.
Ker je umetnost duhovna hrana,
bi lahko rekli, da so loški umetniki Ločanom pripravili duhovno

Matej Plestenjak: Mala Slovenka

Metod Frlic: Dajte nam že mir!

zakusko. Pričujoča razstava nam
ponuja vpogled v najnovejšo likovno produkcijo loških umetnikov, nadgrajuje in poglablja dobre
medsebojne odnose med Loškim
muzejem in ustvarjalci ter napoveduje večjo jubilejno razstavno
prireditev v letu 2019, ko bo ZUŠL

praznoval štirideseto obletnico
svojega obstoja,« je ob odprtju
povedal kustos razstave Boštjan
Soklič. Razstava bo na ogled do
6. septembra 2017.
Damjan Likar

Barbara Kastelec: Glottiphyllum oligocarpum Aizoaceae

Agata Pavlovec

Loški utrip lahko berete tudi na spletu:
www.skofjaloka.si.

Janez Plestenjak: Terierji 1–6
18
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Muzejska razstava o Krekovi koči
na Ratitovcu
V Krekovem letu ob 100. obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka in ob 110. obletnici železnikarskega planinskega
društva so v Muzeju Železniki pripravili razstavo avtorice Katje Mohorič Bonča z naslovom Krekova koča na Ratitovcu
Razstava, odprta 12. maja 2017,
predstavlja povezave med dr.
Janezom Evangelistom Krekom,
kočo na Ratitovcu in Planinskim
društvom za Selško dolino Železniki. Krek je spodbujal organiziran razvoj planinstva v Selški
dolini in prispeval k ustanovitvi
planinskega društva, tedaj selške
podružnice slovenskega planinskega društva, ustanovljene 21.
maja 1907, katerega prvi predsednik je bil njegov sošolec in
prijatelj Anton Pfajfar.
Razstava prikazuje Kreka kot
navdušenega planinca, ki se je v
prostih dneh rad vračal v Selško
dolino. Ratitovec je bila namreč
Krekova priljubljena gora, Prtovč
pod njim pa kraj, v katerem je
pogosto preživljal proste dneve.

O številnih planinskih podvigih,
tudi po brezpotjih, pa nam pričajo spomini njegovih sodobnikov.
Krekovo kočo so odprli leta
1925, osem let po Krekovi smrti.
Med drugo svetovno vojno je
bila požgana, leta 1954 so jo na
novo postavili. Razstava med
drugim opisuje in prikazuje Krekovo kočo v zadnjih desetletjih,
njene kasnejše posodobitve in
dograditve ter nekaj zanimivih
podatkov o Planinskem društvu
za Selško dolino Železniki, ki ga
že vrsto let vodi Lojze Lotrič.
Na razstavnih panojih z naslovi Krekova koča na Ratitovcu,
Koča v zadnjih desetletjih, Janez
Evangelist Krek – mož mnogoterih vlog, Planinski izleti na
Ratitovec – iz zapisov Krekovih

sodobnikov, Na oddih v Selško
dolino – v Selca in na Prtovč, Planinsko društvo Železniki danes
– v številkah najdemo zanimive
vsebine.
Razstava prikazuje tudi nekaj
muzejskih predmetov, med katerimi je zelo opazen ratitovški
zvon, ki je bil med letoma 1925 in
1939 ob Krekovi koči na Ratitovcu
z namenom, da bi v meglenem
vremenu nanj zvonili in planince
varno pripeljali do koče. Zvonu je
dodana reliefna podoba Kreka.

Razstavljena so številna priznanja Planinskemu društvu Železniki, njihove knjige, brošure,
vodniki in koledarji iz vseh let
delovanja. Vidimo lahko knjigo
zapisnikov od leta 1922 dalje, ko
so začeli razmišljati o koči, in vpisno knjigo iz prve Krekove koče
od 1925. leta naprej. Ogledamo si
lahko tudi maketo Krekove koče.
Razstava o Krekovi koči na Ratitovcu bo na ogled do 12. junija.
Borut Strnad

Žirovska Mišelovka

Razstava v galeriji Muzeja Železniki in avtorica razstave
Katja Mohorič Bonča

Žirovski gledališčniki so z letošnjo premiero sicer malo kasnili,
na odru so jo odigrali 'šele' 13.
maja, a nič ne de! Čakanje na
znamenito Mišelovko, ki jo je
napisala najznamenitejša pisateljica kriminalk – Agatha
Christie, se je splačalo! Anita
Koželj, ki si jo je prvič ogledala
v Londonu davnega leta 1969,
je po predstavi povedala, da
je bila z žirovsko različico gledališke skupine DPD Svoboda
zelo zadovoljna. »Ni bilo sicer
po londonsko, a je bilo vseeno
zelo dobro,« je dodala. V zadnjih
štiridesetih letih je videla že več
kot trideset uprizoritev tako v
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Sloveniji kot v krajih čez mejo.
Na žirovskem odru jo je uspešno predstavlja igralska družina:
Damjana Jesenko Capuder,
Matic Dolenc, Klemen Poljanšek, Milena Padovac, Boris
Pečelin, Barbara Burnik, Branko Pečelin, Rok Klemenčič in
Jana Jenko. Režiserska taktirka
je bila tudi tokrat v rokah režiserja Matija Milčinskega, ki je
poskrbel, da so gledalci uživali
ob spletkah, ki so skozi celotno
dogajanje na odru namigovale, kdo bi lahko bil skrivnostni
morilec. Občinstvo je igralce
nagradilo z dolgim in navdušenim aplavzom. M. M.
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Gimnazija Škofja Loka ponovno v
državnem vrhu na področju naravoslovja
Učitelji na Gimnaziji Škofja Loka so že vrsto let pripravljeni tekom celega šolskega leta svoje znanje deliti in
nadgrajevati kot mentorji posameznim dijakom in manjšim skupinam, ki se pod njihovim vodstvom pripravljajo na šolska, regijska, državna in celo na mednarodna tekmovanja.
Veseli smo, da je med našimi
dijaki veliko nadarjenih dijakov,
ki so pripravljeni prosti čas preživeti ob dodatnih nalogah iz matematike in logike, kemije, fizike
in biologije, ob poglobljenem
učenju zgodovine in geografije,
izbranega tujega jezika, prebiranju slovenske literature ali pa
se lotiti zanimive raziskovalne
naloge. Izzivov je vsako leto veliko in dela ne zmanjka.
Na šoli smo vedno imeli posluh za dijake, ki so imeli visoke
cilje. Mladim vedno ponudimo
možnost pridobivanja kvalitetnega znanja, ki ga lahko preverijo na tekmovanjih, dobri
rezultati pa so za njih lahko
odskočna deska za študij na
prestižnih svetovnih univerzah.
Letošnja bera dosežkov je
odlična. Ponosni smo, da imamo
na šoli 39 prejemnikov zlatih
odličij iz različnih znanj na državnem nivoju, nekateri med njimi
so celo državni prvaki, kar 23
dijakov se je uvrstilo med prvih
deset na posameznih področjih.
Zelo nas je razveselil rezultat
Mihe Švarca, 3. a, ki mu je 2.
mesto na državnem tekmovanju
omogočilo sodelovanje na 1.
geografski olimpijadi jugovzhodne Evrope, ki bo potekala od
25. junija do 1. julija v Rušah v
Sloveniji. V znanju iz geografije

a, se bosta že drugič udeležila
mednarodne kemijske olimpijade, ki bo potekala od 6. do 15.
julija 2017 v Nakhon Pathomu
(okrožje Bangkok) na Tajskem.
Njun mentor je profesor Janez
Šušteršič.
Lucija Bogataj, 4. a, in Anja
Brdnik, 4. a, bosta tekmovali na biološki olimpijadi, ki bo
potekala od 23. do 30. julija na
univerzi Warwick v Coventryju v
Veliki Britaniji, na njun veliki met
ju pripravlja profesorica Mojca
Mravlja.
Klemen Bogataj, 2. a, pa je
najmlajši udeleženec slovenske ekipe 48. fizikalne olimpijade, ki bo potekala od 16. do

in v veščinah dela na terenu ga
pripravlja profesorica Jožica
Grohar.
Posebej pa bi rad izpostavil
dosežke naših naravoslovcev,
ki so pod mentorstvi profesorjev Janeza Šušteršiča, Mojce
Mravlje, Mojce Tolar in Aljoše
Ermana dosegli vrhunske rezultate, ki so nas in nas še bodo
popeljali preko meja naše domovine in nas uvrščajo v sam
vrh slovenskih gimnazij.
Skozi vsa sita v hudi konkurenci so se v olimpijske ekipe,
ki jo sestavljajo štirje najboljši
dijaki v državi, uvrstili naslednji
dijaki in dijakinje: Martin Rihtaršič, 3. c, in Vid Krmelj, 3.
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24. julija 2017 v Yogyakartu v
Indoneziji. Klemenov mentor
je profesor Aljoša Erman. Klemen se je letos udeležil že dveh
mednarodnih tekmovanj. Bil je
član slovenske ekipe na EUSO
– Evropska naravoslovna olimpijada, ki je potekala od 7. do
14. maja 2017 v Kopenhagnu na
Danskem, od koder se je vrnil s
srebrno medaljo. Ravnokar pa
se je vrnil s 1. evropske fizikalne
olimpijade (EFO), ki je bila konec
maja v Tartuju in Talinu v Estoniji.
Za že dosežene uvrstitve Klemenu čestitamo, vsem pa želimo
uspešno olimpijsko poletje v
mednarodni druščini.
Jože Bogataj

Junij 2017

Društveni praznik častilcev lepot
narave in gora
Na osrednji prireditvi v počastitev 110. obletnice Planinskega društva Škofja Loka so se tudi z izdajo brošure spomnili
na uspehe in prostovoljno delo mnogih planincev. V društvu so za lepoto hribov 'okužili' tudi številne mlade, saj planinski krožki uspešno delujejo v OŠ Ivana Groharja, OŠ Cvetka Golarja in OŠ Škofja Loka – Mesto.
Prav člani omenjenih krožkov
so, poleg Škofjeloškega okteta,
sodelovali v bogatem kulturnem
programu, ki je izražal ljubezen
in spoštovanje do naših hribov
ter gora. »Ponosni smo na uspehe
in prostovoljno delo mnogih
naših planink, planincev in na razvoj našega društva, ki deluje že
od 21. maja 1907. Planinsko društvo Škofja Loka je peto največje
planinsko društvo v Sloveniji in
tretje na Gorenjskem. V društvu
imamo odseke, komisije, odbore,
ki skrbijo za dejavnost društva
in usposabljanje, za varno hojo
v gore, za planinske poti, ohranjanje narave, za vzdrževanje in
obnovo naših koč na Lubniku in
Blegošu ter prostorov za dejavnosti društva,« je v slavnostnem
govoru dejal Janez Pintar, predsednik PD Škofja Loka. Bojan
Rotovnik, predsednik Planinske
zveze Slovenije, pa je poudaril, da društvo ni aktivno samo
v lokalnem okolju, temveč so
njihovi člani pomembno prispevali k razvoju osrednje slovenske planinske organizacije.
Društvo je ob jubileju izdalo tudi
obsežno brošuro. V njem lahko
zasledimo podatke, da člani društva vsako leto opravijo od tri
do štiri tisoč ur prostovoljnega
dela, da markacisti skrbijo za kar
103 kilometre planinskih poti

Predsednik PD Škofja Loka Janez Pintar je prejel jubilejno listino, ki
sta mu jo podelila Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze Slovenije (na fotografiji levo), in predsednik meddruštvenega odbora
PD Gorenjske, France Benedik.

tevnih vzponov za svoje člane.
Teh pohodov v okviru planinskega društva se zaradi odličnih
planinskih vodnikov zelo rada
udeležuje tudi 56-letna Andreja Novak iz Spodnje Luše, ki je
članica društva že dvajset let.
Za Loški utrip je povedala, da
se je včlanila predvsem zaradi
želje po težje dostopnih vrhovih,
na katere se sama ne bi podala.
»Na skoraj vse pohode imam
najlepše spomine, ti trije pa so
nekaj posebnega: Montaž – Via
Amalia, Marmolada, Dovški križ.
Planinarjenje osrečuje in bogati
moje življenje.«
Damjan Likar

v Škofjeloškem pogorju in da
je planinstvo med loškimi upokojenci eno od dejavnosti, ki je
najbolj množična in pomembno
prispeva k ohranjanju zdravja in
vitalnosti (najstarejša aktivna
članica društva, ki še vedno hodi
v hribe, je 89-letna Ljudmila
Jesenovec). To odražajo tudi
besede Milke Kolman, ki je bila
šestnajst let predsednica Kluba
lubnikarjev: »Lubnik je zame najboljši zdravnik.« V planinskem
društvu je zelo aktiven vodniški
odsek, ki vsako leto organizira
več kot trideset izletov in zahPlaninci iz OŠ Cvetka Golarja na planini Korošica pod Košutico

Prodamo poslovne prostore
Na Trati prodamo poslovni prostor
površine 450m2.

Oddamo v najem
Na Mestnem trgu oddamo dve pisarni
(15m2 in 25m2).

Informacije: 041 646 492
Igrica reševanja ponesrečenke v izvedbi učencev iz
OŠ Škofja Loka – Mesto
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Kaj zlati maturanti počnejo danes?
Šli smo vse do leta 2007 in našteli okoli 31 maturantov iz občine Gorenja vas- Poljane, ki so do lani na maturi dosegli
odličen uspeh. Tokrat jih predstavljamo polovico. Povprašali smo jih, kako se jim je življenje od zaključka srednje šole
spremenilo in kje se vidijo v prihodnosti. Ker je matura trenutno v polnem teku, pa tistim, ki obupujejo nad učenjem,
zagotovo ne bo škodila kakšna motivacijska misel iz ust tistih, ki so jo odpravili z odliko.
2007

se mu reče študentsko življenje.

Mateja Mur (Poljane, Gimnazija
Škofja Loka)
Zaključila sem šolanje na medicinski fakulteti, trenutno pa delam
specializacijo iz družinske medicine. Uh, kje je že matura … Od
takrat sem veliko časa namenila
študiju medicine, po katerem sem
približno eno leto delala v ambulanti za nujno medicinsko pomoč,
najprej v Idriji, nato pa v Škofji Loki.
Po tem sem uspela dobiti specializacijo iz družinske medicine, tako
da se bomo lahko srečali (ampak
upam, da ne) v ambulanti v Gorenji vasi ali na različnih oddelkih
bolnišnic, kjer bom na kroženju.
Sicer sem v preteklih letih veliko
prostega časa namenila skavtom,
kjer sem preživela veliko res lepih
ur in dni, zadnja dva meseca pa
uživam doma s hčerko. Motivacijska misel za dijake, ki se potijo
na maturi? Pa saj bo šlo, pa saj bo
šlo, pa saj bo šlo ... (Če niste gledali
Male modre lokomotive, je zdaj
pravi čas.)
Marko Možina (Dolenčice, Gimnazija Škofja Loka)
Zaključil sem ljubljansko medicinsko fakulteto. Na fakulteti sem
prejel Prešernovo priznanje za raziskovalno nalogo Vpliv deprivacije spanja na kognitivne funkcije in
posebno priznanje dekana fakultete ob zaključku študija. Med študijem sem opravljal vaje iz kirurgije
v brazilskem mestu Recife in vaje
iz interne medicine v nemškem

Mateja Mur

Marko Možina
mestu Kleve. Na koncu petega
letnika fakultete sem se poročil.
Trenutno opravljam specializacijo
iz družinske medicine in skušam
čim bolj izkoristiti čas s svojimi
tremi puncami (ženo in dvema
hčerkama). Od konca osnovne
šole sem bil aktiven pri Združenju slovenskih katoliških skavtinj
in skavtov v Poljanski dolini kot
voditelj usposabljanj za vodnike
in voditelje, tri leta pa tudi kot
regijski načelnik ljubljanske regije.
Nekaj let sem bil aktiven tudi pri
organizaciji oratorija v Poljanah.
Osebno se mi zdi pomembno, da
ne podlegamo logiki sveta (potrošništvo, metanje stran, absolutna
svoboda ...), ampak iskreno iščemo
stvari, ki imajo resnično vrednost.

litev v Ljubljano in študij farmacije.
Aktivna pa sem bila tudi v domačih
društvih, najbolj v Kulturno-umetniškem društvu Sovodenj, kjer še
danes igram v predstavah, ki jih
pripravimo povsem sami, sodelovala pa sem tudi v Prostovoljnem
gasilskem društvu Sovodenj. Rada
potujem (Toskana, London, Irska
..., naslednja je na vrsti Tajska). Po
zaključenih izpitih in opravljenem
praktičnem usposabljanju sem se
lotila magistrske naloge na temo
hematoloških neželenih učinkov
pri gastro-onkoloških bolnikih
v UKC Ljubljana. Na podlagi rezultatov so nastale smernice za
prilagoditev zdravljenja s kemoterapijo pri omenjenih bolnikih. Po
končanem študiju sem se zaposlila
v Gorenjskih lekarnah in trenutno
delam v Škofji Loki. Maturantom
svetujem, naj jim matura ne povzroča prevelikega stresa. Po njej
jih namreč čaka lepo poglavje, ki

2009

Kristina Homec (Stara Oselica,
Gimnazija Škofja Loka)
Po končani gimnaziji sta sledila se-

Kristina Homec
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Katarina Bogataj (Javorje, Gimnazija Škofja Loka)
Poleg tega, da pišem magistrsko
nalogo iz anglistike na filozofski
fakulteti (nepedagoška smer),
trenutno pospešeno iščem zaposlitev. Največji problem pri tem
dandanes po mojem mnenju še
vedno predstavlja dejstvo, da brez
dobrih poznanstev veliko težje
nekoga prepričaš, da te zaposli.
Če si poleg tega še bolj zadržana
oseba – tako kot jaz – se tvoje možnosti še dodatno zmanjšajo. Sicer
pa v prostem času pogosto hodim
v hribe in igram floorball. Občasno tudi prevajam – največkrat
povzetke diplomskih nalog svojih
prijateljev. Od srednješolskih let se
je najbolj spremenilo to, da nimaš
več nekega občutka brezskrbnosti,
kar pa ni nujno slabo. Šele takrat,
ko si tako rekoč prisiljen poskrbeti
sam zase, se v bistvu zaveš, česa
vsega si dejansko zmožen. Kar bi v
tem času spremenila, je to, da bi se
že kot srednješolka bolj pogumno
lotevala stvari, ki so me zanimale.
V zadnjem času mi to že bolj ali
manj uspeva. Kratkoročna želja
za prihodnost je, da najdem neko
delo, ki mi bo omogočalo relativno
finančno varnost, čez kakšnih pet
let pa se vidim v kakšni knjižnici ali
pri založbi.
Taja Gorjan (Gorenja vas, Gimnazija Škofja Loka)
Ker so me vedno zanimali jeziki

Katarina Bogataj
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Taja Gorjan
in delo z besedami, sem se po
končani gimnaziji vpisala na študij
medjezikovnega posredovanja na
filozofski fakulteti, in sicer na smer
slovenščina-angleščina-francoščina. Po končani prvi stopnji sem
se vpisala na študij prevajalstva
na drugi stopnji, kjer moram še
zagovarjati magistrsko nalogo. V
času študija sem odkrila tudi čare
romunskega jezika in se s pomočjo
štipendij udeležila poletne šole v
mestu Iași poleti 2012 ter izobraževanja za prevajalce jeseni 2015. Ponosna sem tudi, da sem sodelovala
pri prevodu romana Trgovinica za
samomore francoskega avtorja
Jeana Teuléja. Trenutno delam kot
neodvisna prevajalka, prosti čas
pa mi zapolnjujejo potovanja po
Evropi in v bolj oddaljene dežele,
hoja v gore, športno plezanje in
plesanje swing plesov.
Iz generacije zlatih maturantov
2009 prihaja tudi Jerneja Primožič iz Leskovice.

2010

Rebeka Reven (Gorenja vas,
Gimnazija Škofja Loka)
Po končani gimnaziji sem se vpisala na študij prava v Ljubljani. V
sklopu tretjega letnika sem obi-

Rebeka Reven

Ema Demšar
Rok Rupnik (Stara Oselica,
Škofijska klasična gimnazija
v Šentvidu)
Študijsko sem se najbolj intenzivno udejstvoval v prvih letih,
ko sem vzporedno študiral na
prvih stopnjah fakultete za elektrotehniko ter fakultete za računalništvo in informatiko. Po
zaključku programa na prvi od
omenjenih fakultet sem študij nadaljeval na drugi stopnji fakultete
za računalništvo. Trenutno delam
v škofjeloškem Optiwebu, kjer
sta me prepričala kultura dela in
transparentnost podjetja, zaključujem pa tudi magistrsko nalogo,
ki se ukvarja z mojim najljubšim
področjem programiranja – spletnimi tehnologijami. Tokrat gre
za interaktivni 3D-prikaz terena
Slovenije v obliki spletne strani. V
prostem času se udejstvujem pri
skavtih v Poljanski dolini. Z ženo
sva prepotovala in preštopala
že par destinacij (npr. Namibijo,
Maroko, Filipine, romarsko pot Camino de Santiago ...). Navdušuje
me misel ustanovitelja skavtov,
Roberta Baden Powella, ki je zapisal: »Na pravi poti k sreči je tisti, ki
skrbi za srečo drugih. Skušajte zapustiti ta svet za spoznanje boljši,
kakor ste ga prejeli.« Menim, da

skala New York in Washington
ter spoznala delovanje njihovega pravosodnega sistema. Četrti
letnik sem opravljala v Nemčiji v
okviru programa študentske izmenjave Erasmus. Absolventsko
leto sem izkoristila za udeležbo
na svetovnem tekmovanju iz
gospodarskega prava Vis Moot
Court, katerega ustni del je potekal na Dunaju in v Hong Kongu; v
zadnjem letniku študija pa sem v
sklopu Erasmusa tri mesece delala
na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Berlinu. Po zaključenem
diplomskem in magistrskem študiju sem se vpisala na doktorat
na ljubljanski pravni fakulteti, kjer
ravno zaključujem prvi letnik. Med
študijem sem delala v več odvetniških pisarnah, opravljala pa sem
tudi prostovoljno pripravništvo
na sodišču. Ugotovila sem, da
me trenutno bolj zanima sodna
veja oblasti, zato sem se zaposlila
na Višjem sodišču v Ljubljani kot
sodniška pripravnica. Moj moto
je, da je treba zgrabiti ponujeno
priložnost, saj se ti mogoče ne bo
ponudila nikoli več. Prav tako ni
dobro, če si preveč osredotočen
na eno stvar, saj lahko tako spregledaš nenačrtovane poti, ki se
ti odpirajo.

Rok Rupnik
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sam lahko to dosežem tudi tako,
da dobro opravljam poklic, v katerem uživam. V prihodnosti se
vidim kot oče, ki na prvo mesto
postavlja svoj odnos z ženo in
otroki. Kariera se mi še zdaleč ne
zdi tako pomembna kot ljudje, s
katerimi se bom postaral.
Ema Demšar (Hotavlje, Gimnazija Poljane v Ljubljani)
V zadnjih šestih letih od zaključka
srednje šole sem najprej tri leta v
Ljubljani študirala kemijo in ob
študiju delala na Inštitutu Jožef
Stefan, nato sem eno leto živela v
Madridu, kjer sem se naučila malo
biologije in psihologije ter malo
španske sproščenosti in spontanosti. Od septembra 2014 dalje
študiram kognitivno znanost v
okviru mednarodnega programa
MEiCog:Sci (Middle European interdisciplinary master programme
in Cognitive Science), najprej eno
leto v Ljubljani, nato pa na dunajski
univerzi. Študij z vidika različnih
disciplin (nevroznanosti, psihologije, filozofije, družbenih ved
...) pristopa k raziskovanju uma,
zavesti in možganov … in tu sem
našla svojo študijsko strast, pa tudi
ljudi, ki si jo delijo z menoj. Zadnja tri leta sem tako prebila nekje
med navduševanjem nad kompleksnostjo človeške duševnosti
in namrščenim prebijanjem skozi
teoretska besedila. Te tedne moji
dnevi sestojijo iz branja in pisanja
magistrske naloge, kolesarjenja
po dunajskih cestah, pogovorov
o znanosti in družbi, kopanja v
Donavi in poslušanja zanimivih
filozofskih predavanj. Moja želja bi
bila čez pet let zaključevati kak zanimiv doktorski projekt v filozofiji
kognitivne znanosti, po možnosti
nekje v Evropi, od koder ni težko
priti obiskat domačih travnikov.
Ampak kdo ve, kaj prinese življenje. Mojca Oblak
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Pogovor z Bernardo Lukančič

Biti z ljudmi kot način življenja
V Žireh le redki ne poznajo Bernarde Lukančič. Skoraj vse svoje življenje je preživela 'na terenu', med ljudmi. Po končani
srednji zdravstveni šoli na Jesenicah junija 1970 je bila že kmalu premeščena na delovno mesto patronažne
medicinske sestre na Zdravstveni postaji Žiri.
Kakšni so bili začetki vaše poklicne poti?
Moje delo je bilo zelo obsežno.
Obiskovala sem družine z zdravimi dojenčki, kronične bolnike
s tuberkulozo, bolnike z rakom,
duševne bolnike, invalide ... Obiski
pri novorojenčkih in porodnicah
so bili rezervirani za babico.
S časom so se vedno bolj kazale
potrebe tudi po negi na domu?
Res je, nepokretnih bolnikov in
težko bolnih, ki niso mogli do
zdravnika v ambulanto, je bilo
vedno več. Za vsa ta nova opravila
na terenu sem potrebovala nova
znanja in veščine, zato sem se odločila za študij na višji zdravstveni
šoli v Ljubljani, ki sem ga zaključila leta 1975. Delo patronažne
sestre je specifično: pri delu na
terenu in obiskih v družini lahko
spoznaš okolje, v katerem bolnik
živi, kateri so dejavniki, ki so pripomogli k bolezni in kaj bi bilo za
bolnika dobro spremeniti, da bi
se hitreje pozdravil. Ko se srečaš
z bolnikom v ambulanti, so ti te
informacije skrite. Ob obisku na
domu se bolnik bolj odkrito pogovarja o težavah, v svojem okolju
je bolj umirjen in lažje vzpostavim
pristen stik in zaupanje. Prva leta
nisem imela vozniškega izpita, niti
vozila, zato sem po terenu opravljala obiske peš in s kolesom. Ni
bilo telefonov… Si morete misliti,
kako je bilo? Žirovski okoliš je namreč zelo razvejan. S službenim
avtom in boljšimi cestami se je v
oddaljene vasi prišlo lažje, zima
me niti ni pretirano motila, čeprav
je bilo kakšno leto veliko snega.
Delovali ste tudi preventivno?
Prva predavanja o skrbi za zdravje
sem imela v okviru zdravstvene
vzgoje v osnovni šoli od prvega
do petega razreda. Skupaj z učiteljicami smo pripravili vsebino,
ki je bila za otroke zanimiva in
razumljiva. Govorili smo o zdravi
prehrani, osebni higieni, gibanju,
odnosih med sošolci, o pomoči
starejšim in invalidom. Ko smo
se z učenci srečevali kasneje, so
mi znali povedati, kako so bila ta
predavanja zanimiva in poučna.

Tudi v Žireh je vedno več starejših
prebivalcev nad osemdeset let.
Kaj to pomeni?
V Sloveniji so se pred tridesetimi
leti oblikovale skupine starejših
za samopomoč. Na začetku so se
vključevali oskrbovanci v domovih
za starejše, pokazale so se pa potrebe tudi za druženje starejših, ki
so še v domači oskrbi. Pri svojem
delu sem pogosto srečevala starejše, ki so bili željni družbe, pogovorov, krajših, ne preveč napornih
pohodov ali izletov, zato sem pred
21 leti opravila izobraževanje za
voditelja take skupine. Pomagale
so mi zaposlene v domu starejših
v Idriji, ki so imele že več izkušenj.
Priznati moram, da sem na začetku
težko pridobila udeležence za
skupino, saj je po navadi veljalo,
da se tam, kjer se družijo, veliko
opravlja in prenaša čenče. S časom
pa so prepoznali pomen druženja,
to, da smo preko pogovorov lahko
spoznali navade posameznika,
njegove dobre in slabe življenjske
izkušnje, veliko smo govorili o
nekdanjih praznikih, o potovanjih,
službah, gradnji hiš, pa tudi o skrbi
za zdravje na stara leta. Po desetih
letih se mi je pridružila Silva Pivk,
udeleženci so se pa menjavali, nekateri so zboleli in niso mogli več
na srečanja, nekateri so umrli ali
odšli v dom za starejše. Od prvih
obiskovalk je med nami še Tončka
Reven, ki nas še občasno obišče ali
pa smo v stiku po telefonu. Bistvo
skupin je v tem, da se srečamo za

Bernarda Lukančič
Za odrasle sem pa vsebino izbirala glede na aktualnost v nekem
obdobju – obravnavali smo prvo
pomoč pri poškodbah, samopregledovanje dojk za zgodnje
odkrivanje raka, najpogostejše
oblike raka in kako ga prepoznamo oziroma se mu izognemo,
sladkorno bolezen … Obisk je
bil vedno zelo številčen.
V letih 2004 in 2005 ste bili vključeni tudi v sklop predavanj o zdravem življenju.
Vseslovenska akcija Živimo zdravo
je pokrivala predavanja in delavnice o zdravju, pogostih boleznih,
ki so vzrok za zgodnje obolevanje
in umrljivost (zvišan krvni tlak,
sladkorna bolezen, rak), o razvadah (alkohol, kajenje, sladkarije,
premalo gibanja). Vse delavnice
so bile zelo dobro obiskane. Še
danes smo Žirovci po odzivnosti
in sodelovanju na prvem mestu po
številu udeležencev. Takrat smo
pripravili tudi test hoje – podoben
je bil pred kratkim v Žireh. Lahko
potrdim, da se je takrat naredil v
kraju velik premik odraslih v skrbi
za zdravje, začeli so se več gibati
v naravi, ukvarjati s športom in
zdravo preživljati prosti čas. Oblikovale so se prve skupine odraslih
za telovadbo, pohodništvo. Te
dobre izkušnje se prenašajo na
mlajše še danes. Pohvalno!
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dve uri na teden, se pogovarjamo
o sprotnih dogodkih, praznujemo,
se nasmejemo šalam, telovadimo,
kam odpeljemo, kadar je lepo
vremo. V glavnem, popestrimo
jim dan in jih potegnemo iz monotonosti. Za nekatere je to dan, ko
se odpravijo od doma, po opravkih in kdaj pa kdaj tudi na kavico,
sladoled ali tortico. Srečanja ne
želijo zamuditi in med počitnicami
so kar žalostni. Pomembno pa
je tudi to, da se sami med seboj
povežejo, se pokličejo ali srečajo
tudi druge dni. Če sem dosegla
to, sem pripomogla k dobremu
počutju nekaterih krajanov. Je že
tako, da imamo radi stare hiše in
jih obnavljamo, stare predmete
in jih imamo na vidnem mesti,
stare avtomobile, pa imejmo radi
tudi stare ljudi, ki so neizmeren
vir dobrih in poučnih nasvetov
in izkušenj, ki nam lahko pridejo
prav v življenju.
Se je vaš vsakdan, od kar ste upokojeni, kaj spremenil?
Imam malo več časa zase, ki ga
skušam izkoristiti na pohodih v
bližnje hribe poleti in pozimi, za
kolesarjenje. Rada imam dobro
knjigo in seveda druženje v krogu
družine, ki ga ni nikoli preveč. Prostovoljstvo je še zmeraj prisotno,
saj to ni le razdajanje znanja, je
način življenja, ne nazadnje je to
tudi širok krog ljudi, s katerimi se
rad srečuješ. M. M.
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Kaj je coaching?
Marjan Benedičič, doma iz Martinj Vrha v Selški dolini, certificirani coach, govornik in trener pri John Maxwell teamu,
direktor podjetja Entuziazem d. o. o. in podpredsednik kluba za govorništvo Toastmasters Ljubljana nam bo
v pogovoru predstavil, o čem govorimo, ko govorimo o coachingu.
Se lahko najprej na kratko nekoliko predstavite bralcem?
Že kmalu po končani gimnaziji
sem se začel ukvarjati z osebno
in direktno prodajo v organizaciji,
v kateri je bilo zelo poudarjeno
vodenje lastne ekipe, mentorstvo
posameznikom in govorništvo na
manjših srečanjih. Vse to me je že
takrat začelo zanimati, zato sem
se vedno bolj posvečal temu in
tako ali drugače vlagal v osebno
rast, vse dokler nisem leta 2012
na internetu opazil certificiranega programa po sistemu Johna
Maxwella, ki me je takoj pritegnil.
Registriral sem se oktobra 2016
in dobil dostop do teh vsebin ter
začel z online izobraževanjem,
predvsem v smeri coachinga.
Kako in kdaj ste prišli do certifikata?
Četudi predelaš vse izobraževalne vsebine preko interneta, je
za pridobitev certifikata treba
oditi v Ameriko, v tem primeru v
Orlando na Floridi, kjer dvakrat
na leto poteka nekajdnevno izobraževanje, po katerem podelijo
certifikat. Tam sem bil med 19.
in 24. marcem letos, torej štiri
dni, če odštejem čas potovanja.
Srečanje je zelo spodbudno, saj
se zbere približno 2500 podobno
mislečih s celega sveta, ki razmišljajo in delujejo zelo pozitivno.
Vsi si želijo pomagati ljudem na
različne načine. Zelo navdihujoče
je, ko vidiš, kako zelo so v soglasju
s svojim poslanstvom in kako so
se tudi zato pridružili programu
Johna Maxwella, ki je v Ameriki
zelo znan in visoko cenjen.
O čem torej govorimo, ko govorimo o coachingu?
Ker je to nemogoče dobesedno
prevesti v slovenščino, se tudi pri
nas vedno bolj uveljavlja ta izraz.
Vemo, da coach pomeni trener,
vendar pri coachingu gre za interaktivni proces, v katerem coach
z uporabo posebnih tehnik sproži
miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju
boljših rezultatov. Coaching je tudi
metoda individualnega usmerjanja, ki s pomočjo vprašanj vodi k

nemu coachingu, v specifični obliki
tudi manjšim skupinam. Vodim še
tako imenovane predstavitvene
delavnice, ki jim pravim umotvornice po angleškem izrazu mastermind, po enkrat na teden v Ljubljani in po dogovoru tudi v Škofji
Loki ob petkih ob 17. uri, za največ
do deset posameznikov, ker samo
delo v manjši skupini omogoča,
da se vsi vključujejo in sodelujejo.

Marjan Benedičič ob podelitvi certifikata
pripravljeni ali pa tudi ne, govorijo
dobro ali pa tudi ne, saj je publika
zelo tolerantna in sprejemljiva. Vsi
se namreč dobro zavedajo, da so
bili tudi oni nekoč na začetku.

rešitvam in rezultatom kot usmerjen sistematičen proces.
Kako bi bilo to na primer videti
v praksi?
Učitelj lahko uči, kar se je naučil,
mentor lahko pove in pokaže stvari, ki jih je že naredil, trener lahko
oboje, coach pa lahko potegne maksimum iz posameznika ali skupine.
Tudi v športu so trenerji, ki obvladajo coaching, najbolj cenjeni. Pri
nas sta dober primer Andrea Masi
in Tina Maze. To se lahko naredi na
kateremkoli področju. Coach preko
vprašanj raziskuje, zakaj je človek
ali skupina ljudi tam, kot je, in se ne
premakne naprej, kakšen način razmišljanja ga zadržuje, kateri miselni
vzorci so v ozadju, in mu ali jim pomaga preseči te negativne vzorce
ter miselne blokade. Ne gre pa za
kakšno terapijo, daleč od tega. Če
dam šolsko primerjavo, je terapija
dopolnilni pouk, coaching pa dodatni. Medtem ko se terapija veliko
ukvarja s preteklostjo, se coaching
mnogo bolj posveča prihodnosti,
na primer s postavljanjem ciljev.

Ste sedaj po pridobitvi certifikata
že začeli s kakšnimi dejavnostmi?
Večinoma se posvečam individual-

Kako se to povezuje s klubom za
govorništvo Toastmasters Ljubljana?
To je povezano z osebnostno rastjo,
saj sem hotel še dodatno izpiliti
veščino govorništva. Vsak govornik
se lahko še vedno kaj novega nauči,
če ne drugače, pa z opazovanjem
drugih govornikov. To je sicer mednarodna organizacija, ki ima številne klube po vsem svetu, en deluje
tudi v Ljubljani, kjer se srečujemo
vsak četrtek. To je zelo dobra platforma in podporno okolje tudi za
začetnike, ki lahko gredo na oder
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Želite za konec še kaj dodati oziroma sporočiti bralcem?
Predvsem naj bodo pozorni, s kakšnimi ljudmi se obdajajo, saj se na
zavedni in nezavedni ravni z njimi
tako ali drugače usklajujejo, v plus
ali minus. In seveda, ne čakajte, da
se nekaj zgodi ali naredi samo od
sebe, kajti nič se ne bo zgodilo, če
ne boste sami naredili ali pa vsaj
sprožili.
Borut Strnad
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»Imam najlepši poklic na svetu«
Če omeniš ime Petra Slabe, najbrž ni človeka v Poljanski dolini in tudi širše, ki ne bi pomislil na ... ples. Poleg množice
otrok iz gorenjevaške in poljanske osnovne šole in vrtca, ki se je skozi leta pri njej učila svojih prvih plesnih korakov,
pod njenim okriljem deluje tudi plesna skupina Step. Letos so dekleta praznovala že svoj dvajseti rojstni dan.
Petra, med drugim vas poznamo
kot vodjo stepic, kot jim pravimo
ljubkovalno, s katerimi ste pred
dvemi desetletji orale plesno ledino v naših krajih, do danes pa
ste postale nepogrešljive spremljevalke številnih prireditev, tako
v domačih krajih kot izven meja
Poljanske doline ... Kako se je začela vaša zgodba?
Sama sem plesalka, odkar pomnim.
Celo osnovno in srednjo šolo sem
plesala pod vodstvom mentorice
iz Češke, ki je takrat živela v Idriji.
Ona me je izpilila v osnovah, še zdaj
se spomnim, kako sem po več ur
morala vaditi plié. Začetki mojega
plesnega poučevanja pa segajo v
čase, ko sem v Osnovni šoli Ivana
Tavčarja v Gorenji vasi prevzela
vodenje navijaške skupine znotraj
šolske košarkarske lige ŠKL, s katero
smo že kmalu posegali po uspehih
na evropskem nivoju. Ko so dekleta
odšla v srednjo šolo, je njihova želja
po plesu ostala, zato smo rekle:
»Pa plešimo še naprej!« Tako so
nastale stepice – pred dvajsetimi
leti. Ostalo je zgodovina.
In to zelo uspešna zgodovina. Za
vami je že lepo število nastopov,
vaše plesne predstave navdušujejo povsod, kjer se pojavite.
Kakšen je vaš recept?
Pomembno je dvoje – osnove in
raznolikost. Vsaka izmed plesalk
ima področje plesa, ki ji bolj ustreza. Zato moraš kot mentor neprestano prepletati različne sloge, saj
le na tak način ostaneš zanimiv.
Nikoli nisem želela, da postanemo
neka instant ukalupljena plesna
skupina, ampak sem vedno stremela k temu, da serviramo čisto
vse – od hip hopa do baleta. Da
pa to lahko storiš, moraš v prvi
vrsti natrenirati temelje. Svojim
plesalkam že od samih začetkov
sitnarim glede visokih brc oziroma
kickov, špag, piruet, dvojnih obratov ... Dokler tega ne obvladajo, jih
težko vzamem med stepice. Ker
postopno gradimo na osnovah, v
vseh teh letih še ni bilo poškodbe.
Zasedba Step danes ni več enaka
kot na začetku. Kako se je skozi
leta spreminjala?
Nove članice so vedno prihajale iz
vrst deklet, s katerimi sem delala

oči. Ponosna sem prav na vsako
izmed njih.

Petra Slabe (skrajno desno v modrem) z zdajšnjimi in nekdanjimi
članicami plesne skupine Step
skozi celo osnovno šolo in sem tako
vedela, česa so sposobne. Najpomembneje pa je, da se karakterno
ujamemo. Sama sem zelo direkten
človek. Plesalke, ki so z mano od
začetka, so me navajene, dobro
se poznamo in točno vemo, kako
funkcioniramo skupaj. Trenutno je
vseh punc deset. Članica z najdaljšim stažem je bila še do pred kratkim Lea Bašelj, ki je skupini posvetila štirinajst let in bo z nami ostala
tudi še v nadaljevanju, a samo na
treningih. Ko se je treba posloviti,
je vedno hudo, saj smo skozi leta
postale prijateljice, ki si stojijo ob
strani v dobrem in slabem. Da ne
govorim o bolečih trebušnih mišicah od smeha! Zgodbic s treningov
in nastopov je ogromno – od mojih
padcev med klopi zaradi preveč
temperamentnega razlaganja do
brce v novoletno smrekico in posledičnega razbitja vseh okraskov
med nastopom. Več ne povem: kar
se zgodi med stepicami, ostane
med stepicami (smeh).

vložki, povezanimi v celoto, je
večer ponudil vsakemu nekaj.
Neizmerno vesela sem, da so plesalke resnično uživale na odru,
gledalcem pa narisale nasmeh in
privabile tudi kakšno solzico na

Svojo dvajseto obletnico ste pred
kratkim proslavile s pravim plesnim spektaklom. Kakšni so bili
vtisi po tem večeru?
Prvo SMS-sporočilo se je glasilo:
»Tako sveža prireditev, kot je že
dolgo ni bilo.« Šele po prespanem
dopoldnevu (praznovanje smo
zaključile ob sončnem vzhodu),
ko sem prižgala telefon in so se
usuli SMS-ji, sem videla, da se je
prireditev dotaknila vseh, ki so
praznovali z nami. Z retrospektivo
koreografij in dodanimi novimi
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Plesna skupina Step ima tudi podmladek Step Junior. Pod vašim
vodstvom trenutno pleše okoli
dvesto osnovnošolskih in vrtčevskih otrok. Kaj mislite, da je tisto,
kar otroke vedno znova vleče k
vašim plesnim uram?
Moraš jim dati še kaj več kot samo
plesno znanje. Pri svojih urah vedno
v prvi vrsti ohranjam nivo discipline, ekipni duh, da ne vleče vsak
po svoje ... Nadalje je pomembno
vzajemno spoštovanje. Imam strog
karakter, ampak če si človek, če jih
poslušaš, otroci začutijo, da ti je
mar in te sprejmejo. V svoje delo
in plesalce vlagam dušo in srce,
niti enkrat v vseh teh letih se še
ni zgodilo, da bi z odporom šla v
službo. Vedno pravim, da imam
najboljši poklic in najboljšega moža
na celem svetu! Mojca Oblak

Junij 2017

Na mladih svet stoji
Tudi letos zaključuje osnovnošolsko izobraževanje zelo
močna generacija učencev. S svojim znanjem in uspehi so
v mnogočem zelo pozitivno zaznamovali obdobje v žirovski osnovni šoli. Upamo, da bodo učitelji skrbno spremljali njihove nadaljnje korake v življenju. Kdo ve, morda
pa bo kdo med njimi nekoč prejel celo Nobelovo ali
kakšno drugo nagrado.
13. maja je bilo v Ljubljani državno
tekmovanje iz konstruiranja in tehnologij obdelav. Šestošolec Urh
Mur je suvereno zmagal in osvojil
prvo mesto in zlato priznanje na
državni ravni.
Žirovci so sodelovali tudi na
51. državnem srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije. Že na
regijskem srečanju so izstopali
po številu uspešno izdelanih in
predstavljenih nalog, saj se jih je
od desetih kar sedem uvrstilo v
prvi krog državnega srečanja. V
drugem krogu, na državni ravni, jih
je pet dobilo bronasto priznanje
in dve nalogi srebrno priznanje.
Bronaste so bile Tina Filipič,
Loti Kavčič in Ana Seljak za nalogo Iz uspehov rastejo novi uspehi.
Lučka Kozamernik in Nela
Vehar sta se podpisali pod nalogo
Življenje pod lubjem, za Žehto sta
poskrbeli Ana Eržen in Katarina
Pivk, Obremenitev lesnih spojev
je spisal Urh Mur, Žiga žaga, poje
žaga pa sta poslala na natečaj avtorja Aneja Maček in Maks Trček.
S področja slovenskega jezika in
književnosti sta sodelovali Neja
Brence in Blažka Cankar z raziskavo Pripravljeni ali ne, tukaj sem
– nelegalni javni napisi, s področja tehnike in tehnologije pa sta
Janja Pagon in Matija Pagon strnila svoje raziskave pod naslovom
Starodobniki. Učencem so bile v
pomoč mentorice Ina Čarič, An-

dreja Bogataj, Vlasta Pečelin, Lili
Justin, Maja Brezovar, Barbara
Peternel in Petra Novak.
Na zunanjem regijskem prvenstvu osnovnih šol v lokostrelstvu je
šestošolka Nika Dolenec dosegla
drugo mesto in se hkrati uvrstila
na državno šolsko tekmovanje.
Na zadnji tekmi zahodne lige, ki
je potekala v Žirovnici, pa je Neža
Pisk v kategoriji starejših deklic
zmagala.
Na slavnostno podelitev nagrad najboljšim učencem in dijakom na državnih tekmovanjih iz
matematike, fizike in astronomije v
organizaciji DMFA Slovenije so bile
vabljene tudi tri učenke iz Žirov:
Nika Dolenec, Rebeka Cankar
in Sara Ferreira.
11. maja je v Radovljici potekalo regijsko tekmovanje Zlata
kuhalnica. Ekipo z osnovne šole
Žiri so sestavljali Laura Krek, Jon
Velkavrh in Bine Rakušček. Pripravili so narastek iz brstičnega
ohrovta in kranjsko klobaso ter
krompirjeve štruklje s skutinim
nadevom z jagodno omako. Zelo
dobro so se odrezali in osvojili
srebrno priznanje.
Na državnem tekmovanju iz
znanja fizike sta sodelovala Nina
Cankar in Erazem Stanonik. Na
državnem tekmovanju iz kemije se
je prav tako odlično izkazala Nina
Cankar, ki je prejela zlato Preglovo
priznanje. M. M.

Prodamo poslovne prostore
Na Trati prodamo poslovni prostor
površine 450m2.

Oddamo v najem
Na Mestnem trgu oddamo dve pisarni
(15m2 in 25m2).

Informacije: 041 646 492
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Cigan čarovnik v Dražgošah
Ob 100. obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka je v petek, 26. maja, in v soboto, 27. maja, v večernih urah
gledališka skupina Kulturno-turističnega društva Dražgoše v Gledališču za plotom na prostem izvedla eno od
njegovih najstarejših dramskih del – burko s petjem v dveh dejanjih Cigan čarovnik.
vsaj še osem ponovitev, mogoče
tudi kakšno več.

Ob tej priložnosti smo na pogovor
povabili Roka Pintarja, režiserja
predstave in predsednika Kulturno-turističnega društva Dražgoše.
Kako se je vse skupaj začelo in
kako ste prišli do te igre?
Pred desetimi leti smo v Dražgošah
igrali Krekovo igro Sveta Lucija,
napisano za naš kraj, in takrat smo
rekli, da jo bomo čez deset let
ponovili. Za letos smo sicer že načrtovali neko drugo predstavo, ko
pa je Občina Železniki letošnje leto
razglasila za Krekovo leto, smo se
odločili, da se tudi mi pridružimo
praznovanju ob stoletnici njegove
smrti in da bomo v počastitev le-te
izvedli Krekovo igro. Odločili smo
se za predstavo Cigan čarovnik, ker
je zanimiva, dinamična in relativno
kratka, saj traja le eno uro; torej
takšna, da pritegne tudi mlade,
kar se nam je zdelo še posebej
pomembno. Drugih prireditev v
Krekovem letu, na primer Krekovih večerov, se večinoma udeležujejo starejši, mi pa smo hoteli
slediti Krekovemu zgledu, ki je
pri svojem delovanju dajal velik
poudarek mladim, in razmišljali,
kako bi Kreka približali tudi tem.
Igra Cigan čarovnik se nam je zdela
kot nalašč za to.
Kako ste zadovoljni s pripravami,
samo izvedbo igre, z obiskom,
odzivom gledalcev?
Od svečnice do premiere smo
imeli triindvajset vaj in čeprav smo
letos imeli kar nekaj novincev, ki
doslej še niso imeli večjih gledaliških vlog, nam je lepo teklo. V
predstavi je velik poudarek tudi
na petju, kar so odlično izpeljali.
Krek je vselej želel deliti veselje

Gledališka skupina Kulturno-turističnega društva Dražgoše
(Foto: Petra Lušina)
in smeh in vse to prav izžareva
iz teh pesmi. Igralska ekipa je
dobro delovala že na vajah, vsi
so jih redno in zagreto obiskovali
in tudi sama premiera je pokazala,
da so res prava klapa. Upam, da
bo tako tudi vnaprej. Igralci so se
držali besedila ter vsega, kar smo
se dogovorili na vajah, tako da je
že premiera potekala zelo tekoče,
kar se ne zgodi vedno.
Obisk obeh predstav je bil
nad pričakovanji, saj smo našteli
skupno 650 gledalcev, kar je lep
uspeh. Seveda je k temu nekaj
pripomoglo tudi ugodno vreme.
Kot režiser sem izredno zadovoljen
z igralci in z vsemi, ki so pomagali
pri organizaciji. Prav tako so se
izkazale gospodinje iz Dražgoš
in celo od drugod, ki so napekle
toliko piškotov, da smo gledalce
lahko lepo pogostili. Tudi odzivi
gledalcev, s katerimi sem govoril,
so izjemni in upam, da bo tako
tudi na naslednjih ponovitvah

na gostovanjih. Prva naslednja
ponovitev bo v nedeljo, 11. junija,
ob 20. uri v Stari Loki, prav tako na
prostem, če bo le vreme dopuščalo, sicer pa v dvorani. Načrtujemo

Rok Pintar, v ozadju Dražgoše v večernem soncu
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Imate že kakšne načrte za v prihodnje?
Na vsaki dve leti poskusimo postaviti na oder novo igro, tako da
bi lahko celo rekel, da imamo v
Dražgošah nekakšen lasten gledališki bienale. V vmesnem letu
pa imamo odmor od vsega, kar
tak projekt potegne za seboj, in
takrat si naberemo novih moči. Če
dobimo nov zagon, gremo naprej.
Tako bo najbrž tudi v prihodnje.
Naše prve predstave so bile daljše,
z zahtevnimi kulisami in prizoriščem, torej ne ravno primerne za
gostovanja, potem pa smo se ob
deseti obletnici ponovne oživitve
kulturnega dogajanja v Dražgošah
odločili, da gremo še malo naokoli
in tako tudi s to zadnjo predstavo
želimo širiti Krekovo sporočilo še
drugim. Borut Strnad
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MarijaDA
Ob Mednarodnem tednu družin je 17. maja neprofitna organizacija Družinska akademija v sodelovanju s škofjeloško
dekanijo in vrtcem Sončni žarek v središču Škofje Loke organizirala dogodek ali kar družinski dan z naslovom
MarijaDA. Dogodek je bil posvečen stoti obletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi na Portugalskem.
Ideja za dogodek se je rodila v Družinski akademiji, v srcih prijateljev,
ki že nekaj let pripravljajo srečanja
za družine in za vse, ki jim družina
pomeni temeljno vrednoto in prostor, v katerem se oblikuje zdrava
človekova osebnost. Udeleženci so
se zbrali v cerkvi sv. Jakoba, kjer jih
je sprejel tamkajšnji župnik Matej
Nastran, v imenu vseh župnikov
škofjeloške dekanije pa pozdravil
dekan Igor Jereb. Program se je
nadaljeval v Sokolskemu domu, kjer
je v preddverju Kristalne dvorane
odmevala melodija Ne čakaj na maj
v priredbi Jerneja Hostnika, ki so
jo igrali fantiči iz kvinteta Amigos.
V Kristalni dvorani je bila na odru
kapelica s kipom fatimske Marije, ki
jo je z velikim veseljem zaupal starološki župnik Alojz Snoj. Otroci iz
Sončnega žarka so oblikovali pisane
metulje, na katere so zapisali svoja
mala dejanja ljubezni in njihova
prizadevanja za lepši svet.
Na začetku sta zapela otroški

znan mozaičar, profesor na Papeški
univerzi Gregoriana in na Papeškem
bogoslužnem inštitutu sv. Anzelma.
Od leta 1995 vodi Atelje duhovne
umetnosti Centra Aletti v Rimu, ki
se ukvarja z vprašanji vere in kulture v vzhodnoevropskih državah.
Je prejemnik Prešernove nagrade
za mozaično poslikavo kapele Redemptoris Mater.) Za njim je pričeval
Borut Gartner, ki je z občinstvom
iskreno podelil svojo življenjsko pot
s fatimsko Marijo. Sledil je pogovor z
zakoncema Kristino in Boštjanom
Koprivcem z Vrhnike. Po njunem
pričevanju je Andrej Hoivik zapel
najnovejšo zmagovalno pesem
Evrovizije Amar Pelos Dois, ki prihaja
s Portugalske. V pesmi je prepoznal
del globljega sporočila: glasbeno
tekmovanje je potekalo na 13. maja
(dan prvega Marijinega prikazanja pred stotimi leti), zmagala je
Portugalska (domovina fatimskih
vidcev), lokacija tekmovanja pa je
bila nekdanja Sovjetska zveza (ki

Med nastopajočimi tudi Borut
Gartner ( Foto: Tatjana Splichal)
pevski zbor iz Žirov in mladinski
pevski zbor iz selške župnije.
Mag. Andreja Ravnihar Megušar iz Družinske akademije je
predstavila p. Marka I. Rupnika, ki
je prav za dogodek MarijaDA pripravil duhovni nagovor (po skajpu) o
božji materi Mariji in pomenu rekla
'Bodi dar, dar za druge'. (P. Marko
Ivan Rupnik je slovenski jezuit, teolog, bogoslužni umetnik, svetovno
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jo je kot Rusijo v Fatimi leta 1917
omenila Marija).
V drugem delu večera so se
združili vsi udeleženci dogodka in
zapeli pesem v časti Mariji. Ambrož
Demšar in Gregor Voje sta pripravila izbor pesmi, besedila so predvajali na platnu, za inštrumentalno
spremljavo pa so poskrbeli mladi
glasbeniki vseh župnij na klavirju,
harmoniki, kitarah, trobenti in saksofonu. Med pesmimi je Lucija
Demšar prebirala kratka razmišljanja o Mariji. Ob koncu dogodka je
sledilo družabno srečanje.
In kot je za konec še dodala mag.
Andreja Ravnihar Megušar: »MarijaDA ni bil klasičen dogodek, kot smo
jih običajno navajeni. Po navadi se
dogodkov udeležimo kot poslušalci
ali gledalci. Naše druženje pa je bilo
povabilo vsem, da odpremo svoja
srca in skupaj – vsak s svojimi talenti – postanemo dar za drugega:
v poslušanju, v pričevanju in prijateljskem druženju«. Teja Potočnik
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Tudi na Loškem vedno manj štoparskih
navdušencev
Štopanje je v zadnjih desetih letih med mladimi postalo bolj izjema kot pravilo. Tudi na Loškem le poredko še srečamo
osebe z dvignjenim palcem. Kaj odvrača mlade od tovrstnega brezplačnega prevoza?
V Klubu škofjeloških študentov
ocenjujejo, da je za usihanje
štoparjev več možnih razlogov:
mnogo cenejša mesečna vozovnica, povečana uporaba socialnih
omrežij (če potrebuješ prevoz,
hitro lahko koga pokličeš), večja
ozaveščenost o nevarnosti (neznanci), povprečno število avtomobilov na gospodinjstvo je večje,
kar pomeni večjo dostopnost …
Manjše število štoparjev pri stavbi
upravne enote je zagotovo povezano tudi z odprtjem obvoznice.
Nekaj posameznikov smo vprašali
o njihovih izkušnjah s štopanjem.
Žan Kramar:
»Med šolskim
l e to m s e m
skoraj vsako
jutro štopal iz
domačega Studenega v Škofjo Loko. Če bi
namreč šel na avtobus ob 6.35,
bi prezgodaj prišel v šolo, loško
gimnazijo. Zato sem začel štopati
nekaj minut pred sedmo in skoraj
vedno prišel pravočasno k pouku.
Z vozniki nimam nobenih slabih
izkušenj, le nekateri med vožnjo
preveč razpravljajo o politiki. Ne
vem, zakaj je v zadnjem času manj
štoparjev. Spomnim se, da so nas v
osnovni šoli opozarjali, naj ne hodimo v avto z neznanci. Predvsem
zelo redko vidim štopati ženske.«

Katja Korošec:
»Občasno štopam po koncu
treninga v Poljanah, ker takrat avtobusi
zelo poredko
vozijo v Loko.
Običajno zelo hitro dobim prevoz.
Pri štopanju se mi zdi pomembno,
da znaš zavrniti voznika, če je videti sumljiv. Enkrat nisem vstopila
v avto, ker je voznik zaudarjal po
alkoholu. Prvi vtis je najbolj pomemben. Ker smo ženske bolj izpostavljene, je pri štopanju vedno
prisotno malo adrenalina. Zato
sem najbolj srečna, če mi ustavi
ženska voznica. Moja mama mi je
pripovedovala, da ji je enkrat pri
štopanju ustavil starejši moški in jo
zaklenil v avto, vendar ji je nekako
uspelo pobegniti. Menim, da je
sedaj manj štoparjev tudi zaradi
storitve, ki jo ponujajo na strani
prevozi.org.«

upravne enote in so namenjeni
v Poljansko dolino. Če lahko pomagam, zakaj ne? Vsi štoparji so
mi vedno zelo hvaležni. Morda je
sedaj manj štoparjev, ker dalj časa
potrebujejo, da jim nekdo ustavi,
morda so strožji predpisi, morda se
nekateri vozniki bojijo, da bodo v
primeru prometne nesreče odgovarjali tudi za štoparja. Skratka, zdi
se mi, da je tudi v prometu vedno
več individualnega egoizma.«

Policija odsvetuje štopanje

Škofjeloški policisti sicer v zadnjih
letih niso zabeležili nobene prijave
glede štopanja, vendar tovrstno
početje zaradi nepredvidljivih situacij odsvetujejo. »Po naši oceni
je vožnja z avtoštopom med bolj
nevarnimi odločitvami posameznikov. Če je že potreben, predla-

Mira Bevk:
»Ko sem hodila v srednjo
šolo, smo s
sošolkami skupaj štopale, če
smo zamudile
avtobus. Nisem
imela slabih izkušenj. Kot voznica včasih ustavim študentom in
dijakom, ki štopajo pred stavbo

Štoparjev je danes neprimerljivo manj kot pred desetimi leti.
30

gamo, da se štopa v dvoje, nikoli
ponoči in ne na neobljudenih in
nevarnih krajih. Preden se štopar
usede v vozilo, naj si zapomni
znamko, tip vozila ter registrsko
številko in to po SMS-sporočilu
čim prej sporoči npr. prijatelju.
Vzame naj si tudi nekaj časa in
prouči voznika. Sedi naj spredaj.
Ženske naj ne štopajo v izzivalnih
oblačilih. Če med vožnjo pride do
nepredvidljivih situacij, naj štopar
voznika takoj prosi, naj ustavi, najbolje nekje, kjer so ljudje,« svetuje
višji policijski inšpektor in tiskovni
predstavnik škofjeloške policijske
postaje mag. Bojan Kos. Po njegovih besedah je štopanje dovoljeno
samo tam, kjer lahko hodijo pešci,
nikoli pa na avtocestah in hitrih
cestah.
Damjan Likar
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Dan prijateljstva združil več tisoč
obiskovalcev
Zeleno prizorišče Tavčarjevega
dvorca je bilo v nedeljo, 21. maja,
polno razposajenega otroškega smeha in sijočih oči. Svoje je
dodalo še vreme, ki je razvajalo s sončnimi žarki, in četudi je
veter kuštral frizure, zagotovo
ni odpihnil navdušenja vseh, ki
so ta dan prišli na Visoko pri Poljanah. Otroški festival Dan prijateljstva, ki ga organizirata Zavod
Enostavno prijatelji in Turizem
Škofja Loka, je privabil več kot štiri
tisoč otrok, staršev, babic, dedkov,
tet, stricev ..., skratka vseh, ki so
se želeli družiti s Škratkom Prijateljčkom in ostalimi pravljičnimi
junaki. Najmlajši so se zabavali
v kar devetih pravljičnih deželah. Najbolj močna in navihana
rdečelasa deklica s pegicami je
vragolije skupaj z njimi zganjala
v Pikini deželi, otroci so spoznali
tudi Mačje mesto in se družili z
Indijanci. V cirkuškem kotičku so
hodili po vrvi, v Škratkovi dolini
so se lahko fotografirali s pravim
pravcatim pitonom in spoznavali poklice gasilca, reševalca ter
policista. V športnem kotičku so
najpogumnejši lovili vzgonski
veter na mini Planici, male mične
gospodične pa so se družile z Ano
in Elzo v Ledeni deželi. Pod senco
drevesne krošnje so jih čakale
knjige, ustavili so se lahko tudi na
slikarskih delavnicah in v drugih
ustvarjalnih kotičkih ... In še in
še bi lahko naštevali! Ob robu
prizorišča je stal pravljični oder, na
katerem so cel dan potekali različni nastopi, otroške predstave ter

V Mačjem mestu

Fotografiranje s Piko Nogavičko
in njenim konjem

Otroci z zanimanjem spremljajo dogajanje na odru.
stim, brez katerih prireditve ne bi
bilo, in ki so omogočili brezplačne

animacije. Organizatorji festivala
se najlepše zahvaljujejo vsem ti-

aktivnosti za vse otroke.
Mojca Oblak

Žan Pečelin – državni prvak v
znanju geografije
Žan Pečelin doma iz Žirov, letos zaključuje program hortikulturnega tehnika v
Biotehniškem centru Naklo. V času šolanja je pokazal, da ga zanima marsikaj,
na primer vzgoja eksotičnih rastlin.
Zvedav kot je, je v tretjem letniku tekmoval na geografskem
tekmovanju. Takrat je bil na državnem tekmovanju v Rogaški
Slatini drugi v kategoriji tehnikov
in že takrat je obljubil: »Naslednje
leto bom prvi.«
Na svojo napoved je nato
kar malo pozabil. Nanjo so ga
spomnili sošolci, ko so izvedeli,
da je postal zlat na letošnjem
državnem tekmovanju iz znanja
geografije v Rogaški Slatini. Njegov rezultat je bil tako dober, da
bi tudi v kategoriji gimnazijcev
dosegel zlato priznanje. S svojo
odlično uvrstitvijo si je pridobil
mesto na vzhodnoevropski geografski olimpijadi, ki bo poleti
potekala v Rušah.
Tekmovanje je potekalo pod
naslovom Naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajine. Dijaki so se poglabljali
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v oljkarstvo na Primorskem, v
turizem na Antarktiki, spoznali so
geološko dediščino na Idrijskem,
namakanje v Egiptu. Pomemb-

nejše od teorije je bilo terensko
delo. V Gornji Radgoni so spoznavali zakonitosti mesteca ob
Muri, ki je usmerjeno v turizem
in pridelavo vina.
Žan želi študirati krajinsko
arhitekturo, zato poleg poklicne
mature potrebuje tudi izpit iz
petega predmeta, ki se opravlja
na gimnazijski ravni. Odločitev,
da bo za peti predmet izbral geografijo, je bila seveda logična.
Verjamemo, da mu bo uspelo.
»Geografijo imam preprosto rad, zato sem želel preveriti
svoje geografsko znanje tudi
na tekmovanju. Prvo mesto na
državnem tekmovanju mi bo v
pomoč pri potegovanju za Zoisovo štipendijo, kar je bila še
dodatna motivacija za trud in
udeležbo na tekmovanju,« je
dodal piko na i Žan Pečelin. M. M.
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Mi smo državni prvaki
15. aprila so se tresle tribune športne dvorane na Trati, kjer so se zbrali ljubitelji floorballa oziroma dvoranskega
hokeja, ki so si želeli ogledati odločilno tekmo za novi naslov državnih prvakov. Navijači so bili glasni in v dvorani je
bilo resnično vroče. Za naslov državnega prvaka sta se pomerili ekipi Polanska banda iz Poljan in Insport iz Škofje
Loke. Ločani so tekmo bolje začeli ter se na koncu veselili zmage in naslova državnih prvakov.
Trener in vodja ekipe Gorazd
Tomc je povedal, s kakšnimi cilji
so šli na državno prvenstvo in kaj
bo še treba dodati k njihovi sicer
že sedaj odlični igri. »Vsekakor
smo si tako kot vsako sezono
do sedaj zadali cilj, da osvojimo
naslov državnega prvaka. Vedeti
moramo, da je Insport prepričljivo
najbolj trofejen klub v Sloveniji in
vse drugo kot nov naslov prvaka
za nas ne šteje. Glede na to, da
se je dve sezoni nazaj kar nekaj
ključnih igralcev poslovilo od aktivnega igranja in smo jih morali
nadomestiti z mladimi, nisem bil
povsem prepričan, ali bomo že v
tej sezoni spet na vrhu. Poljanci so
nam predstavljali resno grožnjo.
Prek cele sezone smo gradili našo
igro in stopnjevali formo, ki je bila
najboljša ravno takrat, ko je bilo
to najbolj potrebno, v polfinalu
in finalu. Uspelo nam je zgraditi
tudi kohezivnost in prijateljstvo
med igralci, za kar menim, da je
bil eden odločilnih faktorjev za
končni uspeh. Zagotovo na lovorikah ne bomo zaspali. Vem,
da imamo kljub osvojitvi naslova
prvaka v naši igri še vedno veliko
rezerv, kar bomo poskusili nadgraditi. Tudi na individualni pripravi
igralcev se da postoriti še marsikaj.
Ne nazadnje pa imamo v klubu še
kar nekaj odličnih mladih igralcev,
ki že trkajo na vrata prve ekipe.
Lahko rečem, da imam trenutno
kot trener dokaj sladke skrbi.«

Dali smo si duška

Rok Ritonja, kapetan ekipe, je povedal, kako ga fantje ubogajo med
tekmo in kakšen je njegov pogled
na odločilno tekmo, spregovoril pa
je tudi o občutkih po zmagi in naporni sezoni. »Odnosi v ekipi so zelo
dobri, vsi smo prijatelji tudi izven
igrišča. V dveh letih po pomladitvi
ekipe smo postali prava klapa, to se
pozna tudi na rezultatih. Med igralci
nimamo ravno vojaške hierarhije,
verjetno pa ima moja beseda res
nekoliko večjo težo, vendar bolj
zaradi izkušenj kot zaradi kapetanskega traku. Vse tri finalne tekme
so bile zelo izenačene, obe moštvi
sta šli na nož do zadnjih sekund. Na
zadnjem srečanju smo sicer prika-

zali našo najboljšo predstavo, že v
začetku smo nasprotniku odločno
pokazali, da mislimo resno. V zadnji
tretjini smo z agresivno obrambo
uspeli zadržati nalete Poljancev in
osvojiti naslov državnih prvakov.
Po zadnji sireni pa smo si seveda
dali duška, bili smo zelo veseli in
zadovoljni, da smo znova prvi v
Sloveniji. Od sredine avgusta naprej
smo trdo trenirali. Proti koncu koledarskega leta smo zašli tudi v rahlo
krizo, vendar smo se uspešno izvili
iz nje. Zdaj se bomo nekoliko spočili
od floorballa, v naslednji sezoni
pa krenemo v ubranitev pokala.«
Izkušeni igralec Luka Košenina pa je odgovoril na vprašanje,
kakšno je bilo vzdušje v ekipi pred
tekmo, kateri del tekme je bil najtežji in kdaj pritisk nasprotnika
najhujši ter kako so po koncu proslavili uspeh. »Pred tekmo smo
vedeli, da moramo iti na vse ali nič,
če želimo ob koncu tekme vzdigniti pokal. Vzdušje je bilo odlično,
bili smo polni energije, kar je bilo
videti tudi na igrišču. Tempo igre
je bil na visokem nivoju, zato smo
morali biti vseskozi skoncentrirani
na igro in pomagati eden druge-

Veselje ekipe Insport ob osvojitvi naslova državnih prvakov
(Foto: Lovro Megušar)
mu. Zadnja tretjina je bila najtežja.
Polanska banda je lovila zaostanek. Morali smo zelo garati, da smo
jim preprečili izenačitev rezultata.
Še v zadnjih sekundah tekme so
imeli lepo priložnost iz prostega strela, ki je na našo srečo niso
izkoristili. Ob sodnikovem zadnjem žvižgu pa se je pričelo slavje

novega naslova državnih prvakov.
Najprej smo odprli šampanjec,
sledila pa je zabava v garderobi.
Nekateri igralci so si končno lahko
obrili brado, ki so jo puščali skozi
končnico. S slavljenjem smo nadaljevali v Škofji Loki.«
Teja Potočnik

Junija državno prvenstvo
v karateju
V nedeljo, 11. junija 2017, se bo v
Škofji Loki odvilo 14. državno prvenstvo v karateju pod okriljem
Slovenske zveze tradicionalnega
karateja. Dogodek organizira
karate sekcija Športnega društva Partizan iz Škofje Loke, ki
ob tej priložnosti vabi gledalce,
da se jim od desete pa vse tja
do petnajste ure pridružite na
tribunah velike telovadnice v
športni dvorani Poden, kjer se
bo okoli 250 karateistov vseh
starostnih kategorij pomerilo v
zanimivih borbah in katah.
»Organizacija državnega prvenstva v karateju za naš klub
predstavlja enega vrhuncev v
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obdobju zadnjih treh let, odkar
so se mladi tekmovalci začeli
intenzivno udeleževati različnih tekmovanj in so že dosegli
številne uspehe. Samo v okviru
državnih prvenstev smo dosegli
šestnajst medalj, od tega je bilo
sedem državnih prvakov in pet
podprvakov,« je povedal Tadej
Demšar, selektor tekmovalne
reprezentance. Dodal je še, da
so mladi tekmovalci iz karate
sekcije Športnega društva Partizan iz Škofje Loke v zadnjih letih
uspešno nastopali tudi v osnovnošolski karate ligi, in sicer so
domov prinesli preko 150 medalj
in dvajset pokalov. Na teh tek-

movanjih so zastopali Osnovno
šolo Cvetka Golarja, ki je trikrat
prejela pokal za skupno drugo
mesto v ligi. Med uspehi velja
omeniti tudi tri zlate, dve srebrni
in eno bronasto medaljo na lanskem močnem mednarodnem
turnirju v Kranjski Gori. Navedeni
uspehi so plod dela majhne, a
srčne ekipe petih trenerjev, ki z
vsakodnevnim delom z mladimi
prenašajo znanje in modrosti te
tradicionalne japonske borilne
veščine in mlade spodbujajo k
zdravemu načinu preživljanja
prostega časa.
M. P.
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Dvajset let ženske odbojke v Škofji Loki
Ob dvajseti obletnici se v Ženskem odbojkarskem klubu Partizan Škofja Loka lahko pohvalijo z uspešno tekmovalno
sezono, katere vrhunec je bila srebrna medalja starejših deklic na državnem prvenstvu. Klubski jubilej so obeležili z
dvodnevnim turnirjem (27.–28. maj) na igriščih za odbojko na mivki na Podnu.
Odbojka je najbolj množičen ženski kolektivni šport na svetu. Tudi
v Sloveniji je registriranih kar 52
klubov, v katerih trenira okoli 3700
igralk, ki tekmujejo v vseh kategorijah, od mini odbojke do članic.
Ženski odbojkarski klub Partizan
Škofja Loka je pred dvajsetimi leti
odprl svoja vrata deklicam od četrtega razreda dalje. Trenutno redno
trenira 93 deklet iz Škofje Loke in
okolice v vseh kategorijah.

Škofja Loka na slovenskem
odbojkarskem zemljevidu

Škofjeloške odbojkarice se v mnogih kategorijah lahko enakovredno kosajo z igralkami klubov z
dolgoletno tradicijo, kot so Nova
KMB Branik, Calcit, Vital … Vse
selekcije so bile deležne športnih
uspehov, od 'minik' pa do članic.
Slednje so letos v drugi slovenski
odbojkarski ligi osvojile osmo
mesto. Dekleta letnik 2001–2002,

Starejše deklice so letos na državnem prvenstvu
osvojile drugo mesto.
no. Odbojkarice ŽOK Partizan se
udeležujejo tudi mednarodnih
turnirjev. Lansko leto so na svetovnih igrah mladih v Celovcu
osvojile prvo mesto v kategoriji
kadetinj. Seveda bodo letos odšle

ki so v preteklih dveh sezonah
osvojila enkrat drugo in enkrat
tretje mesto v državi, so letos v
napetem finalu v Šoštanju priznale premoč le Mariborčankam
in zopet osvojile srebrno kolaj-
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braniti zlato odličje. V klubu dajo
velik povdarek kvalitetni vzgoji
najmlajših igralk. Posebej zanje
organizirajo poletne odbojkarske tabore v Fiesi. Vse selekcije
imajo pred začetkom sezone tudi
'športno-družabne' priprave v
Cerknem.
»Praznovanje dvajsete obletnice delovanja kluba je bilo športno.
27. maja smo organizirali sicer že
tradicionalni vsakoletni dan ženske odbojke na igriščih za odbojko
na mivki na Podnu. To je bila po
dolgi sezoni priložnost za športno
druženje vseh, ki so in še prispevajo k uspešnemu delovanju kluba. V
nedeljo, 28. maja, pa je ob jubileju
potekal tudi odprti turnir odbojke
na mivki za mešane dvojice,« je
povedala predsednica kluba Aleksandra Kavčič, sicer Primorka in
nekdanja igralka odbojke.
Damjan Likar
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Košarka na invalidskem vozičku
V sredo, 10. maja, je bila v športni dvorani na Trati odigrana košarkarska tekma na invalidskih vozičkih med ekipo
Gorenjske in reprezentanco Slovenije. Z njo so želeli predstaviti invalidski šport učencem osnovne šole Cvetka
Golarja, s katero Društvo paraplegikov Gorenjske že dalj časa uspešno sodeluje v projektu Korak k soncu.
Ravnateljica Karla Krajnik nam je
povedala, da so se njihovi učenci s
športniki že spoznali in imeli tudi
možnost poskusiti igrati košarko
na vozičkih. V projektu učenci
spoznavajo življenjske zgodbe
športnikov paraplegikov, s čim
se ukvarjajo ter njihovo voljo in
energijo do vsega, kar počnejo.
Ob tem jih paraplegiki s svojimi
zgodbami tudi opozarjajo na preventivo, na kaj je treba paziti, kako
se obnašati v prometu, pri skokih
v vodo in podobnem, da ne pride
do poškodbe hrbtenjače in posledično vezanosti na invalidski
voziček.
Tekma se je začela s predstavitvijo igralcev in aktivnim napadom domače ekipe, ki jim je prinesel vodstvo po prvi četrtini. Na
parketu je večja gneča, igra pa od
igralca zahteva veščino vodenja
vozička in žoge ter izogibanja nasprotniku. Pravila so podobna obstoječim košarkarskim pravilom,
le da ni dvojnega vodenja, koraki
pa se štejejo v primeru, če igralec
po dveh zagonih vozička ne odbije žoge od tal. Koši niso nič nižje,
trojke nič bližje in tekma je še bolj
zanimiva. Vsak igralec je ocenjen
s točkami od 1 do 4,5, odvisno od
višine poškodbe hrbtenice. Višja
poškodba, nižja ocena, manjša
stabilnost in nasprotno, tako da
so ekipe nekako enakovredne

pravi, da ni nobene milosti, ker
je ženska in da se mora na igrišču
enakovredno boriti. Ima veselje
do košarke in ji moška igra ne dela
nobenih težav. Ob tem je dodala: »Včasih jih malo presenetim,
ko ne pričakujejo, da kaj lahko
naredim.« Po pravilih ima vsaka
ekipa lahko tudi eno žensko. Da
je igra na vozičkih zahtevna, nam
je potrdil tudi večletni državni reprezentant Roman Horvat: »Sem
poskusil, v rokah je treba imeti
izredno moč, da lahko vržeš iz
sedečega položaja na koš. Tekma
je zaradi drugačne motorike igralcev zelo drugačna. Z mojega vidika bi rekel, da težja.«
Teja Potočnik
Utrinek s tekme
Jože Žgajnar in Peter Robnik. V
ekipi Gorenjske imajo tudi žensko
predstavnico – Jovito Jeglič. Med
fanti se je dobro znašla, vendar

glede na poškodbe. Ekipa petih
igralcev na parketu lahko zbere
skupaj največ 14,5 točke. Igranje
košarke na invalidskih vozičkih
povezuje veliko elementov, kot
so moč, hitrost, vztrajnost in na
koncu mirna roka.
Tekma je imela tudi simboličen
pomen, saj so se z njo od aktivnega igranja košarke poslovili štirje
igralci gorenjske ekipe, ki so bili
skoraj trideset let nepogrešljivi
tudi v reprezentanci Slovenije in
so Gorenjcem prinesli šestnajst
naslovov državnih prvakov – Marjan Trdina, Marjan Peternelj,

Roman Horvat s prijateljem Petrom Robnikom, predsednikom
Društva paraplegikov Gorenjske, in Jovito Jeglič, žensko igralko
na parketu
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Festival zgodovine: sobota, 24. junij 2017, 9.00 - 22.00

Glavni dogodki festivala:

Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg /
9.00 – 18.00
Kulinarična ponudba / Mestni trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Promenada meščanov v historičnih oblačilih /
Spodnji trg, Mestni trg / zbor na Spodnjem trgu ob 10.00
Osrednji dogodek – dramska igra »Hudičeva brv« /
Atrij Rotovža / 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
Nastopi glasbenih in plesnih skupin, historične skupine
Taboršti Kupci iz češkega Tabora, rokodelske delavnice v
Rokodelskem centru DUO Škofja Loka / Mestni trg,
Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Rokodelnice za otroke, nastopi učencev škofjeloških
osnovnih šol, prikaz kovanja in pletarstva, starodobni
kolesarji / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka /
10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu / zbor pred
Kaščo ob 12.00
Rokodelnice za otroke, stare ljudske igre, muzejska
delavnica, prikaz pletenja jalb na statvah / vrt
Loškega gradu / 12.00 – 18.00
Karavana domačih pivovarn / Bar Freising / 17.00 – 24.00
Večerni koncert skupine Katalena / Mestni trg / 20.00

Uvodna dogodka festivala:

Predstavitev knjige dr. Žive Deu Dragocenosti starih
mestnih jeder z uvodom dr. Franceta Štukla /
Galerija Franceta Miheliča / 22.6. ob 19.00
Koncert Igor in zlati zvoki z gosti, Fantje s Praprotna /
Mestni trg / 23.6. ob 20.00

Spremljevalni dogodki festivala:

Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih
šol / Mala galerija Občine Škofja Loka, Mala dvorana
Sokolskega doma / 13.6 – 6.7.
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol /
Okno loške hiše / 19.6. – 6.7.
Prost vstop v Špitalsko cerkev / Spodnji trg /
10.00 – 18.00
Prost vstop v Groharjevo galerijo / Mestni trg /
10.00 – 18.00
Prost vstop v Galerijo Franceta Miheliča / Spodnji trg /
11.00 – 13.00
Brezplačen ogled Škoparjeve hiše / vrt Loškega gradu
11.00 – 18.00
Prost vstop.
Program bo izpeljan v vsakem vremenu.

INFO: Turizem Škofja Loka
04 517 06 00, 051 427 827
info@skofja-loka.com
www.visitskofjaloka.si
www.historial.si
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Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske skupine POCLAIN
HYDRAULICS GROUP. Naši visoko usposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo
tehnološko najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu.
Proizvajamo hidravlične komponente in sisteme za najzahtevnejše kupce.
Ali si želite postati del mednarodne skupine in razviti svoje sposobnosti v hitro
se razvijajočem podjetju, katerega temeljne vrednote so: zaposleni, inovativnost,
neodvisnost in globalnost?

za študijsko leto 2017/2018

RAZPISUJEMO KADROVSKE ŠTIPENDIJE
za poklice
OBLIKOVALEC KOVIN
STROJNI TEHNIK
DIPLOMIRANI EKONOMIST (UN)
DIPLOMIRANI INŽENIR LOGISTIKE (VS)
DIPLOMIRANI INŽENIR MEHATRONIKE (VS)
DIPLOMIRANI INŽENIR MEHATRONIKE (UN)
DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (UN)
Štipendistom poleg mesečne štipendije omogočamo:
• Opravljanje praktičnega izobraževanja
• Mentorstvo pri izdelavi strokovnih nalog
• Svetovanje glede osebnega in strokovnega razvoja med šolanjem
• Opravljanje počitniškega dela za polnoletne štipendiste
Prijava na razpis naj vsebuje:
• prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja
• življenjepis
• zadnje šolsko spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih
• potrdilo o vpisu za šolsko leto 2017/2018 (lahko pošljete naknadno)

ODPRTOST IN DOGODKI
KNJIŽNICE IVANA TAVČARJA
ŠKOFJA LOKA IN NJENIH ENOT
V POLETNEM ČASU

Vabimo vas, da prijave pošljete najkasneje do 31. 7. 2017 na naslov:
Poclain Hydraulics, d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri ali na elektronski naslov:
zaposlitev@poclain.com

Knjižnica Gorenja vas bo v juniju dobila nove prostore. Knjižnico na stari lokaciji (Sestranska vas 14) bomo 5. 6. 2017 zaprli. Svečano odprtje knjižnice
na novi lokaciji (Poljanska cesta 87) bo 22. 5. 2017 ob 19.00.
V juliju pripravljamo več dejavnosti za otroke in mladino, ki jih bomo
izvajali na oddelku na Nami in v Krajevni knjižnici Trata.
Za vse družine, ki ste letos sodelovale pri projektu Družinsko branje bomo
v prvi polovici julija pripravili zaključek Družinskega branja z zanimivim
programom.
Od 10. do 14. 8. 2017 skupaj s Kinom Sora načrtujemo izvedbo petih predstav letnega kina – »Kino nad mestom« na terasi Name v Škofji Loki.
Za vse ljubitelji dobre glasbe bomo 25. 8. 2017 na terasi na Nami organizirali akustični koncert Severe Gjurin in kitarista Dejana Lapanje.
Več podrobnosti o načrtovanih prireditvah pa na naši spletni strani in v
medijih obveščanja.
Bralce in obiskovalce Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka obveščamo o
poletnem urniku.
ŠKOFJA LOKA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

08.00 – 20.00

08.00 – 15.00

08.00 – 15.00

13.00 – 20.00

08.00 – 15.00

TRATA

SOVODENJ

Za delovna mesta:
1. UPRAVLJALEC OBDELOVALNIH STROJEV I oz. II (m/ž)
2. SESTAVLJALEC SESTAVIN IN SISTEMOV I oz. II (m/ž)
3. POMOŽNI PROIZVODNI DELAVEC (m/ž)
Od vas pričakujemo:
• Pod točko 1: V., IV., oz. III. stopnjo izobrazbe strojne ali kovinarske smeri
• Pod točko 2: IV. oz. III. stopnjo izobrazbe strojne, kovinarske ali elektrotehniške smeri
• Pod točko 3: končana osnovna šola
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (začasno povečan obseg dela), s polnim
delovnim časom in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Ponujamo vam prijetno delovno okolje, zanimivo delo, stimulativno nagrajevanje
ter možnost dodatnega usposabljanja in strokovnega napredovanja v skupini
Poclain Hydraulics Group.

13.00 – 19.00

GORENJA VAS
ŽELEZNIKI

DELAVCEV V PROIZVODNJI (m/ž)

14.00 – 19.00

POLJANE
ŽIRI

Zaposlimo več

13.00 – 19.00
14.00 – 19.00

13.00 – 19.00

Vašo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo
do 15. junija 2017 na naslovu: Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2,
4226 Žiri ali na elektronskem naslovu: zaposlitev@poclain.com

10.00 – 17.00
13.00 – 19.00

13.00 – 19.00
14.00 – 16.00
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Iščete delo v kreativnem,
sproščenem in izjemno
dinamičnem okolju?
Ekipi podjetja Nevron se lahko pridružite kot:
Sistemski administrator
Izzivi: ·
·
·
·
·

nameščanje in konﬁguracija IPTV strežnikov;
konﬁguracija STB ali Smart TV naprav;
vzdrževanje notranjih IT sistemov in opreme;
sodelovanje pri razvoju;
in še in še…

Znanja, izkušnje in lastnosti: · zelo dobro poznavanje Linux okolja;
· izkušnje s konﬁguracijo IP omrežij;
· dobrodošle izkušnje s konﬁguracijo WIFI omrežij;
· želja do potovanj po svetu.
Oblike sodelovanja: zaposlitev ali študent v zadnjih letih študija.

Programer/ka
Izzivi: · sodelovanje pri razvoju IPTV platforme nove generacije;
· back-end in/ali front-end.
Znanja in izkušnje: · bogate izkušnje z JavaScript ali Java prog. jezikom;
· zaželene izkušnje z React okoljem.
Oblike sodelovanja: zaposlitev ali zunanji sodelavec/ka.

V okviru projekta “Prenova digitalizacije marketinga
in prodaje” je zaželena predvsem kreativnost
Koordinator prodaje in marketinga
Izzivi: · usklajevanje prodaje in marketinga;
· prilagajanje marketinških in prodajnih strategij;
· prodaja zahtevnim B2B kupcem v tujini.
Znanja in izkušnje: ·
·
·
·

bogate izkušnje iz prodaje poslovnim strankam v tujini – B2B;
izkušnje iz prodaje IT produktov in/ali rešitev;
zelo dobro znanje angleščine;
želja do potovanj po svetu.

Oblike sodelovanja: zaposlitev.

Asistent/ka prodaje in marketinga
Izzivi: ·
·
·
·

iskanje podatkov prek spleta;
analiza podatkov;
zaželena želja do sestavljanja besedil;
izvedba nekaterih aktivnosti na družbenih omrežjih.

Znanja in izkušnje: · obvezno študij marketinga in/ali izkušnje iz tega področja;
· zelo dobro znanje angleščine.
Oblike sodelovanja: študentsko delo.

Pisec besedil – „Copywriter“
Izzivi: · sestavljanje IT tehničnih besedil;
· in/ali prodajno/marketinških materialov;
· sestavljanje blogov, novic, itd.
Znanja in izkušnje: · bogate izkušnje s pisanjem besedil v angleščini;
· zaželeno je vsaj okvirno poznavanje IT področja.
Oblike sodelovanja: zunanji sodelavec/ka.

Nevron d.o.o., Kidričeva 56, 4220 Škofja Loka
TEL.: 08/205-18-30 | www.nevron.eu

V kolikor te zanima z nami sooblikovati prihodnost, se nam
predstavi na e-mail: info@nevron.si

Nevron d.o.o., Kidričeva 56, 4220 Škofja Loka | TEL.: 08/205-18-30 | www.nevron.eu
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M SORA d.d. Trg svobode 2, Žiri za potrebe svoje trgovine GRADBENI
CENTER v Žireh (trgovina z gradbenim materialom, kmetijskim
repromaterialom, materialom za ogrevanje in vodovod ter drugim
materialom za urejanje doma in okolice ter izdelki široke potrošnje) išče

Celovita rešitev za gradnjo in obnovo
doma – od temeljev do strehe

SODELAVCA ZA OPRAVLJANJE DEL
PRI PRODAJI IN V SKLADIŠČU.
Pogoji:
• zaželena izobrazba trgovske, komercialne, tehnične ali druge
ustrezne smeri oziroma delovne izkušnje pri enakih ali podobnih
delih;
• zaželen vozniški izpit za voznika tovornjaka;
• dinamičnost, komunikativnost, veselje do dela z ljudmi,
motiviranost za delo;
• delo je zaradi svoje narave primerno za moške.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, z možnostjo
zaposlitve za nedoločen čas.

Prijave pošljite do 12. junija 2017 na e-naslov: vida@m-sora.si ali
po klasični pošti na naslov M Sora d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri.

www.m-sora.si.

Za več informacij se lahko obrnete na splošno kadrovsko službo,
telefon 04 50 50 317.
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UGODEN SERVIS VOZIL
ODSLEJ TUDI V KRANJU

CAR FIX vam nudi ugodne pakete servisnih pregledov.
So zelo preprosti in transparentni, zato točno veste,
kaj dobite za svoj denar.

CAR FIX je specialist
za vzdrževalni HITRI
SERVIS in MENJAVO
PNEVMATIK
ter POLNJENJE
KLIMATSKE
NAPRAVE.

Ker je cenovno tako
dostopen je prava
odločitev tudi za starejša
vozila, ki so bila do zdaj
morda prevelik strošek.
Zanesljiv in z izkušenimi
mojstri vam na servis nudi
1-LETNO JAMSTVO, četudi
so vgrajeni nadomestni
deli neoriginalni.
Spoznajte CAR FIX
pakete, rezervirajte si
termin že danes.
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V Kranju na Laborah lahko od februarja
dalje svoje vozilo servisirate ugodneje kot kadarkoli prej! CAR FIX storitev
vam je na voljo v delavnicah Remonta
Kranj in je primerna predvsem za STAREJŠA VOZILA VSEH ZNAMK izven
garancijske dobe. Strošek servisiranja
starejših vozil je običajno previsok, zato
se marsikdo za to niti ne odloči. A dejstvo je, da vozila potrebuje več 'nege'
ravno takrat, ko prihajajo v zrela leta.
Če ga boste primerno vzdrževali, vam
bo zagotovo še dolgo služil in prihranil
na dodatnih stroških.
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PREPUSTITE
SE UŽITKU.

Užitek v vožnji

BMW SERIJE 3 JOY3 EDITION Z
BOGATO OPREMO ŽE ZA 31.990 EUR
ALI 300 EUR NA MESEC.*

OBIŠČITE AVTO AKTIV KRANJ.
*Primer izračuna za BMW 318d Limuzina JOY3 Edition: ﬁnančni leasing • predračunska vrednost vozila: 31.990 EUR • plačilo na začetku 11.196,50 EUR • število
obrokov: 84-mesečno plačevanje: 300,75 EUR • skupni znesek ﬁnanciranja: 21.279,59 EUR • letna obrestna mera: 5,00 %, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni
Euribor • EOM: 5,84 % na dan 17. 3. 2017 • redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe je 42.655 EUR • ponudba ne vključuje stroškov priprave in
transporta vozila. Finančne ponudbe so neobvezujoče in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve ﬁnanciranja brez dodatne
obrazložitve. V primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, ki
ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Ponudnik ﬁnančnih storitev je BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka
d.d. in GB Leasing d.o.o. Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in speciﬁkacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko predpisane dajatve. Več
informacij dobite na 01 88 88 208, pri pooblaščenih trgovcih z vozili BMW ali na www.bmw.si.
Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 3 Limuzina in Touring: od 3,8 do 7,7 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 179 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije
NOx: od 0,0125 do 0,0584 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
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Prireditve v juniju
četrtek,

1. 6.

2. 6.–4. 6.
petek,

2. 6.

18.00 O permakulturi s strokovnjakom
Primožem Turnškom
Festival družin
18.00–24.00 Grajska gostija
20.00 Muzikali na grajskem vrtu
20.00 Predstavitev CD plošče: Moje
orglice

sobota,

3. 6.

Šubičeva hiša,
Poljane nad Škofjo
Loko

nedelja,

4. 6.

Tavčarjev dvorec,
Visoko

Atrij Loškega
gradu

torek,

6. 6.

Kulturni dom
Železniki
Pred Zadružnim
domom Žiri

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov

Mestni trg, Škofja
Loka

9.00–16.00 Dan odprtih vrat Marijinega
brezna

Marijino brezno
Škofja Loka (do
jame pridete po
cesti Vincarje–
Grebenar, ki bo
označena).

20.00 Kolonija Iveta Šubica: ustvarjanje
na temo Potovanja ob 90. obletnici smrti slikarja Ivana Franketa,
literarni večer

9.30 22. tek na Ratitovec

Železniki–Ratitovec
Šubičeva hiša,
Poljane nad
Škofjo Loko

10.00–13.00 Strokovni posvet s področja
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Upravna enota
Škofja Loka, velika sejna soba

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna

Turizem Škofja
Loka (Kidričeva
cesta 1a)

6. 6. (do 5. 7.)

17:00 Predavanje o metodi EFT (tehniki
doseganja čustvene svobode)

Marinkina
knjižnica

18.00 Zaključek lutkovnih igric (vstop
prost)

Loški oder, Škofja
Loka

9. mednarodni fotografski salon
Loka – LUMEN 2017

Sokolski dom,
Škofja Loka

sreda,

19.00 Odprtje razstave Opečne
prezračevalne mreže, gospodarskemu poslopju v korist in okras

Galerija Ivana
Groharja

Železniki–Ratitovec

četrtek,

Šubičeva hiša,
Poljane nad
Škofjo Loko

19.00 Andrej Pešec: Premagaj strah
in osvobodi svoj potencial,
predavanje

Galerija pri
Bahaču, Loška c.
7, Žiri

9. 6. –11. 6.)

19.00

10.00 Vodenje po utrdbi na Golem vrhu Utrdba na Golem
vrhu
16.00–20.00 22. tek na Ratitovec

Pred cerkvijo v
Dražgošah

15.00 Kolonija Iveta Šubica: odprtje
razstave kolonije

Loški grad,
Bar Freising

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov

8.45 50 let cerkve v Dražgošah –
razstava na prostem

7. 6.

8. 6.
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19. motozbor Sairach

Pustotnik Žiri
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petek,

9. 6.

sobota,

10. 6.

16.30 Karierno srečanje z Dejanom
Petrovićem, modnim oblikovalcem
7.00–19.00 Ekskurzija – vodena predstavitev
ponudnikov z dopolnilnimi
dejavnostmi in osebnim dopolnilnim delom

Območje
občin Škofja
Loka, Gorenja
vas-Poljane in
Železniki

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov

Trg Ivana Regna,
Gorenja vas

9.00–12.00 O`Glasbena Loka in 3. srečanje
orkestrov glasbenih šol Gorenjske

Staro mestno
jedro Škofje Loke

9.00–16.00 Pozdrav poletju: Alpsko cvetje na
Soriški planini

Soriška planina

13.00–18.00 Dan odprtih vrat Doma
čebelarjev ČD Škofja Loka

nedelja,

11. 6.

MDC Blok,
Frankovo naselje
68

nedelja,

13. 6 – 6. 7.

torek,

13. 6.
Dom čebelarjev
Brode
Zbirališče:
okrepčevalnica
Malina, Breznica
pod Lubnikom

20.00 O`Glasbena Loka in 3. srečanje
orkestrov glasbenih šol Gorenjske: zaključni koncert

Staro mestno
jedro Škofje Loke

20.00 Babja kmetija – komedija v treh
dejanjih

Martinj Vrh (na
Puč)

četrtek,

Soriška planina

petek,

sreda,

14. 6.

15. 6.
16. 6.

10.00–14.00 Državno prvenstvo v karateju
(Slovenska zveza tradicionalnega
karateja)

Športna dvorana
Poden

10.00–15.00 Zračni boji RV-modelov letal za
slovenski pokal

Strelišče Crngrob

Ribogojnica
Ribiške družine
Žiri

13.00 Predavanje in zeliščarska
delavnica

Soriška planina

20.00 Predstava na prostem: dr. Janez
Evangelist Krek, Cigan čarovnik

Starološki trg (v
primeru dežja v
Jurjevi dvorani,
Stara Loka 64)

Umetnost v historičnem mestu,
razstava likovnih izdelkov otrok
loških OŠ in vrtcev

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna

18.00 Slovesen sprejem učenk ter
učencev in njihovih mentorjev

14.30 Koncert kvarteta Ultima v jami
Kevderc pod Lubnikom (pričetek
koncerta ob 15.30)

9.00–16.00 Pozdrav poletju: Alpsko cvetje na
Soriški planini

12.00 Ribiški piknik

11. 6.

Turizem Škofja
Loka (Kidričeva
cesta 1a)
Kristalna dvorana
Sokolskega doma

19.00 Predavanje o metodi EFT (tehnika Šubičeva hiša,
doseganja čustvene svobode)
Poljane nad Škofjo
Loko
19.30 Predstavitev Loških razgledov
63/2016

Sokolski dom

19.00 Odprtje stalne muzejske zbirke
Ivan Grohar

Loški muzej
Škofja Loka

17.00–22.00 LUFt
19.00 Pot igre, pot svobode: lesene
igrače skozi dve stoletji, avtor
Mohor Demšar
20.00–24.00 6. nočni Tek štirih mostov
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Mala galerija
Občine Škofja
Loka in mala dvorana Sokolskega
doma

Mestni trg, Škofja
Loka
Galerija Muzeja
Železniki – Javni
zavod Ratitovec
Škofja Loka

Junij 2017

16. 6.

20.00 2. abonmajski koncert: Pihalni
orkester Alpina Žiri & Slon in
sadež

sobota,

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov

petek,

17. 6.

10.00 4. dan rokometa
10.00–2.30 6. nočni Tek štirih mostov
18.00 Poletna muzejska noč
20.00–24.00 Poletna muzejska noč
(brezplačen vstop)

nedelja,

18. 6.

torek,

20. 6.

Turizem Škofja
Loka (Kidričeva
cesta 1a)

torek,

Pred Zadružnim
domom Žiri

sreda,

17.00 Predavanje o metodi EFT (tehniki
doseganja čustvene svobode)

Marinkina
knjižnica

Športni park
Dašnica

četrtek,

19.00 Predstavitev knjige dr. Žive Deu
Dragocenosti starih mestnih
jeder z uvodom dr. Franceta
Štukla

Galerija Franceta
Miheliča

petek,

19.00 Praznovanje ob dnevu
državnosti, sveta maša za
domovino

Cerkev sv. Martina, Poljane

20.00 Praznovanje ob dnevu
državnosti, kulturni program s
podelitvijo priznanj in kresovanjem

Lipa samostojnosti v parku
sredi Poljan (v
primeru dežja
v dvorani Kulturnega doma)

20.00 Koncert skupine Igor in zlati
zvoki, gostje Fantje s Praprotna

Mestni trg Škofja
Loka (v primeru
dežja Sokolski
dom Škofja Loka)

21.00 Kresni večer na Ledinici

Cerkev sv. Ane na
Ledinici

20. 6.

21. 6.
22. 6.

Škofja Loka

23. 6.

Kulturno središče
Stare Žiri
Muzej Železniki,
galerija in
dvorišče muzeja

20.00 Predstava Cigan čarovnik – KTD
Dražgoše

Dvorišče Muzeja
Železniki

21.30 Pripovedke iz Čadrga – Ludvik
Janež

Dvorišče Muzeja
Železniki

10.00 Razstava v zvoniku cerkve svetega Martina v Žireh

Cerkev sv. Martina Žiri

13.00 Velika konjeniška prireditev v
Dolenji vasi

Dolenja vas

19.00 Kitarski koncert Kitara poletju

Nunska
cerkev Marije
Brezmadežne,
Škofja Loka

10.00 Pogovorna skupina z Edom P.
Belakom: Kako umiriti um – obvladovanje misli

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna

Dvorana DPD
Svoboda, Žiri

sobota,

24. 6.

8.00 16. žirovski kolesarski krog
9.00–22.00 Historial Škofja Loka

Parkirišče tovarne
Alpina
Škofja Loka, Loški
grad, Mestni trg,
Spodnji trg

9.00–16.00 Pozdrav počitnicam, uraden
Soriška planina
začetek poletne sezone na Soriški
planini

Šent, dnevni
center Škofja
Loka, Mestni trg
38, (2. nadstropje)

18.00 Žirovska noč
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Parkirišče Alpine
Žiri
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sobota,

24. 6.

19.00 Praznovanje ob dnevu državnosti,
sveta maša za domovino

Farna cerkev
Gorenja vas

19.30 Praznovanje ob dnevu državnosti,
sveta maša in prireditev s kulturnim in zabavnim programom

Pod lipami v Novi
Oselici

20.00 Praznovanje ob dnevu
državnosti, prireditev s kulturnim
programom

Trg Ivana Regna
Gorenja vas (v
primeru dežja
bo prireditev
v Sokolskem
domu)

20.00 Kresni večer
nedelja,

25. 6.

6.00–14.00 26. tradicionalni pohod na Ratitovec skozi Groblje

nedelja,

25. 6.

torek,

27. 6.

Koča Stari vrh

četrtek,

29. 6.

Zali Log–Groblje– Ratitovec

petek,

30. 6.

6.00 Pohod k poljanskim podružnicam Farna cerkev v
Poljanah
8.00 Kolesarjenje k poljanskim
podružnicam

Gostilna na
Vidmu

9.00 Tradicionalni pohod Javorje–
Žetina–Javorje

Visoko, Tavčarjev
dvorec

Javorje

10.00 Odkritje spominske plošče v
zahvalo za pogumno dejanje
vzpostavitve tajnega skladišča
orožja in streliva ob osamosvojitvi Slovenije

Hafnerjevo
naselje 74,
hiša Štefana
Kalamarja

Sorica

18.00 Občinska proslava ob dnevu
državnosti: koncert Mestnega
pihalnega orkestra Škofja Loka

Mestni trg Škofja
Loka (v primeru
dežja v Sokolskem domu)

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna

sobota,

1. 7.

Turizem Škofja
Loka (Kidričeva
cesta 1a)

18.00 Odprtje bralnice na vrtu Sokolskega doma Škofja Loka: koncert
Sto mladih glasbenic iz Avstralije

Cankarjev trg
(v primeru dežja v
Sokolskem domu
Škofja Loka)

19.00 Dalmatinski večer pod zvezdami
ob zvokih Tomislava Bralića &
klape Intrade in Kvatropircev

Loški grad

4. Rally Železniki
15.00– 2.00 Vikend športa in zabave
20.00 Slavnostna akademija ob
občinskem prazniku s podelitvijo
priznanj Občine Železniki

9.00–16.00 Pozdrav počitnicam, uraden
Soriška planina
začetek poletne sezone na Soriški
planini
10.00 Praznovanje ob dnevu
državnosti, sveta maša in kratek
kulturni program

14.00 Pohod v Heblarje

4. Rally Železniki
9.00– 3.00 Vikend športa in zabave

Železniki
Stadion in igrišče
OŠ Žiri
Športna dvorana
Železniki
Železniki
Stadion in igrišče
OŠ Žiri

IŠČETE NOVE SODELAVCE
Poiščite jih v lokalnem okolju z Loškim utripom.
Pokličite Žiga, 041 233 350
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Letna naročnina na revijo Unikat
. maja.
ka je izšla 15
il
v
e
št
a
k
js
a
17!
Pomladna m
e 15. julija 20

zajema 6 številk in znaša s 30 % popustom samo 24, 65 €.

ka izid

il
Poletna štev

+
Darilo

-30%
redna cena 35,22 €,
prihranek 10,57 €
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Ugodnost velja do 20. junija 2017
Koda za popust: Utrip0617
Pokliči na brezplačno številko 080 12 80
ali piši na unikat@freising.si
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