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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Minuli teden 
je Škofja Loka gostila par-
tnersko srečanje projekta 
CD-ETA (Interreg Europe), 
katerega partner je Regio-
nalna razvojna agencija BSC 
Kranj, na njem pa je sodelo-
valo osem partnerjev iz sed-
mih evropskih držav: Bolga-
rije, Romunije, Italije, Špa-
nije, Grčije, Estonije in Slo-
venije. Ob tem je potekal 
mednarodni posvet na temo 
digitalizacije nesnovne kul-
turne dediščine. V okviru 
projekta so letos izvedli že 
dva podobna posveta, kjer je 
tekla beseda o digitalizaciji 
naravne dediščine ter muze-
jev in galerij, tokrat pa so se 
posvetili nesnovni dediščini, 
ki jo v Škofji Loki predstavlja 
Škofjeloški pasijon. Kot je 
znano, ga uprizarjajo v veli-
konočnem času na trgih in 
ulicah Škofje Loke, kjer se 
vije spokorniška procesija in 
z živimi slikami skozi sveto-
pisemsko zgodbo pripove-
duje zgodbo o smislu člove-
kovega bivanja, grehu, tr-
pljenju, odrešitvi in upanju. 
Škofjeloški pasijon, ki velja 
za najstarejše ohranjeno 

dramsko besedilo v sloven-
skem jeziku, je napisal Lov-
renc Marušič, pater Romu-
ald. Čez štiri leta, ob ponov-
ni uprizoritvi pasijona, bo 
minilo tristo let od njegove-
ga nastanka. Konec lanskega 
leta pa so Škofjeloški pasi-
jon, ki je že nekaj let vpisan 
v nacionalni register ne-
snovne kulturne dediščine, 

vpisali tudi na reprezentativ-
ni seznam nesnovne kultur-
ne dediščine človeštva pri 
Unescu, kar mu daje še po-
seben pomen. V duhu prve 
obletnice vpisa na Unescov 
seznam in v pričakovanju 
prihodnje uprizoritve pasijo-
na je potekalo tudi mednaro-
dno srečanje prej omenjene-
ga evropskega projekta. 

V okviru srečanja so odprli 
tudi tematsko pot, imenova-
no Po Romualdovi poti, po 
kateri se lahko podamo ob 
pomoči sodobne tehnologi-
je. Digitalizacija poti omo-
goča, da z aplikacijami na 
pametnih telefonih ali tabli-
cah spoznavamo značilnosti 
Škofje Loke.

Romualdova pot je 
digitalizirana
Škofja Loka je dobila novo tematsko pot. Po Romualdovi (pasijonski poti) se bo mogoče podati s 
pametnim telefonom ali tablico in v digitalni obliki spoznavati Škofjo Loko, njene znamenitosti, 
legende in seveda njeno najbolj prepoznavno dragocenost, Škofjeloški pasijon.

Udeleženci mednarodnega seminarja na Romualdovi poti / Foto: Andrej Tarfila
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Mateja Rant

Visoko – "Kmečke ženske so 
skozi izobraževanja pridobile 
veliko znanja in postale sa-
mozavestnejše, o svojem po-
klicu s ponosom govorijo 
tudi v javnosti," je na sreča-
nju predstavnic gorenjskih 
društev kmečkih in podežel-
skih žena pri Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem poudari-
la koordinatorka za kmečko 
družino in razvoj dopolnil-
nih dejavnosti pri Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj 
Vanja Bajd Frelih. Tudi zbra-
ne kmečke ženske so prizna-
le, da včasih podpirajo ne 
samo tri, ampak celo vse štiri 
vogale pri hiši.
Gostiteljice letošnjega sreča-
nja so bile članice Društva 
podeželskih žena Blegoš. 
Predstavnicam drugih go-
renjskih društev so najprej 
razkazale razstave v dvorcu 
Visoko, potem pa so se odpra-
vile na ogled dveh kmetij. Na 
domačiji Irene in Igorja Bo-
gataja so jim predstavili nji-
hovo dodatno dejavnost pre-
delave zelja in repe, na doma-
čiji Danice in Zvoneta Doli-
narja pa mlečno proizvodnjo 
in predelavo mleka, je razloži-
la predsednica društva Joži 

Demšar in dodala, da s sled-
nje kmetije prihaja tudi mladi 
gospodar leta Jakob Dolinar. 
Med gorenjskimi društvi 
kmečkih in podeželskih žena 
je prav Društvo podeželskih 
žena Blegoš največje, saj ima-
jo kar 350 članic, se je pohva-
lila Joži Demšar. Posebno jo 
veseli, da se članstvo iz leta v 
leto povečuje, pridruži se jim 
tudi veliko mladih. 
Na srečanju jih je nagovoril 
tudi župan občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež, 
ki jih je pohvalil za organi-
zacijo. "Zbrale ste se, kjer je 
najlepše, v Poljanski dolini." 
Predstavil jim je zgodovino 
dvorca Visoko, na katerem 
je kar enajst rodov gospoda-
rila rodbina Kalanov. Raz-
kril jim je skrivnost njihove-
ga bogastva, saj kot je pou-
daril, takega kmečkega dvor-
ca ni mogoče najti nikjer 
drugje. "Ukvarjali so se s 
poljedelstvom, dodaten do-
biček pa jim je prinašalo tr-
govanje z vinom." Letošnje 
druženje so predstavnice 
gorenjskih društev kmečkih 
in podeželskih žena končale 
v Sokolskem domu v Gore-
nji vasi, kjer so se jim pred-
stavile vse sekcije Društva 
podeželskih žena Blegoš.

Kmečke ženske vse 
samozavestnejše
Predstavnice vseh enajstih gorenjskih društev 
kmečkih in podeželskih žena so se v okviru 
vsakoletnega srečanja zbrale v Poljanski dolini.

Predstavnice vseh enajstih gorenjskih društev kmečkih in 
podeželskih žena so se v okviru vsakoletnega srečanja 
letos zbrale v Poljanski dolini. / Foto: Tina Dokl

Gradijo 
infrastrukturo 
za vrtec
Začela se je gradnja 
infrastrukturnih vodov do 
zemljišča na severnem delu 
nekdanje vojašnice, kjer bo 
zrasel novi vrtec.
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Talili kot  
na Štalci
Andrej Bogataj, Bojan 
Rihtaršič in Janez 
Rihtaršič so se lotili 
taljenja železove rude na 
starodaven način – tako 
kot so to nekoč počeli 
na Štalci.
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ŠKOFJA LOKA

S prijatelji ob lipi
Tudi to jesen so Škofjeločani 
v času tradicionalne srednje-
veške prireditve Taborska 
srečanja v septembru obi-
skali pobrateno češko obči-
no Tabor.
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GORENJA VAS - POLJANE

Varneje skozi Lučine
Obnovljeni odsek državne 
ceste skozi vas Lučine, ki so 
ga dogradili konec lanskega 
leta, so v začetku oktobra 
tudi uradno predali namenu.
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ŽELEZNIKI

Hiše vse bolj urejene
Podelili kar 34 priznanj pri-
zadevnim občanom, ki z ure-
janjem domov in okolic pri-
spevajo tudi k lepši podobi 
krajev v Selški dolini.

stran 8

ŽIRI

Računajo na koncesijo 
za dom
Problematiko zagotavljanja 
institucionalnega varstva za 
starejše naj bi v Žireh rešili z 
gradnjo manjšega doma 
upokojencev v samem sredi-
šču kraja.
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Loški glas, torek, 24. oktobra 2017

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 10/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 85, ki je iz šel 24. oktobra 2017.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka, Tabor – Ura-
dno občinsko delegacijo so 
sestavljali župan Miha Ješe, 
Bojan Pristavec, pristojen za 
sodelovanje z mestom Ta-
bor, Špela Justin, direktorica 
občinske uprave, in Lea 
Mlakar, članica občinskega 
sveta. Skupaj z njimi so kot 
vsako leto na Češko odpoto-
vali tudi fotografi iz FK An-
ton Ažbe in vnovič tudi člani 
narodno-zabavnega Ansam-
bla Dor ma cajt. Škofjeloški 
fotografi so v bližnjem kraju 
Božetice pripravili fotograf-

sko razstavo o Škofji Loki in 
lepotah Slovenije. 
V Božeticah je skupna škofje-
loška odprava posadila lipo 
slovensko-češkega prijatelj-
stva. Po uvodnem pozdravu 
tamkajšnjega župana Jarosla-
va Kofroňa so spregovorili 
tudi slovenski veleposlanik v 
Pragi Leon Marc, Miha Ješe, 
župan občine Škofja Loka, in 
Jan Jelšik, veliki prijatelj Slo-
venije ter pobudnik in orga-
nizator sajenja lip slovensko-
-češkega prijateljstva. Dogaja-
nje se je nadaljevalo s slove-
snostjo pri Lipi prijateljstva v 
mestu Tabor, ki je bila kot 

prva lipa slovensko-češkega 
prijateljstva posajena leta 
2000. Uradnim občinskim 
delegacijam pod vodstvom 
obeh županov Jiřija Fišerja in 
Mihe Ješeta, Janu Jelšiku ter 
loškim fotografom in glasbe-
nikom so se ob lipi pridružili 
škofjeloški gimnazijci, ki so 
bili na vsakoletni izmenjavi 
na Češkem, in njihovi češki 
prijatelji. Proslavi je sledilo 
odprtje fotografske razstave 
članov FK Anton Ažbe z na-
slovom Češka v objektivih 
škofjeloških fotografov, s ka-
tero so predstavili, kako mi 
vidimo Češko – nekoliko v 

nasprotju s tem, kar so do se-
daj pokazali člani FKAA na 
več kot 60 razstavah o Škofji 
Loki in Sloveniji po mnogih 
čeških krajih. Zatem so se 
Ločani udeležili velike sre-
dnjeveške parade, osrednjega 
dogodka Taborskih srečanj, 
ki vsako leto poteka skozi sta-
ro mestno jedro Tabora. Kot 
je po obisku Tabora dejal žu-
pan Miha Ješe, želijo ob pri-
hodnjem obisku na Češkem 
posaditi še eno lipo prijatelj-
stva, tokrat v mestu Sušice, ki 
je tako kot Škofja Loka vklju-
čena v evropsko združenje 
Douzelage.

S prijatelji ob lipi 
Tudi to jesen so Škofjeločani v času tradicionalne srednjeveške prireditve Taborska srečanja v 
septembru obiskali pobrateno češko občino Tabor.

Ločani v srednjeveških oblačilih na paradi Taborskih srečanj /Foto: Peter Pokorn ml.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kot pravi žu-
pan Miha Ješe, so se ob tem 
ob cestni zapori Partizanske 
ceste pokazale precejšnje te-
žave pri prometnem reži-
mu, zato želijo, da bi bila ta 
preveč prometna škofjelo-
ška ulica kmalu spet prevo-
zna. "Zdaj šele se dobro 
vidi, kako potrebna je Škofji 
Loki severna obvoznica, saj 
kakršna koli zapora na oko-

liških cestah pomeni nekaj-
kratno povečanje zastojev 
pri prehodu skozi mestno 
jedro mimo avtobusne po-
staje. To je dokaz, da je situ-
acija res nevzdržna in v čim 
krajšem času bomo skušali 
dobiti vsa potrebna soglasja, 
da bomo lahko občinski po-
drobni prostorski načrt za 
severno obvoznico potrdili 
tudi v drugem branju," opo-
zarja župan na težave v pro-
metu.

Sam vrtec pa bodo začeli 
graditi takoj, ko bo pravno-
močno izbran izvajalec. Za-
četek gradnje bo predsta-
vljalo rušenje obstoječih 
objektov na severnem delu 
vojašnice, kjer je lokacija 
novega vrtca. Župan Miha 
Ješe o tem pravi: "Z razpi-
som zamujamo dva meseca, 
a v tem času smo pridno is-
kali namestitve za obstoječe 
uporabnike tega območja. 
Za tiste iz zgradbe, name-

njene rušenju, urejamo pro-
store v kleti zahodnega krila 
komande nekdanje vojašni-
ce. Za Mačji dol smo našli 
zanimive prostore v Puštalu 
ob južnem portalu predora 
pod Stenom. Za dva brez-
domca s tega območja pa 
smo tudi našli rešitev: eden 
od njiju se bo konec meseca 
preselil v garsonjero, za dru-
gega pa bomo našli ustre-
zne prostore na območju 
vojašnice."

Gradijo infrastrukturo za vrtec
Začela se je gradnja infrastrukturnih vodov do zemljišča na severnem delu nekdanje vojašnice, kjer 
bo zrasel novi vrtec.

Do parcele vrtca morajo najprej pripeljati vse komunalne 
vode. / Foto: Andrej Tarfila

Najprej bodo porušili stavbe na severnem delu vojašnice, 
nato pa tam zgradili vrtec. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prostorske in 
kadrovske težave v škofjelo-
škem zdravstvu so nareko-
vale izdelavo zdravstvene 
strategije, ki jo je Občina 
Škofja Loka pripravila v so-
delovanju z ostalimi občina-
mi na Škofjeloškem in z 
Osnovnim zdravstvom Go-
renjske. Potem ko so o njej 
razpravljali na štirih delav-
nicah in septembra pripravi-
li njeno besedilo, bo ta teden 
o njej tekla beseda tudi na 
občinskem svetu. 
"Prepričan sem, da bo potrje-
na in da bo občinska uprava 
dobila ustrezne zadolžitve 
ter jih takoj začela izvajati," 
pravi župan Miha Ješe. "Za-
radi večjega pomanjkanja 
prostora in osebja, kot smo 
pričakovali, mora biti to ena 

glavnih zadolžitev Osnovne-
ga zdravstva in občin na Ško-
fjeloškem v naslednjih letih. 
V letu dni potrebujemo 700 
kvadratnih metrov dodatnih 
prostorov, nujno pa takoj po-
trebujemo vsaj 400 kvadra-
tnih metrov. Župani mora-
mo najti rešitve, kako to ure-
diti. Nekatere poteze je po-
vleklo že vodstvo zdravstve-
nega doma. Treba pa bo najti 
še dodatne prostore. Ugoto-
viti moramo še, katere dejav-
nosti niso nujno potrebne v 
samem zdravstvenem domu, 
zato se bomo obrnili na Za-
vod za zdravstveno zavarova-
nje in skušali najti ustrezno 
rešitev tudi z uporabo njiho-
vih prostorov. Dolgoročno pa 
je treba iskati lokacijo za nov 
zdravstveni center, ki ga 
bomo lahko fazno začeli gra-
diti čim prej." 

Zdravstvena strategija 
pred svetniki
Občinski svet Škofja Loka bo v četrtek med 
drugim obravnaval zdravstveno strategijo.

Škofja Loka – Pred dnevom spomina na mrtve je ruska dele-
gacija, ki jo je vodil direktor Ruskega centra za znanost in 
kulturo Jurij Melejev, skupaj z županom Mihom Ješetom na 
Mestnem pokopališču v Škofji Loki položila venec k spome-
niku padlim v prvi svetovni vojni. Na kratki spominski slove-
snosti so bili prisotni tudi predstavniki Veleposlaništva Ruske 
federacije v Sloveniji in Ruskega centra za znanost in kulturo.

Škofjo Loko obiskala ruska delegacija

Venec k spomeniku padlim v prvi svetovni vojni / Foto: Tina Dokl
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Trenutno je največji projekt 
občine načrtovana gradnja 
vrtca, za katerega že pripra-
vljamo vso potrebno infra-
strukturo in ga bomo posku-
šali čim prej umestiti na 
območje nekdanje vojašni-
ce. Smo tik pred razpisom 
za izbiro izvajalca, zgodaj 
spomladi pričakujemo zače-
tek del, ki bodo trajala pribli-
žno leto dni, nato bosta po-
trebna še dva meseca za 
pridobitev vseh potrebnih 
dovoljenj. Glede na prvotni 
plan torej nekoliko zamuja-
mo, a pričakujemo, da naj bi 
bil vrtec dokončan spomladi 
leta 2019.
Vrtec bo lepo urejen, z izje-
mno lego, velikim vrtom 
spredaj in zadaj z neposre-
dnim stikom z naravo. Po-
leg 15 oddelkov prvega in 
drugega starostnega obdo-
bja bo imel še tri specialne 
oddelke in velik skupen pro-
stor za primer slabega vre-
mena. Tega bodo lahko po-
poldne in zvečer uporabljali 
tudi zunanji uporabniki, ki 
delujejo na območju nekda-
nje vojašnice, in bo to lahko 
prostor srečevanja naših 
najmlajših in najstarejših 
občanov.
V sklopu vrtca je predvidena 
tudi velika kuhinja. Ta bo v 
celoti zgrajena, njena upora-
ba pa je predvidena v dveh 
fazah: v prvi bo namenjena 
le pripravi hrane za prvo sta-
rostno obdobje, za drugo 
starostno obdobje pa je za-
četek delovanja predviden 
najkasneje v dveh letih po 
odprtju vrtca. Mnoge zani-
ma, zakaj takšen odlog. Za 
to obstaja več tehtnih razlo-
gov. Takojšnja oprema celo-
tne kuhinje znaša okoli 300 
tisoč evrov dodatnih investi-
cijskih stroškov, kar pomeni 
zaradi montaže in dodatnih 
stroškov nekajmesečno za-
kasnitev dokončanja gra-
dnje. Projektiranje novega 
vrtca je že sicer zelo zahtev-
no in v prvih dveh letih mo-
ramo preizkusiti, ali je bila 
izvedba projektov skladna z 
zahtevami in potrebami in-
vestitorja, zlasti kar zadeva 
energetsko učinkovitost, na 
podlagi katere kandidiramo 
pri Eko skladu za znatna ne-
povratna sredstva. Zato je 
nujno potrebno preveriti do-
seganje zahtevanih parame-
trov najprej zgolj s čistim 

delovanjem vrtca brez doda-
tnih velikih porabnikov. 
Samo za razširjeni del kuhi-
nje je predvidena kar polovi-
ca celotne priključne moči 
vrtca.
Tudi s stališča same organi-
zacije je izjemno veliko tve-
ganje uvajati dve veliki spre-
membi istočasno. Organiza-
cijo in vodenje vrtca bo treba 
prilagoditi novim razmeram 
z večjim številom oddelkov. 
Na podlagi dolgoletnih izku-
šenj v gospodarstvu sem 
spoznal, da je organizacija 
kuhinje eden največjih orga-
nizacijskih izzivov. To še to-
liko bolj velja za javni zavod, 
ki doslej velike kuhinje ni 
imel. Obstajajo torej velika 
finančna in organizacijska 
tveganja za začetek delova-
nja tako velikega vrtca in 
obenem za istočasni začetek 
delovanja velike kuhinje za 
pripravo tisoč obrokov. Tve-
ganje zmanjšamo tako, da 
najprej organiziramo delo-
vanje vrtca s kuhinjo za oko-
li tristo obrokov za prvo sta-
rostno obdobje, v drugi fazi 
pa tudi delovanje kuhinje za 
vse otroke. 
Za prehrano otrok drugega 
starostnega obdobja pa bo 
še dobro leto poskrbljeno 
enako, kot je bilo dolga de-
setletja doslej. Pomembno 
je predvsem, da bomo imeli 
kvaliteten, prostoren in raci-
onalen vrtec na izjemni lo-
kaciji, ki ga bodo otroci in 
zaposlenih takoj vzeli za 
svojega in bo dal novo kvali-
teto vzgojnega procesa za 
naše najmlajše. Zato bomo 
naredili vse, da bo novi vrtec 
čim prej zgrajen in bomo 
otroke lahko čim hitreje na-
mestili vanj.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Otroški vrtec  
s kuhinjo

Miha Ješe

Romualdova pot se začenja v 
pasijonski sobi, ki so jo prav 
tako odprli ob mednaro-
dnem srečanju, sledi še du-
cat točk: maketa mesta na 
Cankarjevem trgu, kapucin-
ska cerkev in kapucinska 
knjižnica, Kamniti most (z 
znano legendo o freisinškem 
škofu), kapelica pri nunski 
cerkvi, poti na Loški grad (s 
spoznavanjem loških temat-
skih poti), Loški grad, pasi-
jonska prizorišča na Me-
stnem trgu, Trgu pod gra-
dom, pri Kašči (z možnostjo 
ogleda pasijonskih slik), Spo-
dnji trg, cerkev sv. Jakoba in 
krožna pot je sklenjena. 
Škofjeloški pasijon je sicer 
dodobra zaznamoval minuli 
teden, saj so v Loškem mu-

zeju na gradu odprli tudi 
pasijonsko zbirko, v okviru 
mednarodnega srečanja pa 
so predstavili tudi publikaci-
jo Pasijonski almanah z 
mednarodno (slovensko in 
hrvaško) vsebino. Udeležen-
cem seminarja o digitaliza-
ciji sta jo predstavila uredni-
ka Jože Štukl in Franc Kri-
žnar. V njej nastopata tudi 
kot avtorja, in sicer Štukl z 
vsebino o Škofjeloškem pa-
sijonu (processio Locopoli-
tana), Križnar z besedilom 
Med koralom in glagolja-
štvom, ostali avtorji pa so še 
Sanja Nikičević iz Hrvaške, 
ki piše o odnosu vere in gle-
dališča ali kako gledališče 
odseva spremembe svetov-
nega nazora; Marko Dragić 
z zapisom Čuvarji Kristuso-
vega groba v hrvaški pasi-

jonski dediščini, Andrej 
Misson (tudi avtor pasijon-
ske glasbe) o slovenskih 
ljudskih pesmih v svojih de-
lih; Tone Potočnik (prav 
tako glasbenik) pa o gregori-
janskem koralu.
"Ideja o novi mednarodni 
publikaciji je nastajala kar 
nekaj časa in dozorela z vpi-
som Škofjeloškega pasijona 
na Unescov seznam nesnov-
ne kulturne dediščine člove-
štva decembra lani v Etiopi-
ji. Z uspešnim vpisom, ki je 
bil tudi prvi iz Slovenije, je 
Škofjeloški pasijon presegel 
lokalne in državne okvire in 
s tem postal prepoznana ne-
snovna dediščina celotnega 
človeštva. Hkrati je postal 
prva in edina pasijonska 
igra iz številne družine Eu-
ropassion, ki ji je uspel ta 
veliki korak. Europassion 
trenutno združuje 90 pasi-
jonskih skupin iz 15 evrop-
skih držav. Dejali smo, da bi 
bil ravno sedaj pravi čas, da 
bi polno izkoristili Unesco-
vo blagovno znamko in si 

začeli prizadevati, da bi ta 
pasijonski almanah postal 
mednarodno glasilo zdru-
ženja Europasion, kjer bodo 
lahko vse članice združenja 
objavljale prispevke na 
temo pasijonske dediščine, 
njene promocije, varovanja 
in ohranjanja. S tem name-
nom bomo članicam Euro-
pasijon tudi poslali okro-
žnico in naslednje leto na 
srečanju Europassiona na 
Madžarskem pripravili po-
sebno promocijo te publi-
kacije," je o nastanku in ci-
ljih publikacije povedal 
Jože Štukl. Prvi almanah 
obsega 158 strani, v njem je 
šest prispevkov, štirje so 
plod raziskovanja domačih 
avtorjev, dva sta prispevala 
hrvaška kolega. Ob prvem 
almanahu so se namreč od-
ločili za sodelovanje s Hrva-
ti in njihovo pasijonsko de-
diščino. Povzetki so preve-
deni za prevod v nemščino, 
saj je s tega govornega pro-
stora tudi največ članic Eu-
ropassiona.  

Romualdova pot je 
digitalizirana
31. stran

Na Kamnitem mostu lahko prek aplikacije spoznamo 
znano loško legendo o freisinškem škofu, ki je s konjem 
vred padel v reko. / Foto: Andrej Tarfila

Jože Štukl (levo) in Franc Križnar sta predstavila Pasijonski 
almanah. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Eden od kora-
kov k temu je zdravstvena 
strategija, saj je dobro zdrav-
je osnova kvalitete življenja 
vseh generacij. Sledila bo 
priprava strategije kvalite-
tnega življenja starejših ob-
čanov. Župan občine Škofja 
Loka Miha Ješe je pred krat-
kim aktivno sodeloval na 
dveh posvetih, kjer je bila 
beseda tudi o teh temah. V 
Ljubljani je bil posvet Uni-
verze za tretje življenjsko 
obdobje o elektronskem opi-
smenjevanju starejših. Tudi 
v Škofji Loki aktivno deluje 

društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje in med 
drugim skrbi tudi za tovr-
stno izobraževanje. Ješe je 
prepričan, da je elektronsko 
opismenjevanje pomembno 
za vse generacije, za starejše 
pa predstavlja enega od po-
gojev, da bodo lahko živeli 
čim dlje doma.
Na Ljudski univerzi Kranj 
pa je posvet v okviru Večge-
neracijskega centra Gorenj-
ske organiziral Nacionalni 
institut za javno zdravje. 
"Urediti moramo še veliko 
oblik medgeneracijskega so-
delovanja in vključiti vse ge-
neracije. Ko bo za celotno 

populacijo poskrbljeno tako, 
kot je za otroke, bomo lahko 
rekli, da smo vzpostavili va-
ren in kvaliteten sistem za 
vse. Za nas je to izziv in ga 
bomo sprejeli tako, da bomo 
izdelali program kvalitetne-
ga preživljanja življenja v 
starosti v občini Škofja 
Loka, verjetno znova v sode-
lovanju z ostalimi tremi ob-
činami. Ugotovljeno je bilo, 
da imamo na Škofjeloškem 
najvišjo kvaliteto življenja, z 
zdravstveno strategijo (ver-
jetno prvo tovrstno v Slove-
niji) smo dali osnovo za kva-
litetno življenje tudi na dol-
gi rok. Poskrbeti pa mora-

mo tudi za tisti del, ki bo 
čedalje večji generaciji na-
ših starejših občanov omo-
gočil kvalitetno življenje 
tudi v zrelih letih. Starostna 
struktura je pri nas razme-
roma ugodna, ker se popu-
lacija mladih ne zmanjšuje, 
a drevo življenja zelo uspe-
šno raste in zgornje veje so 
čedalje višje in bolj košate," 
je bil slikovit župan Ješe, 
prepričan, da je treba naj-
prej poskrbeti za dobro 
zdravje starejšega prebival-
stva, nato pa tudi za aktiv-
nosti v zrelih letih. S tem se 
namerava v prihodnje tudi 
sam aktivno ukvarjati.

Vse bolj košate gornje veje 
drevesa življenja
V Škofji Loki se trudijo v enaki meri poskrbeti za vse generacije občank in občanov, v prihodnje se 
bodo lotili programa skrbi za kakovostno življenje starejših.

Škofja Loka – Ločani so se na povabilo županje Anite Gös-
snitzer udeležili tradicionalnega zahvalnega dne – Erntedan-
kfest, ki vsako jesen poteka v prijateljski občini Obervellach 
/ Zgornja Bela v koroški dolini Mölltal. Na prireditvi so se 
znova predstavili člani društva Rovtarji, ki z imenitnimi sta-
rimi kolesi ter s smučarsko opremo in opravo vselej poža-
njejo navdušenje, prav tako članice in člani Kulturnega dru-
štva Lonca s historičnimi oblačili in plesi in gospa Francka 
Ržek z domačimi dobrotami. Župan Miha Ješe je bil vesel 
tudi ponovnega snidenja z delegacijo pobratenega bavar-
skega Freisinga in srečanja s člani zelo aktivnega domačega 
Lions kluba iz Obervellacha.

Obiskali Zgornjo Belo / Obervellach
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P r e v e n t i v a

Barbara Bašelj Habjan, 
članica LAS za 
preprečevanje 
zasvojenosti v občini 
Škofja Loka

Preventiva in skrb zase
Ko sem dobila poziv, naj kot 
članica LAS za preprečeva-
nje zasvojenosti Škofja Loka 
napišem nekaj na temo pre-
ventive in skrbi zase v stre-
snih poklicih, sem najprej 
razmišljala o najbolj stre-
snih poklicih. Kmalu sem 
ocenila, da pravzaprav pokli-
cev čisto brez stresa ni. Tudi 
če imamo svoje delo radi in 
nam nudi zadovoljstvo, je 
kdaj pa kdaj stresno in zato 
je pomembno, da znamo po-
skrbeti zase. Zavedam se, da 
živimo v svetu, ki se nepre-
stano spreminja, v katerem 
čas teče zelo hitro in večkrat 
pozabimo nase. Vem, da je 
dobro, da se kdaj ustavim in 
poiščem način, kako poskr-
beti zase, način, ki mi naj-
bolj ustreza in je zame naj-
boljši. Težava je, ker se mi 

večkrat zdi, da v dnevu ni-
mam niti minute časa. Vem, 
kaj bi morala storiti, vendar 
odlašam, ne zberem pogu-
ma ali pa se mi enostavno ne 
da, ker je to, kar imam, do-
volj dobro zame. 
Skrb zase predstavljajo raz-
lične aktivnosti, ki poskrbijo 
za ohranjanje ali izboljšanje 
našega zdravja. Pri tem pa je 
pomembno, da vemo, da 
skrbeti zase ni sebično ozi-
roma ni plod nezdravega 
egoizma. V okolju, kjer biva-
mo, imamo krasno naravo 
in s tem obilo možnosti, da 
prosti čas preživljamo na 
svežem zraku. Obstajajo šte-
vilni načini, ki pripomorejo 
k večji odpornosti na stres. 
Druženje, sprehodi, tek, 
branje, klepetanje po telefo-
nu, poslušanje glasbe, zdra-

va prehrana, ogled predsta-
ve, koncerta, tekme, dovolj 
spanja … Vem, da tudi ni nič 
narobe, če kdaj ne delam ni-
česar. Samo sedim, ležim in 
sem sama s svojimi misli-
mi. Če sem v sozvočju sama 
s seboj, bom bolj zadovoljna 
in bom imela manj težav 
oziroma bom težavam daja-
la manjši pomen in tudi na 
ljudi okrog mene bo moj 
vpliv bolj pozitiven. 
Pomembno se mi zdi, da 
svoje zanamce navajamo na 
skrb zase že od malega, ne 
šele tedaj, ko otrok vstopi v 
šolo ali v najstniška leta. Ta-
krat je namreč naš vpliv na 
njegovo vedenje že manjši 
ali ga sploh ni več. Ko otrok 
vidi, kako skrbimo zase, se 
ob tem uči in si tudi z našo 
pomočjo najde način skrbi 

zase in spoprijemanja s stre-
som. Učenje je obojestran-
sko. Občudujem otroke, ki 
nam s svojo vztrajnostjo, di-
scipliniranostjo in otroško 
naivnostjo kažejo, kako je 
prav. 
Skrb zase je povezana tudi z 
našo samopodobo. Samopo-
doba in vrednotenje samega 
sebe se oblikujeta na osnovi 
izkušenj, ki jih pridobimo v 
svojih družinah, nadgradi 
pa se z izkušnjami iz okolja, 
ki jih dobivamo vse življe-
nje. V LAS za preprečevanje 
zasvojenosti Škofja Loka 
zato v svoje dejavnosti vklju-
čujemo otroke, mladostnike 
in njihove starše. Ena izmed 
naših dejavnosti je Družin-
ska rekreacija, kjer otroci 
skupaj s starši telovadijo 
pod vodstvom športnih vodi-

teljev in animatorjev. Leto-
šnjo jesen se bo družinska 
rekreacija začela v soboto, 
11. novembra 2017, ob 17. 
uri v telovadnici OŠ Cvetka 
Golarja in ste nanjo lepo po-
vabljeni. 
Poskrbimo, da bo prihajajo-
či čas prijazen z nami in ga 
izkoristimo sebi v prid. Poč-
nimo tisto, kar nas veseli, 
večkrat si vzemimo čas zase 
in za druženje z ljudmi, ki 
jih imamo radi. Poklanjaj-
mo si nasmehe, prijazne 
misli, objeme … 
Naj si za zaključek izposo-
dim misel Maye Angelou, ki 
je napisala: »Moje poslan-
stvo v življenju ni samo pre-
živeti, ampak uspevati; in to 
storiti z nekaj strasti, nekaj 
sočutja, nekaj humorja in 
nekaj sloga.« 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Že po številu 
obiskovalcev, ki so se leto-
šnje poletje ustavljali v ško-
fjeloškem turistično-infor-
macijskem centru (TIC), se 
vidi, da je tudi Škofjo Loko 
in okolico obiskalo več turi-
stov kot pretekla leta. Po be-
sedah Andreje Križnar iz 
Turizma Škofja Loka se je 
število obiskovalcev junija 
povečalo za 30, julija za 20 
in avgusta spet za 30 odstot-
kov v primerjavi z lanskimi 
poletnimi meseci. 
Po nekaj letih letos ponov-
no prednjačijo francoski 
obiskovalci, pretekla leta so 
bili na prvem mestu Špan-
ci. Letos si obiskovalci po 
državah sledijo takole: 
Francija, Španija, Nizozem-
ska, Nemčija, Italija, Velika 
Britanija, Izrael … "Ponov-
no opažamo porast gostov 
iz držav vzhodne Evrope 
(Češka, Poljska, Madžar-
ska), zabeležili smo tudi go-
ste iz Finske in Latvije," do-
daja Andreja Križnar. "Pri 
namestitvenikih je slika po 
državah podobna, poleg na-
štetih imajo goste tudi iz 
Belgije, Švedske, Češke, In-
dije, Kanade … Zasedenost 
namestitvenih kapacitet na 
škofjeloškem območju je 
bila v poletnih mesecih po 

besedah namestitvenikov 
izredno dobra, praktično se 
je sezona začela že po veliki 
noči in pričakovati je, da bo 
dobra zasedenost trajala vse 
do konca oktobra. Po podat-
kih Statističnega urada Slo-
venije je bilo junija letos na 
Škofjeloškem 2601 name-
stitev (lani 1899), julija 
4059 (lani 2762) in avgusta 
5388 (lani 4726)."
Sicer pa sogovornica doda-
ja, da turisti v TIC-u najpo-
gosteje povprašujejo po ze-
mljevidih starega mestnega 
jedra, zanima jih, kaj si 

ogledati, kje parkirati, veli-
ko sprašujejo po gostilnah, 
zlasti lokalni, slovenski ku-
linariki, zanimajo jih tudi 
pohodniške poti v okolici, v 
vročih poletnih dneh pa so 
zlasti nizozemski in belgij-
ski gostje spraševali po mo-
žnostih ohladitve v jezerih 
ali rekah. Zanimajo se tudi 
za možnost kampiranja na 
tem območju. Pohvalijo 
promocijski material v nji-
hovem jeziku (predvsem 
Italijani, Španci, Francozi, 
Nizozemci), veseli so po-
drobnega in preglednega 
načrta mesta, tematskih 
poti, navduši jih kopanje 
na naravnem kopališču na 
reki Sori, prehod preko Se-
lške doline v Bohinj (da se 
lahko izognejo avtocestam) 

ter dejstvo, da vsi v Sloveni-
ji govorimo angleško.
Andreja Križnar navrže še 
dve zanimivi turistični 
zgodbi: "Kolesarski gost iz 
Madžarske se je ustavil v 
našem TIC-u. Potoval je iz 
Madžarske preko Avstrije, 
Italije do Francije (Nica) in 
nazaj čez Slovenijo. Dejal 
je, da je Slovenija najlepši 
del njegove kolesarske ture. 
Zlasti ga je navdušila dolina 
Soče in nato doline Idrijce. 
Zanimiva zgodba je bila 
tudi, ko sta dve Američanki 
spraševali, kako do Sv. To-
maža oziroma do tamkaj-
šnje cerkvice. Mnogokrat 
fotografirano idilično vedu-
to Sv. Tomaža sta namreč 
opazili  na socialnem 
omrežju Instagram."

V Loki vse več turistov 
Letošnje poletje je bila Slovenija rekordno turistično obiskana. Večji obisk in več prenočitev kot 
prejšnja leta beležijo tudi na Škofjeloškem.

Ob reliefu Škofje Loke se ustavljajo tudi turisti. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Občina Škofja Loka s sofinanciranjem naje-
mnin poslovnih prostorov spodbuja poslovne in druge me-
stotvorne dejavnosti v starem mestnem središču Škofje 
Loke. Letos je to možnost prvič ponudila z razpisom za sofi-
nanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov na ožjem 
zaščitenem območju starega mestnega jedra in za ta namen 
predvidela 34 tisoč evrov. Subvencija je namenjena nosilcem 
dejavnosti in izvajalcem storitev v mestu, prednost pa imajo 
ponudniki umetne in domače obrti, unikatnih izdelkov in 
tradicionalnih domačih jedi ter izvajalci kulturnih, umetni-
ških, športno-rekreacijskih in turističnih dejavnosti, osebnih 
storitev in servisnih delavnic. Na razpisu so najprej dodelili 
13 subvencioniranih najemnin lokalom, najemniki so za prve 
tri kvartale že dobili nakazila. Po podaljšanju razpisa do kon-
ca septembra pa so dodelili še deset novih subvencij, dve 
tudi za lokala, ki sta bila doslej prazna. Kot ocenjujejo, bo za 
ta namen letos porabljenih nekaj več kot 20 tisoč evrov. 

Subvencije za najemnine lokalov v mestu

Najemnikom lokalov v mestu občina ponuja 
subvencioniranje najemnin. / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – Ob Evropskem tednu mobilnosti so v Škofji 
Loki odprli pešpot skozi gozdiček na Loški grad in v družbi 
župana in sodelavcev iz občinske uprave si jo je ogledalo 
nekaj občanov. Pot še ni povsem končana, treba je urediti še 
del odvodnjavanja, nato pa še pot v drugi smeri, saj poteka 
v obliki črke x. Tako se bo mogoče na grad povzpeti tudi od 
Nunskega samostana.  

Uredili pot na grad

Na novo urejena pot na grad /Foto: Andrej Tarfila

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je bilo 
junija letos na Škofjeloškem 2601 namestitev 
(lani 1899), julija 4059 (lani 2762) in avgusta 
5388 (lani 4726).

Med tujimi obiskovalci škofjeloškega TIC-a 
prednjačijo francoski obiskovalci, pretekla leta 
so bili na prvem mestu Španci. Letos si 
obiskovalci po državah sledijo takole: Francija, 
Španija, Nizozemska, Nemčija, Italija, Velika 
Britanija, Izrael …, opažajo porast gostov iz 
držav vzhodne Evrope (Češka, Poljska, 
Madžarska), prihajajo tudi gostje iz Finske in 
Latvije.
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Nina Fehter

Škofja Loka – Na prijatelj-
skem turnirju v telovadnici 
OŠ Jela Janežiča so se pome-
rili domači OK Lubnik, koče-
vski odbojkarji OK Kočevje, 
zamejski klub Sloga Tabor in 
črnuška ekipa OK Črnuče. 
Pomlajena domača ekipa je 
kljub dobri in borbeni igri 
zasedla četrto mesto, turnir 
pa so osvojili odbojkarji Čr-
nuč. Sledilo je druženje s po-
gostitvijo na zunanjih odboj-
karskih igriščih. 
Uradna slovesnost ob štiri-
desetletnici je potekala v So-
kolskem domu, ki zagotovo 
ni bil izbran naključno. V 
njem se je namreč pred de-
setletji začela pisati zgodovi-
na škofjeloške dvoranske 
odbojke. Ob tej priložnost 
so bili na prireditvi navzoči 
občinski veljaki, različne ge-
neracije škofjeloških odboj-
karjev in predstavniki spon-
zorjev, ki že desetletja omo-
gočajo obstoj kluba. Po uvo-
dnem nagovoru trenutnega 
predsednika OK Lubnik 
Gregorja Kamina je besedo 

prevzel župan Miha Ješe, ki 
je pozdravil navzoče ter obu-
dil nekaj spominov, saj se je 
v mladosti tudi sam ukvarjal 
z odbojko. Sledila je podeli-
tev nagrad udeležencem pri-
jateljskega turnirja, nasle-
dnje minute pa so pripadle 
posameznikom, ki so s svo-
jim delovanjem usodno za-
znamovali škofjeloški od-
bojkarski prostor.
Ob štiridesetletnici so naziv 
častnega člana OK Lubnik 
tako prejeli: Ivan Križnar, 

nekdanji predsednik kluba, 
zaslužen predvsem za vzpo-
stavitev dela z mladimi in 
organizacijo različnih semi-
narjev, Mario Šušteršič, ki je 
pred skoraj štirimi desetletji 
vzpostavil trajno sodelovanje 
z našimi rojaki in odbojkar-
skimi prijatelji v Italiji, ter 
Drago Zgaga in Vinko Na-
stran kot podpisnika usta-
novne listine OK Lubnik in 
dolgoletna sopotnika ter za-
vzeta delavca in podpornika 
škofjeloškega kluba. Prav 

tako so člani kluba s skro-
mnim darilom počastili do-
mačina in uglednega med-
narodnega sodnika Antona 
Pevca. Organizatorji niso 
pozabili niti na Ženski od-
bojkarski klub (ŽOK) Škofja 
Loka, ki je letos praznoval 
dvajsetletnico delovanja. Po-
zornost so jim izkazali z da-
rilom, ki ga je prevzela člani-
ca upravnega odbora ŽOK 
Špela Bokal. Prisotne je nav-
dušil tudi govor Ivana Peter-
lina, odbojkarja, ki je vodja 
vseh zamejskih slovenskih 
športnih organizacij s sede-
žem v Trstu. Poudaril je eno-
tnost slovenskega etničnega 
prostora in povezovalno 
funkcijo športa, ki odraža 
pristno prijateljstvo ne glede 
na politične nazore ali siste-
me. Velja omeniti tudi mla-
dega in nadarjenega kitarista 
Leona Ravnikarja, ki je z 
glasbenimi vložki popestril 
slavnostno prireditev. Ob 
koncu se je župan Miha Ješe 
v imenu Občine Škofja Loka 
zahvalil odbojkarskemu klu-
bu za dobro delo in jim pre-
dal skromno darilo.

Odbojkarji so praznovali
Ob koncu septembra se je v Škofji Loki odvil pravi odbojkarski praznik. Domači Odbojkarski klub 
(OK) Lubnik je s prijateljskim turnirjem z mednarodno udeležbo in veliko slovesnostjo v Sokolskem 
domu namreč praznoval že 40-letnico delovanja.

Loški odbojkarji so praznovali štirideset, odbojkarice pa 
dvajset let delovanja. / Foto: Vesna Križnar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Z vsakoletno 
podelitvijo nagrad Skupina 
za lepšo Loko spodbuja pre-
bivalce, da lepo urejajo oko-
lico svojih domov in poslov-
nih stavb. Tudi letos so po-
delili 17 priznanj. 
Podeljujejo jih v šestih kate-
gorijah, poleg tega pa dode-
lijo tudi priznanje za nagelj-
ne. Priznanja za ocvetličenja 
v starem mestnem jedru so 
dobili: družini Ferk (Blaževa 
ulica 4) in Hafner (Kopali-
ška ulica 1) ter Kavarna Vah-
tnca (Mestni trg 31). Nagra-

de vsako leto podelijo tudi 
nastanitvenim, gostinskim 
in ostalim turističnim objek-
tom v mestu in okolici. Le-
tos sta si priznanji prislužila 
Turizem Loka (Stara Loka 
8a) in gostilna Pr' Birt (Pra-
protno 17). Dva nagrajenca 
sta tudi med podjetji, usta-
novami in kulturnimi spo-
meniki v občini: podjetnik 
Roman Šuštar (Draga 16a) 
in podjetje SMC (Pevno 4a). 
Dokaz, da se tudi v blokih 
trudijo, da bi bilo njihovo bi-
valno okolje čim lepše, so 
nagrade, podeljene za naj-
lepši balkon v večstanovanj-

ski stavbi v Škofji Loki. 
Frankovo naselje se izkaže 
vsako leto znova, letos pa še 

posebej družine Škorc 
(Frankovo naselje 41), Pra-
štalo (Frankovo naselje 159) 
in Kondič (Frankovo naselje 
162). Lepe so tudi posamič-
ne stanovanjske hiše. Na-
grade za najlepše pa gredo 
letos družinam Rant (Zgor-
nja Luša 5a), Torkar (Nad 
Plevno 14) in Košir (Pungert 
30). Kmetije na območju ob-
čine Škofja Loka pa so letos 
najlepše urejale družine Tri-
ler (Kidričeva cesta 46), Tu-
šek (Stirpnik 14) in Kalan 
(Suha 11a).  
Posebno priznanje vsako 
leto namenijo tudi za nagelj-
ne, ki jih spet veliko opaža-
mo na oknih in balkonih 
hiš. Letos je v občini Škofja 
Loka imela najlepše družina 
Habjan (Gabrška Gora 4). 
Priznanja je podelil župan 
Miha Ješe.

Prispevajo k lepši podobi Loke
Skupina za lepšo Loko je podelila nagrade za najlepše okrašene stanovanjske hiše in poslovna okolja. 
Priznanja v šestih kategorijah, dodatno še za nageljne.

Nagrajencem je čestital župan Miha Ješe. / Foto: Andrej Tarfila

Umirjenost in eleganca: nagrajeni balkon družine Škorc 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Bliža se konec 
leta, ko si bo staro mestno 
središče Škofje Loke spet 
nadelo praznično preobleko. 
Občina Škofja Loka je v želji 
po ureditvi enotne, kakovo-
stne in privlačne praznične 
okrasitve izdelala projekt 
poenotenja sistema pritrdišč 
za okrasitev na fasadah Me-
stnega in Spodnjega trga. 
Vsa dosedanja stara pritrdi-
šča okrasitve bodo namreč 
odstranili in namestili nova, 
ki bodo enotnega videza. 
Projekt so pred kratkim 
predstavili lastnikom stavb v 
mestu, ki jih zadeva novole-
tna ali katera koli okrasitev 
za potrebe mesta. 
Da preverijo primernost pri-
trdišč, so se odločili zaradi 
neprijetne lanske izkušnje s 
poškodovano fasado. Posne-
li so vse hiše v mestu, kjer je 
nameščena okrasitev, in na 
novo določili mesta na fasa-
dah, kjer bodo nameščena 
pritrdišča. Za to so dobili 
tudi soglasje Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine. Se-
daj iščejo tudi soglasja la-
stnikov teh stavb. Kot pravi-
jo na občinskem oddelku za 
okolje in prostor, jih želijo 
čim prej zbrati, in če jim bo 
to uspelo, bodo že pred pr-
vim mrazom namestili nova 
pritrdišča v skladu s projek-
tom. Izvajalca so že izbrali, 
lastnikom stavb pa tudi spo-
ročajo, da jih ne bodo bre-
menili nikakršni stroški. 

"Lastnikom stavb, ki so se v 
precejšnjem številu odzvali 
predstavitvi v Sokolskem 
domu, se zahvaljujemo za 
odziv in za koristne predlo-
ge, ki jih bomo upoštevali," 
pravijo na oddelku za okolje 
in prostor. "Hkrati prosimo 
ostale, ki se niso udeležili 
predstavitve, naj izpolnijo 
obrazec s soglasjem za na-
mestitev novih pritrdišč. Na 
občini se lahko oglasijo 
osebno ali pokličejo na od-
delek za okolje in prostor, 
na spletni strani pa si lahko 
ogledajo rešitev iz projekta. 
Oglasijo naj se nam v vsa-
kem primeru, tudi če se s 
posegom ne strinjajo."
Obrazce so sicer lastnikom 
že poslali, lahko pa so koga 
spregledali. V tem primeru 
lahko lastniki hiš obrazec 
najdejo na občinski spletni 
strani (http://www.skofja-
loka.si/novica/104847). 
Tam je predstavljen tudi 
načrt predvidenih posegov 
na fasadah, kjer bodo nova 
pritrdišča izvedena siste-
matično, tako da bodo 
ustrezala različnim scenari-
jem okrasitve. Doslej je bilo 
na stavbah Mestnega trga 
84 pritrdišč, na Spodnjem 
trgu pa 45. Novo predvide-
no stanje pa je 37 pritrdišč 
na Mestnem trgu in 45 pri-
trdišč na Spodnjem trgu, 
pojasnijo na oddelku za 
okolje in prostor, kjer si že-
lijo projekt čim prej izpelja-
ti, da bo za praznike lahko 
Loka spet lepo okrašena.

Pritrdišča za 
praznično okrasitev
Na mestnih fasadah nova pritrdila za praznično 
okrasitev 

Stara Loka – V sredo, 25. oktobra, bo ob 19. uri v Jurjevi 
dvorani v Stari Loki Strahlov večer. Tokrat se bodo posvetili 
knjigam in knjižnicam, saj je v Stari Loki kar nekaj primerov, 
kjer knjige cenijo in jih ohranjajo kot hišno ali osebno knji-
žnico. Pod naslovom Starološke knjižnice – (ne)znani zakla-
di bo Ana Florjančič predstavila Lenkčevo, Mruščevo, Ber-
gantovo in del Logondrove knjižnice, omenila bo tudi knji-
žnico pokojne Marije Mrak. Pozornosti bosta deležni tudi 
nekdanja Strahlova knjižnica in Starološka župnijska knji-
žnica Ivana Veiderja. Na večeru bodo sodelovali učenke in 
učenci OŠ Ivana Groharja.

Starološke knjižnice – (ne)znani zakladi

Škofja Loka – Septembra odprti novi Trg pod gradom bo 
dokončno podobo in značaj dobil z zasaditvijo sadike, po-
tomke najstarejše žlahtne vinske trte na svetu z mariborske-
ga Lenta ob mestnem obzidju na novem trgu. Zasaditev bo 
potekala v soboto, 4. novembra, ob 11. uri. S tem simbolnim 
dejanjem bo Škofja Loka po stoletjih spet postala vinorodno 
mesto. Trto bosta zasadila Stane Kocutar, uradni skrbnik 
mariborske Stare trte, in Alojz Jenuš - Slavek, vodja trgačev 
iz Malečnika. Prisotna bosta oba loška viničarja Marko 
Murn in Jože Krek. Sledil bo blagoslov trte, Trga pod gra-
dom ter otroškega igrišča Zamorc, po blagoslovljenem no-
vem trgu se bodo zapeljala starodobna kolesa članov dru-
štva Rovtarji. V ospredju kulturnega programa bodo stara 
glasba (Janez Jocif) in historični plesi, ki jih bodo prikazali 
člani in članice Kulturnega društva Lonca. Pričakujejo obisk 
mariborskega župana Andreja Fištravca, ki je svojemu žu-
panskemu kolegu Mihu Ješetu spomladi poklonil cepič te 
žlahtne vinske trte. Na prireditvi pa bo tudi delegacija iz 
pobratenega bavarskega Freisinga pod vodstvom županje 
Eve Bönig in dolgoletnega organizatorja bratskih srečanj 
Ruperta Widmanna.

Ob grajskem obzidju bodo zasadili trto
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Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 24. oktobra 2017
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Mateja Rant

Lučine – V okviru obnove 
petstometrskega odseka 
skozi Lučine so tudi razširili 
cestišče, uredili odvajanje 
vode in prestavili komunal-
ne vode ter zgradili pločni-
ke. Večino gradbenih del so 
opravili v letu 2013, slabih 
sto metrov cestišča pa je po 
odkupu hiše na naslovu Lu-
čine 2 počakalo na lansko 
leto, so pojasnili na občini. 
Naložba je bila vredna do-
brih šeststo tisoč evrov, od 
tega je pol milijona evrov 
zagotovila republiška direk-
cija za infrastrukturo, slabih 
sto tisoč evrov pa občina, ki 
je pokrila stroške gradnje 
pločnika, avtobusnih niš in 
ureditve javne razsvetljave.
»Čeprav gre zgolj za petsto 
metrov obnovljene ceste, 
verjamem, da je to za vas iz-
rednega pomena, saj vsi to-
vrstni posegi prispevajo k 
večji prometni varnosti in 
povezovanju krajev,« je ob 
slovesni predaji ceste name-
nu poudaril minister za in-
frastrukturo Peter Gašper-
šič. Z njim se je strinjal tudi 
župan občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež, ki se 

mu zdi najpomembnejše, da 
pri obnovi cestne infrastruk-
ture na prvo mesto posta-
vljajo varnost. Obnova in ši-
ritev ter modernizacija cesti-
šča je namreč veliko pripo-
mogla k temu, da so tudi 
najmlajši kot najranljivejši 
udeleženci v prometu var-
nejši. Na direkciji so ob tem 
obljubili, da bodo poleg pro-
jektov, ki se že izvajajo na 
državnih cestah v občini, po-
skušali najti tudi rešitev za 
cesto iz Lučin preko Dolgih 
Njiv do Suhega Dola, po ka-
teri se je ob odprtju preno-
vljene ceste v Lučine pripe-
ljal tudi minister in je ob 
tem ugotavljal, da je res v 
slabem stanju. »Sredstva za 
naložbe v infrastrukturo se 
povečujejo, na leto je za to 
na voljo približno dvesto mi-
lijonov evrov,« je poudaril 
minister Gašperšič in dodal, 
da je za vzdrževanje cest v 
gorenjavaškopoljanski obči-
ni na voljo okrog osemsto 
tisoč evrov. V načrtu je ob-
nova prvega dela ceste od 
Gorenje vasi proti Todražu, 
gradnja križišča v Dobju, 
gradnja nadomestnega mo-
stu v Gorenji vasi ter rekon-
strukcija ceste na odseku 

Gorenja vas–Hotavlje in 
Trebija–Sovodenj. Tako bo 
po besedah župana v priho-
dnjih petih letih končna gra-
dnja državne cestne infra-
strukture v njihovi občini.
Odprtje obnovljenega ce-
stnega odseka so pospremili 
s kulturnim programom, v 
katerem so nastopili otroci 
podružnične šole Lučine. 
Ob spremljavi učiteljice 
Neže Erznožnik so zapeli 
Lučinsko himno, Orffov 

krožek s pevci pod vodstvom 
Brede Gruden pa se je pred-
stavil s pesmijo Je bela cesta 
uglajena. Trak so prerezali 
minister za infrastrukturo 
dr. Peter Gašperšič, župan 
Milan Čadež, namestnica 
direktorja Direkcije za infra-
strukturo Ljiljana Herga in 
vodja projektov na Direkciji 
Božo Kordin ter tako cesto, 
četudi je slabo leto že služila 
svojemu namenu, tudi ura-
dno predali v uporabo.

Varneje skozi Lučine
Obnovljeni odsek državne ceste skozi vas Lučine so v začetku oktobra tudi uradno predali namenu. 
Obnova se je začela pred petimi leti, zadnja gradbena dela pa so opravili konec lanskega leta.

V začetku oktobra so slovesno predali namenu prenovljeni 
odsek državne ceste skozi Lučine. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Hotavlje – Doprsni kip Luke 
Pintarja so odkrili prav na 
dan, ko je minilo 160 let od 
njegovega rojstva, torej 15. 
oktobra. "Ideja o postavitvi 
kipa se je sicer porodila že v 
začetku leta 2015, ko se je na 
pobudo Danila Jezerška 
ustanovila iniciativna skupi-
na za pripravo praznovanja 
in obeležitve življenja in 
dela Luke Pintarja. Oktobra 
istega leta smo na njegovi 
rojstni hiši v Preserju odkri-
li spominsko ploščo in v ga-
silskem domu pripravili 
okroglo mizo o njegovem 
življenju in delu ter se zave-
zali, da mu ob 160. obletnici 
rojstva postavimo spome-
nik. Obljubo smo držali," je 
zbrane na slovesnosti ob od-
kritju kipa nagovoril predse-
dnik Turističnega društva 
Slajka Hotavlje Janez Dem-
šar. Idejno zasnovo obeležja 
sta pripravila arhitekt Peter 
Pogačnik in Jože Tavčar, ki 
je na podlagi fotografij tudi 
izdelal model kipa v mavcu.
Prve razrede osnovne šole je 
Luka Pintar obiskoval v Go-
renji vasi, višje pa v Škofji 
Loki. Že kot dvanajstleten 
fant je odšel na ljubljansko 

gimnazijo, kjer je bil med 
najboljšimi učenci. V Grad-
cu je študiral klasično filolo-
gijo in slavistiko. Leta 1883, 
ko je zaključil študij, je bil 
usposobljen za profesorja 
latinščine in grščine v nem-
škem in slovenskem učnem 
jeziku. Sprva je šest let služ-
boval na gimnaziji v Ljublja-
ni, nato pa osem let še v No-
vem mestu, so razkrili nekaj 
dejstev iz njegovega življe-
nja, o katerem še pred nekaj 
leti tudi domačini niso vede-
li veliko, so priznali. Po-
drobneje so njegovo življe-
nje in delo začeli raziskovati 

ob stoletnici njegove smrti 
pred dvema letoma. O po-
membni sledi, ki jo je Luka 
Pintar pustil na bogati zapu-
ščini današnje Narodne in 
univerzitetne knjižnice 
(NUK) v Ljubljani, je ob od-
kritju doprsnega kipa spre-
govorila slavnostna govorni-
ca, ravnateljica NUK Marti-
na Rozman Salobir. V Štu-
dijski knjižnici za Kranjsko, 
današnji NUK, je namreč 
leta 1898 na mestu skriptor-
ja nasledil Frana Levstika in 
se najprej lotil selitve njenih 
knjižničnih zakladov na 
druge lokacije, saj je potres 

leta 1895 stavbo močno po-
škodoval. Leta 1909 so ga 
imenovali za ravnatelja štu-
dijske knjižnice, ki jo je vo-
dil vse do smrti leta 1915. 
Med pomembnimi pridobi-
tvami iz časa njegovega vo-
denja knjižnice je dragoce-
na Prešernova rokopisna 
zapuščina. Obsežno je bilo 
tudi njegovo jezikoslovno 
delo. Ukvarjal se je z zbira-
njem narodnega besednega 
zaklada, ki ga je deloma iz-
ročil jezikoslovcu Maksu 
Pleteršniku. V zadnjih de-
setih letih pa so bile njego-
ve jezikoslovne študije po-
svečene skoraj izključno 
razlaganju slovenskih kra-
jevnih imen.
Ob odkritju kipa je bilo mo-
goče izvedeti tudi nekatera 
manj znana dejstva iz njego-
vega življenja, recimo da je 
bil med ustanovitelji prvega 
slovenskega društva ljubi-
teljskih fotografov pred 127 
leti. Poročen je bil z Marijo 
Kobilco, sestro znane slikar-
ke Ivane Kobilce. V zakonu 
sta se jima rodila sin Ivan in 
hči Mira. Ivan je imel tri 
otroke in dva med njimi, Pe-
ter in Luka Pintar, sta se 
udeležila tudi odkritja kipa 
njunemu staremu očetu.

Odkrili kip Luki Pintarju
Literarnemu zgodovinarju, jezikoslovcu in bibliotekarju Luki Pintarju so se ob 160. obletnici rojstva v 
njegovem rojstnem kraju Hotavlje poklonili s postavitvijo doprsnega kipa.

Odkritja kipa Luki Pintarju sta se udeležila tudi njegova 
vnuka Peter (levo) in Luka Pintar.

Preteklo nedeljo je bil odkrit 
doprsni kip literarnega zgo-
dovinarja in imenoslovca 
Luka Pintarja. Sam sem v 
nagovoru poudaril, kako 
močno slovensko zavest in 
osebno odgovornost je imel 
ta najznamenitejši Hotavelj-
čan. Luka Pintar je jasno po-
vedal, da se v znanost ne 
sme vtikati nacionalni šovi-
nizem, ali danes povedano, 
da se politika ne sme vtikati 
v stroko. To poudarjam za-
radi tega, ker je za današnjo 
politiko vse drugo bolj po-
membno kot pošten sloven-
ski državljan in naša tradici-
onalna krščanska kultura. 
Pintarjeve besede so zelo 
močne, jasne in v razmislek 
in upoštevanje za današnji 
čas. 
Znani geograf iz Poljan Ja-
nez Jesenko se je zavzemal 
za več slovenskega jezika 
za časa države Avstro-Ogr-
ske. Vrhu šolstva je sporo-
čil, da morajo biti šolske 
čitanke napisane v sloven-
skem jeziku, ker se da le s 
tem jezikom največ pove-
dati. Ivan Regen je doživel 
vrsto kritik v tujini na ra-
čun svojega znanstvenega 
dela in dognanj na podlagi 
praktičnih poizkusov. Bil 
pa je kritikom hvaležen in 
jim dal jasno vedeti, da se 

kakovostna dela nadgraju-
jejo s kritiko, in ne s hvalo. 
Ivan Tavčar je bil pa že bolj 
zvit. Pošten poljanski kmet 
ga je prišel prosit za zasto-
panje v pravdi in se mu je 
že pri opisu težave zlagal. 
Tavčar ga je prekinil in mu 
jasno rekel, ti mi povej po-
šteno, tako kot je, če bo tre-
ba, se bom pa jaz zlagal na 
sodišču.
Naši rojaki iz Poljanske doli-
ne so bili v preteklosti znani 
tudi po jasnih in močnih be-
sedah, predvsem pa po deja-
njih. Upam, da se bomo od 
svojih prednikov vsi skupaj 
kaj naučili, predvsem pa 
tudi kaj udejanjili.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Moč jasne besede

Milan Čadež

Mateja Rant

Poljane – V vrtcu Agata pri 
Osnovni šoli Poljane je ta 
čas organiziranih sedem od-
delkov vrtca, pri čemer pol-
drugi oddelek že osmo leto 
deluje v začasnih prostorih 
lovskega doma Poljane, so 
razložili na občini. Prostor-
sko stisko naj bi dolgoročno 
rešili z gradnjo prizidka, v 
katerem bo prostor za šest 
igralnic in dve nadomestni 
učilnici, saj je šola že pred 
leti del šolskih prostorov od-
stopila za potrebe vrtca. Ob-
čina je že pridobila pravno-
močno gradbeno dovoljenje 
za gradnjo prizidka, z deli 
naj bi po besedah župana 
Milana Čadeža začeli takoj 

po končanju gradnje telova-
dnice v Gorenji vasi, tako da 
bi prve otroke v novem vrtcu 
lahko sprejeli v letu 2021. 
Ocenjujejo, da bo naložba 
vredna več kot pol milijona 
evrov, zato računajo tudi na 
pridobitev nepovratnih sred-
stev Ekosklada. »Objekt 
bomo namreč gradili po 
konceptih energetsko varčne 
gradnje in s tem prispevali k 
okolju prijazni gradnji jav-
nih objektov,« so pojasnili 
na občini. Z novimi prostori 
vrtca bodo po oceni občine 
lahko omogočili vključitev v 
vrtce tudi tistim otrokom, ki 
starostni pogoj izpolnijo šele 
med šolskim letom, s čimer 
bodo odpravili čakalne vrste 
za vpis v vrtec.

Ob vrtcu Agata bodo 
gradili prizidek
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Mateja Rant

Gorenja vas – "Smo majhno 
društvo, ki šteje le 25 članov, 
zato nam je v veliko v čast, 
da so nas izbrali za organi-
zacijo 47. srečanja turistič-
nih društev," je bila po do-
godku zadovoljna predse-
dnica TD Gorenja vas Lea 
Bašelj. Precej pomlajeno 
članstvo v društvu vodi že 
drugo leto, organizacija 
omenjenega dogodka pa je 
bila po njenih besedah ne-
kaj posebnega, saj so gostili 
180 članov turističnih dru-
štev z vse Gorenjske. "To, da 
nas druži enaka strast, to je 
strast do zgodovinskih, kul-
turnih in naravnih zname-
nitosti v naši domovini, je 
nekaj res čarobnega," meni 
Lea Bašelj.
Kraja tokratnega srečanja 
niso izbrali naključno, saj so 
jih v Poljansko dolino pova-
bili ob stoletnici začetka iz-
hajanja povesti Cvetja v jese-
ni njihovega rojaka Ivana 
Tavčarja, iz občine Gorenja 
vas - Poljane pa prihaja tudi 
aktualna predsednica Go-
renjske turistične zveze Lu-
cija Kavčič. Zbrane so pope-

ljali na ogled treh znameni-
tih turističnih točk v Poljan-
ski dolini, in sicer Rupniko-
ve linije, Šubičeve hiše in 
dvorca Visoko z okolico. "Po 
končanih vodenih ogledih 
smo jih s čajem, ocvirkovo 
potico in praženim krompir-
jem pričakali pred obnovlje-
nim Sokolskim domom v 
Gorenji vasi, kjer je potekala 
večerna prireditev s podeli-
tvijo priznanj," je razložila 
Lea Bašelj. Na odru Sokol-
skega doma so se predstavili 

mladi igralci iz podjetniške-
ga krožka OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas, folklorna sku-
pina Zala iz Žirovskega 
Vrha in plesna skupina 
Step. Srečanje je sicer na-
menjeno predvsem druže-
nju gorenjskih turističnih 
delavcev ter izmenjavi izku-
šenj in dobrih praks. Obe-
nem je to priložnost, da se s 
priznanji zahvalijo najbolj 
prizadevnim posamezni-
kom in društvom za doseže-
ne uspehe na področju tu-

rizma. TD Škofja Loka je 
prejelo priznanje ob 120-le-
tnici, TD Dovje - Mojstrana 
pa ob 110-letnici delovanja.
Podelili so tudi posebna pri-
znanja za urejenost krajev 
na Gorenjskem v okviru 
projekta Turistične zveze 
Slovenije Moja Dežela – 
lepa in gostoljubna. Letos je 
bil po besedah Lucije Kavčič 
poudarek na drobnih poseb-
nostih, ki bogatijo kraj. S 
priznanji so nagradili pre-
dloge TD Kranjska Gora, 
TD Bohinj, TD Dovje – Moj-
strana, TD Begunje in Kra-
lov čebelnjak na Selu pri 
Bledu. Za njihovo prizadev-
no delo v društvih so prizna-
nja podelili še sedemnaj-
stim posameznikom. Na 
koncu je sledila podelitev 
priznanj za najlepše gorenj-
ske nageljne v okviru akcije 
Vrnimo gorenjski nagelj na 
gorenjski balkon. Te so letos 
vzgojili, zalivali in skrbno 
negovali Anja Kokelj s kme-
tije pr' Jejlarji na Mlaki, 
Anka Vodnik s kmetije An-
drejon v Gorenji Žetini ter 
Damjana in Jože Mulej s tu-
ristične kmetije na Selu pri 
Bledu.

Druži jih enaka strast
Srečanje gorenjskih turističnih delavcev, že 47. po vrsti, so letos gostili v Poljanski dolini. 
Organizacijo srečanja so namreč prevzeli v Turističnem društvu (TD) Gorenja vas.

Letošnje srečanje gorenjskih turističnih delavcev so gostili 
v Poljanski dolini. /Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Gorenja vas – Praznovanje 
tridesetletnice Teniškega 
kluba Gorenja vas, vrhunec 
katerega je predstavljal beli 
tenis na Visokem konec av-
gusta, so v septembru zao-
krožili s predstavitvijo zbor-
nika in z nočnim turnirjem 
dvojic na zunanjih teniških 
igriščih ob šoli v Gorenji 
vasi. V teniško sekcijo je bilo 
do današnjih dni po bese-
dah predsednika kluba in 
skrbnika teniških igrišč Izi-
dorja Selaka vključenih 435 
igralcev. Zasluge za to je po 

njegovem treba pripisati 
tudi vsakoletni klubski ligi, 
ki je zaživela leta 1993. Re-
kordno leto s 101 udeležen-
cem v ligi je bilo leto 2001.
Praznovanje tridesetletnice 
teniškega kluba so začeli ko-
nec avgusta z belim tenisom 
na novozgrajenem travna-
tem igrišču na Visokem, 
končali pa z izdajo zbornika 
30 let tenisa v Gorenji vasi, 
ki na osemdesetih straneh 
popisuje zgodovino tenisa v 
Gorenji vasi, predvsem v za-
dnjem desetletnem obdo-
bju. Pri nastanku zbornika 
sta ob Izidorju Selaku sode-

lovala še Albin Nedižavec in 
Tomaž Pisk. Začetki teni-
škega kluba v Gorenji vasi 
so povezani z gradnjo dveh 
teniških igrišč ob tamkajšnji 
osnovni šoli. "Pri gradnji so 
sodelovali predvsem navdu-
šeni člani Športnega društva 
Partizan in člani Šolskega 
športnega društva Blegoš, ki 
so opravili 1732 prostovolj-
nih delovnih ur," je razložil 
Selak in s ponosom dodal, 
da omenjeni igrišči še danes 
po mnenju številnih igralcev 
veljata za eni najlepše ureje-
nih pri nas. Leta 1995 so za-
čeli organizirati občinska 
prvenstva v tenisu. "V 24 le-
tih sem podelil že 551 me-
dalj in pokalov." Gorenjeva-
ški igralci se udeležujejo 
tudi medobčinskih prven-
stev občin Škofja Loka, Žele-
zniki, Žiri in Gorenja vas - 
Poljane, s svojimi ekipami 
sodelujejo še v gorenjski te-
niški ligi, kot klub so v letih 
1990 in 1991 tekmovali celo 
v tretji slovenski ligi. V klu-
bu imajo letos 55 članov. V 
šolskem letu 2007/2008 je 
v osnovni šoli začel delovati 
teniški krožek, ki je del inte-
resnih dejavnosti šolskega 
športnega društva Blegoš.
Kot je spomnil Selak, je bil 
"beli šport ali šport elite", kot 

so nekoč poimenovali tenis, 
v Poljanski dolini živ že ko-
nec 19. stoletja. "Naš rojak in 
pisatelj Ivan Tavčar je na Vi-
sokem že leta 1897 zgradil 
prvo teniško igrišče na travi v 
Sloveniji." Ob 150. obletnici 
njegovega rojstva so v letu 
2001 prvič organizirali tako 
imenovani tenis v belem, te-
nis na starodoben način so 
ponovno odigrali še leta 
2007 ob praznovanju dvajse-
tletnice tenisa v Gorenji vasi. 
Ob letošnjem jubileju kluba 
in 120. obletnici izgradnje 
teniškega igrišča na Viso-
kem pa so tenis v belem pr-
vič odigrali na novem travna-
tem igrišču ob dvorcu Viso-
ko. "Odločitev za ureditev 
igrišča ni bila enostavna, 
prepričalo me je vaše delo v 
preteklosti in to, da ste že 
uspešno organizirali Tavčar-
jev tenis v belem," je ob tem 
poudaril župan Milan Čadež.
Predstavitvi zbornika je sle-
dil nočni turnir dvojic, na 
katerem je nastopilo 16 ude-
ležencev. »Začeli smo v pe-
tek ob 22. uri in končali za-
dnjo septembrsko soboto 
deset minut čez tretjo zju-
traj,« je pojasnil Selak, ki je 
na koncu skupaj z Brane-
tom Božičem iz Škofje Loke 
slavil zmago na turnirju.

Trideset let teniškega kluba
Ustanovitev teniškega kluba v Gorenji vasi, ki sodi pod okrilje športnega društva Partizan Gorenja 
vas, sovpada z ureditvijo prvih dveh teniških igrišč v Gorenji vasi v letu 1987.

Izidor Selak z zbornikom, ki so ga izdali ob tridesetletnici 
teniškega kluba Gorenja vas. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Sovodenj – Celotno proslavo 
ob jubileju so člani društva 
pripravili v obliki televizij-
skega programa, v okviru ka-
terega je bilo mogoče spre-
mljati pogovorne, kuharske 
in športne oddaje, z vsako pa 
so odkrili delček iz njihove 
sedemdesetletne zgodovine. 
Društvo so pred sedemdese-
timi leti ustanovili pod ime-
nom Svet ljudske kulture, 
vsa leta pa je bila v središču 
njihovega delovanja gledali-
ška dejavnost, saj so vsako 
leto na oder postavili vsaj eno 
gledališko predstavo, je v 
uvodu spomnil Jelko Podob-
nik. Po njegovih besedah je 
zadnjih deset let društvo na 
novo zaživelo, saj se jim je 
pridružilo veliko mladih, de-
lati pa so začeli tudi avtorske 
predstave. Kot je poudaril 
predsednik društva Jernej 

Kokelj, imajo ta čas okrog šti-
rideset članov, večinoma 
mladih, vsi pa zelo dobro so-
delujejo med seboj. Mlade 
igralce začnejo na Sovodnju 
vzgajati že v prvem razredu 
osnovne šole, je razložila 
vodja tamkajšnje podružnič-
ne šole Milka Burnik. Imajo 
dve igralski skupini, mlajšo 
in starejšo, s katerima veliko 
nastopajo na prireditvah v 
domačem kraju in tudi v šir-
ši okolici, vsako leto se udele-
žijo tudi srečanja gledaliških 
skupin podružničnih šol.
Ob jubileju jih je nagovoril 
tudi župan občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež, 
ki je poudaril, da ne zamudi 
prav nobene njihove nove 
igre. »Na igriv način znate 
povedati tudi težke stvari,« 
je dejal Čadež, ki verjame, 
da je prav njihov mladostni 
zagon tisti, ki polni dvorane 
povsod, kamorkoli pridejo. 

Zabavni jubilej
V Kulturno umetniškem društvu Sovodenj so ob 
sedemdesetletnici delovanja pripravili nekoliko 
drugačno praznovanje.

Neč bat teater, ki deluje v okviru KUD Sovodenj, je tudi med 
proslavo ob jubileju poskrbel za številne humorne vložke. 
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Gorenja vas – Jakoba Dolinarja iz Stare Oselice, ki je v začet-
ku septembra na izboru v Zgornjih Gorjah postal mladi go-
spodar leta 2017, je po zmagi sprejel tudi župan občine Go-
renja vas - Poljane Milan Čadež. »Ključe 57 hektarjev velike 
hribovske kmetije sta mu mama Danica in oče Zvonko v 
roke predala pred dvema letoma. Njihova glavna panoga je 
pridelava in predelava mleka v različne mlečne izdelke, kot 
so sir, skuta, jogurt, maslo ..." so pojasnili na občini. Jakob 
Dolinar je priznal, da je bil zmage vesel, čeprav je ni priča-
koval. Zmago vidi tudi kot dobro priložnost za promocijo 
njihove kmetije in kmetijstva nasploh. Na tekmovanju za 
mladega gospodarja leta je sicer med šestimi kandidati po-
kazal največ teoretičnega znanja. Pri tem se je bilo treba 
spoznati na pridelavo mleka ter izdelavo suhomesnatih iz-
delkov in piva, preverjali so tudi poznavanje rastlinstva in 
živalstva Triglavskega narodnega parka. Pri praktičnem delu 
pa so se morali med drugim izkazati pri peki »štrudla«.

Župan sprejel mladega gospodarja leta
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Ana Šubic

Selca – Igralci Kulturnega 
društva dr. Janez Evangelist 
Krek iz Selc se s komedijo 
Mnogo hrupa za nič, ki so jo 
premierno uprizorili junija, 
na predvečer dneva držav-
nosti, vračajo na odre. Prvo 
ponovitev pripravljajo to so-
boto, 28. oktobra, ob 18. uri 
v Krekovem domu v Selcih, 
dan kasneje, v nedeljo ob 17. 
uri pa si jo bo možno ogle-
dati še v kulturnem domu v 
Železnikih.
Da na oder postavijo eno 
najbolj znanih Shakespearo-
vih komedij, se je režiser 
Jure Thaler odločil ob lanski 
400. obletnici smrti angle-
škega dramatika. "Po drugi 
strani pa imamo radi izzive. 
Seveda ne smemo pozabiti 
na Shakespearov humor, ki 
je večkrat zakrit v tančico 
skrivnostnosti in se ga šele 
med ponovitvami ter vajami 
odkriva. Zato smo se na va-
jah večkrat nasmejali stav-
ku, ki smo ga prej že stokrat 

ponovili, ampak je zaživel 
šele z določeno kretnjo, na-
glasom … Res je njegov hu-
mor malo bolj kompleksen, 
manj je situacijske komike, 
kar zahteva posebno natanč-
nost ter delo s strani režiser-
ja in igralcev, da vse skupaj 
izpade smešno in se s tem 
pokažejo vse razsežnosti 
Shakespearove neizmerne 
inteligence, ki jo je imeni-
tno prikazal skozi humor," 
je povedala članica kulturne-
ga društva Ana Berce, ki 

ima v igri vlogo spletične 
Margarete.
V glavnih vlogah guverner-
jeve nečakinje Beatrice in 
mladega plemiča Benedikta 
sta Ana Pollak in Gregor 
Gartner. Igra ima sicer 18 
vlog in 14 igralcev. "Dva iz-
med igralcev, Niko Rovtar in 
Ema Krek, tako 'skačeta' iz 
vloge v vlogo, kar je precej 
zahteven izziv zaradi karak-
terno precej različnih vlog, a 
sta to opravila izjemno in 
igri dodala posebno zabav-

nost. V Shakespearjevem 
času so moški igrali ženske 
vloge, mi pa smo zadevo 
obrnili," je pojasnila Berce-
tova. Komedija Mnogo hru-
pa za nič se sicer nanaša na 
ljubezen, hrepenenje, splet-
ke in različne preizkušnje, 
ki čakajo zaljubljence na 
poti do sreče ... 
Po uprizoritvah v domači 
občini se bodo selški igralci 
z novodobno Shakespearje-
vo komedijo odpravili na go-
stovanja po Sloveniji: v Rač-
no pri Grosupljem, Tomaj 
na Krasu, Bevke (Občina 
Vrhnika) in Podnanos ... Za 
naslednje leto se že dogovar-
jajo za gostovanje v Aderga-
su in še nekaterih kraji po 
Sloveniji. "Veseli smo, da 
nas kulturna društva večino-
ma gostijo brezplačno, kar 
kaže na željo po sodelovanju 
med amaterskimi kulturni-
mi društvi, katerih namen 
ni služiti denar, ampak uži-
vati v igranju ter svojo strast 
prinašati med ljudi," je še 
dejala Bercetova.

Mnogo hrupa za nič
Dramska sekcija kulturnega društva iz Selc je na oder postavila znano Shakespearovo komedijo 
Mnogo hrupa za nič. To soboto, 28. oktobra, jo bodo uprizorili v Selcih, dan kasneje pa v Železnikih. 

Igra ima 18 vlog in 14 igralcev, zato se dva od njih uspešno 
vživljata v več likov. / Foto: arhiv društva

Ana Šubic

Železniki – Akciji Turistične 
zveze Slovenije Moja dežela, 
lepa in gostoljubna so se v 
Železnikih letos pridružili 
že triindvajsetič. V dobrih 
dvajsetih letih je opaziti zelo 
velik napredek pri urejeno-
sti domov in njihovih okolic, 
na oknih in vrtovih je vse 
več rož, občani pa so pri za-
saditvah vse bolj izvirni, je 
na nedavni razglasitvi naj-
lepše urejenih hiš, balkonov 
in vrtov poudarila Mojca Be-
nedičič, vodja komisije pri 
Turističnem društvu Žele-
zniki (TD), ki ocenjuje ure-
jenost na območju krajevne 
skupnosti Železniki. Pred-
sednik TD Tomaž Weiffen-
bach je dejal, da bi se sicer 
dalo še kaj izboljšati, a je že 
to, kar so videli letos in v 
preteklih letih, velik uspeh. 
Sekretarka Gorenjske turi-
stične zveze Mirjam Pavlič 
je zadovoljna, da z akcijo 
Moja dežela, lepa in gosto-
ljubna pripomorejo k lepši 
urejenosti in ocvetličenosti 
tudi v Selški dolini. Obča-
nom se je za trud pri ureja-
nju domov in okolic, s čimer 
prispevajo tudi k lepši podo-
bi njihovih krajev, zahvalil 
še župan Anton Luznar.
Med 34 prejemniki priznanj 
velja posebej omeniti družino 
Gortnar iz Podlonka 15, ki je 
letos prejela priznanje za naj-

lepši gorenjski nagelj. Nagelj-
ne vzgajajo že petdeset let; 
nekoč je zanje skrbela Milka 
Gortnar, v zadnjih letih pa jih 
je prepustila sinu Klemnu in 
njegovi partnerki Juditi Vr-
ščaj. Slednja nam je zaupala, 
da ob letošnji hudi vročini na-
geljnov ni bilo enostavno 
vzgajati, napadala jih je tudi 
plesen. Zahtevna je bila tudi 
vzgoja drugih rož, ki jih je na 
njihovi kmetiji zelo veliko. Za 
zalivanje tako v največji vroči-
ni porabi do dve uri, zato ji na 
pomoč priskoči tudi partner. 
V letih 2006 in 2013 so preje-
li tudi priznanje za najlepše 
urejeno kmetijo, letos pa sta 
se ga razveselili družini Ha-
bjan (Zali Log 33) in Čemažar 
(Potok 10).
Komisija je podelila še osem 
posebnih priznanj. Prejeli 

so jih Mirjana Novakovič 
(Na Kresu 18) za najlepše 
ocvetličen balkon, Kulturno 
in turistično društvo Zali 
Log za krožno pohodno pot 
Suša–Zali Log, Bojan Bene-
dičič (Zali Log 29) za obno-
vo in urejenost stare hiše, 
podjetje Vibam (Otoki 17) za 
urejeno okolico poslovne 
stavbe, družina Tolar (Pod-
lonk 25) za ureditev strme 
nabrežine ob hiši, Ale Kru-
pič (Dašnica 91) za urejanje 
ožje in širše okolice v Dašni-
ci, Jožica Trojar (Trnje 31) za 
urejeno hišo z okolico ter 
družini Demšar in Tolar 
(Martinj Vrh 37) za zname-
nje sv. Blaža, ki so ga posta-
vili v zahvalo za ozdravljene-
ga sina.
Priznanj za najlepše ureje-
ne hiše z okolicami je tokrat 

dvaindvajset. Prejele so jih 
družine Ceferin (Dašnica 
26), Pintar (Dašnica 30), 
Bogataj (Dašnica 140), Ču-
far (Dašnica 79), Gortnar 
(Dašnica 83), Markelj (Da-
šnica 93), Bogataj (Smoleva 
3), Lavtar (Zali Log 12b), 
Gajgar (Podlonk 40), Pirih 
(Podlonk 32), Markelj (Ra-
covnik 15), Šmid (Racovnik 
39), Benedik in Benedičič 
(Trnje 25), Pintar (Na 
Plavžu 56a), Lotrič (Na 
Plavžu 15), Vodenik (Na 
Plavžu 18a), Tolar (Češnjica 
51), Kavčič (Log 65), Demšar 
(Log 97), Bogataj (Log 75) 
ter Cilka Florjančič (Stude-
no 4) in Marija Pintar (Mar-
tinj Vrh 25). Priznanje za 
lepo urejeno večstanovanj-
sko enoto so tokrat prejeli 
stanovalci Na Kresu 12.

Hiše vse bolj urejene
V akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna so podelili kar 34 priznanj prizadevnim občanom, ki z 
urejanjem domov in okolic prispevajo tudi k lepši podobi krajev v Selški dolini.

Letošnji prejemniki posebnih priznanj / Foto: Tina Dokl

Ta mesec smo s slavnostno 
akademijo, blagoslovom 
prenovljene spominske plo-
šče na Krekovem domu v 
Selcih in sveto mašo, ki jo je 
daroval nadškof Stanislav 
Zore, počastili stoto obletni-
co smrti dr. Janeza Evangeli-
sta Kreka in obenem zaklju-
čili Krekovo leto. 
Zvrstilo se je veliko priredi-
tev v spomin na našega veli-
kega rojaka, ki smo ga imeli 
priložnost spoznati z zelo 
različnih vidikov. Dr. Krek je 
ena največjih osebnosti v 
zgodovini slovenskega naro-
da. Pomembno je vplival na 
narodovo samozavest in soo-
blikoval usodne narodno-po-
litične odločitve. Živel je vse-
binsko bogato življenje in je 
deloval na političnem, druž-
benem, kulturnem, ver-
skem, socialnem in pisatelj-
skem področju. Živel in delal 
je za druge. Nič zase, vse je 
dal za blagor slovenskega na-
roda. Videl in čutil je, kako 
narod trpi, zato mu je poma-
gal na več načinov, tako z 
ustanavljanjem zadrug kakor 
tudi z izobraževanjem in 
ozaveščanjem. Izčrpaval se 
je do onemoglosti. Izmučen 
od dela in potovanja je umrl 
8. oktobra 1917.
Največ prireditev v čast po-
membnemu možu so v tem 
letu organizirali člani Kultur-
nega društva dr. Janez Evan-
gelist Krek skupaj z Mladin-
skim pevskim zborom Žu-
pnije Selca in Mešanim pev-
skim zborom sv. Peter Selca. 
Ob pomoči Župnije Selca so 
pripravili tudi šest Krekovih 
večerov z različnimi temati-
kami. Prav tako so sodelovali 
pri slavnostni akademiji ob 
občinskem prazniku. Člani 
Kulturno turističnega dru-

štva Dražgoše so po različ-
nih krajih širom Slovenije 
uspešno gostovali s Krekovo 
burko Cigan čarovnik. V 
Muzeju Železniki so v sode-
lovanju s Planinskim dru-
štvom za Selško dolino pri-
pravili razstavo o Krekovi 
koči na Ratitovcu. Dr. Krek 
je pripomogel tudi k ustano-
vitvi tega društva in je rad 
zahajal v hribe, posebno na 
Ratitovec. Obeleževanju Kre-
kovega leta so se pridružila 
še mnoga druga društva in 
posamezniki. Vsem, ki ste 
kakorkoli sodelovali pri iz-
vedbi dogodkov, se najlepše 
zahvaljujem. Pripomogli ste, 
da smo se držali besed dr. 
Kreka, ki jih je zapisal v dra-
mi Turški križ in ki jih je ki-
par Janez Dolinar vklesal na 
njegovo spominsko ploščo:

Spomin na te nikdar 
ne bo se izgubil, 
še pozni rod k hvaležnosti 
bo vabil,
pri nas držimo, kar je kdo 
obljubil,
naš dom nikoli te ne bo 
pozabil.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Ob stoti obletnici 
Krekove smrti

Anton Luznar

Železniki – Vožnja proti Megušnici je odslej prijetnejša, saj so 
rekonstruirali dotrajan 900-metrski odsek Sivar–Logar. Minu-
li teden so cesto še asfaltirali, sicer pa se je največja letošnja 
občinska investicija, vredna je 189 tisoč evrov, začela julija. 
Zaradi zahtevnosti del (obnoviti je bilo treba tudi tri manjše 
mostove) in slabega vremena v septembru je trajala dobre tri 
mesece. Napreduje tudi gradnja pločnika v spodnjem delu 
Studenega, ki poteka ob polovični zapori regionalne ceste. 
"Investicija, vredna 148 tisoč evrov, se je začela nekoliko ka-
sneje. Zaključena bo sredi novembra," je napovedal župan 
Anton Luznar. Preuredili bodo tudi avtobusni postaji, zgradi-
li meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo.

Asfaltirali cesto proti Megušnici

V sklopu rekonstrukcije so dotrajan 900-metrski odsek 
Sivar–Logar proti Megušnici pred dnevi tudi asfaltirali. 
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Ana Šubic

Železniki – Uspešno doka-
zovanje obstoja halštatske 
naselbine in železarstva na 
Štalci je člane Muzejskega 
društva Železniki spodbudi-
lo, da so se lotili še taljenja 
železove rude na starodaven 
način. Prvi poskus taljenja v 
prazgodovinski peči, kakr-
šne naj bi nekoč uporabljali 
na Štalci, so Andrej Bogataj, 
Bojan Rihtaršič in Janez 
Rihtaršič izpeljali avgusta, 
predstavili pa so ga minuli 
četrtek na predavanju v Ga-
leriji Muzeja Železniki. 
"Že dalj časa smo razmišljali, 
da bi se lotili tega. V Evropi 
deluje več skupin in posame-
znikov, ki se ukvarjajo s sta-
rodavnim taljenjem železove 
rude. Vsako leto organizirajo 
tudi nekaj festivalov, kjer se 
zbirajo zanesenjaki, ki talijo 
rudo in izmenjujejo izku-
šnje. Predlani smo se udele-
žili festivala na Češkem, bili 
smo zgolj opazovalci, na lan-
skem festivalu taljena v Bohi-
nju smo bili že pomočniki, 
letos smo se pa že sami lotili 
prazgodovinskega taljenja," 
je povedal Bogataj.
Sredi avgusta so tako na vrtu 
Bojana Rihtaršiča v Dašnici 

postavili peč, kakršno naj bi 
nekoč uporabljali na Štalci. 
"Teorije je bilo malo, kori-
stne prakse še nič," je prista-
vil Bogataj. Določiti so mora-
li velikost in tip peči, materi-
al za izdelavo, način za vpi-
havanje zraka, recepturo – 
razmerje med rudo in 
ogljem, čas taljenja … Pri iz-
delavi peči so upoštevali 
najdbe s Štalce, literaturo, ki 
opisuje tedanje postopke ta-
ljenja, in izkušnje drugih ta-
lilcev. O železarstvu na Štalci 
priča več arheoloških najdb. 
"Našli smo žlindro, ostanke 

'volka' oz. mešanice staljene-
ga železa in žlindre, dele 
peči in šobo za vpihovanje 
zraka, ki je morda celo osta-
nek kovaškega ognjišča," je 
pojasnil Bogataj in dodal, da 
kljub najdbam niso mogli 
natančno določiti višine in 
premera peči.
V spodnjem delu so za pre-
mer vzeli 25 cm, kolikor je 
bil velik tudi največji kos 
žlindre, najden na Štalci. 
Peč naj bi bila tedaj pribli-
žno 2,5-krat višja od preme-
ra. "Pred tem so rudo talili v 
kotanji, nato so začeli izde-
lovati jaške nad zemljo. Z 
leti so ugotovili, da se z nji-
hovo višino lažje in bolj kva-
litetno pridela železo, zato 
so jaški postajali vse višji. 
Leta 1860 so namesto nižje 
peči na 'volka' v Železnikih 
postavili 8,5-metrski plavž," 
je razložil Bogataj.
V halštatski dobi so bili jaški 
peči precej nižji. Za tokratni 
poskus so izdelali 65 cm vi-
sok jašek, ki ima na vrhu 15 
cm veliko odprtino. Ker na 
Štalci ni gline oz. je preslabe 
kakovosti, so se ponjo od-
pravili v Selca, kjer je bila 
nekoč cegelnica. Izdelali so 
dve različici peči: eno zgolj 
iz gline, pri drugi pa so va-

njo vmešali še travo, saj so 
njene sledove našli tudi v 
ostankih stene peči na Štal-
ci. Ob izsuševanju obeh peči 
se je peč iz gline z vmešano 
travo izkazala kot konstruk-
cijsko veliko bolj trdna, zato 
so poskus nadaljevali na 
njej. V steno peči so vgradili 
tudi šobo za vpihovanje zra-
ka, odprtino na dnu peči pa 
so potem, ko so oglje zakuri-
li, zadelali. "Približno po eni 
uri, ko je bila temperatura 
zadostna, smo začeli skozi 
vrhnjo odprtino dodajati že-
lezovo rudo. Ko je vse sku-
paj z nekaj centimetrov po-
gorelo, smo zopet dodali 
oglje pa potem spet rudo …" 
je pojasnil naš sogovornik.

Magnet je reagiral
Taljenje je trajalo šest ur, 
nato pa so peč podrli. In re-
zultat? "Do idealnega 'volka' 
oz. gobe železa, pomešane z 
žlindro, kakršno poznamo iz 
literature, nismo prišli, nam 
je pa vseeno 'volk' uspel v to-
likšni meri, da je magnet rea-
giral na njegove dele. Imeli 
smo nekaj težav; veliko je 
spremenljivk, ki vplivajo na 
uspešnost poskusa: pravilen 
premer peči, dovajanje zraka, 

receptura, vlaga v zraku … 
Tudi tistim, ki se s starodav-
nim taljenjem ukvarjajo že 
dolgo, 'volk' ne uspe vedno, 
tudi zato, ker običajno vsaj 
malo spremenijo postopek."
'Volka' so nato na leseni tna-
li obdelali z lesenim kladi-
vom. "Naš 'volk' ni bil dovolj 
kompakten, zato je žal raz-
padel na več delov, sicer pa 
bi ga bilo nato potrebno do 
končnega produkta – železa 
še ogrevati na ognjišču in ga 
prekovati, dokler ne bi izti-
snili vse žlindre," je Bogataj 
opisal postopek. 
Prvi poskus taljenja rude pa 
ni bil njihov zadnji. Bogataj 
ter brata Rihtaršič namerava-
jo prihodnje leto sodelovati 
na festivalu v Bohinju. "Da 
bo naslednji poskus bolj av-
tentičen, bomo zrak vpihova-
li z mehovi, medtem ko smo 
si tokrat pomagali z električ-
nim gorilcem. Uporabili 

bomo tudi rudo bobovec, da 
bo postopek čim bolj podo-
ben nekdanjemu taljenju na 
Štalci," je napovedal Bogataj.
Muzejsko društvo sicer na-
merava v muzeju postaviti 
tudi novo vitrino, v kateri 
bodo predstavljene vse po-
membne najdbe, ki so jih v 
zadnjih letih našli na Štalci: 
poleg že omenjenih tudi fra-
gmente keramične posode, 
svitki za podlaganje posod na 
ognju in drobci oglja, ki dati-
rajo v halštatsko dobo, torej v 
čas pred 4. stoletjem pred na-
šim štetjem. Prav tako si želijo 
na Štalci postaviti nekaj infor-
mativnih tabel in urediti učno 
pot starodavnega taljenja.
Za raziskovanje nekdanjega 
življenja in železarstva na 
Štalci sta sicer še posebej za-
služna Andrej Bogataj in 
njegov brat Franci Bogataj, 
ki sta že kot otroka razisko-
vala hrib nad Češnjico.

Talili kot na Štalci
Andrej Bogataj, Bojan Rihtaršič in Janez Rihtaršič so se lotili taljenja železove rude na starodaven 
način – tako kot so to nekoč počeli na Štalci.  

Avtorji poskusa Andrej Bogataj, Bojan Rihtaršič 
in Janez Rihtaršič / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Železnikarski učenci so zmagovalci Zlate kuhal-
nice 2017. Finale tekmovanja je potekal minulo sredo v 
Kranjski Gori. Tekmovalci so že na regijskih tekmovanjih 
predstavili komisiji zanimive izvedbe letošnje izbrane tema-
tike: kranjsko klobaso kot osnovno sestavino glavne jedi in 
sladke skutine štruklje. Na državno tekmovanje se je uvrsti-
lo šestnajst finalistov, med njimi ekipa OŠ Železniki. Sesta-
vljali so jo: Kris Šolar, Eva Benedičič in Krištof Frelih pod 
mentorstvom Davorja Družinca, ki je vodja kuhinje na OŠ 
Železniki in v slovenski kulinariki še vedno prepoznavno 
ime. V finalu so imele ekipe šestdeset minut časa, da so 
pripravile šest krožnikov, pri čemer so štiri porcije postregli 
na skupnem krožniku za pokušanje, en krožnik je bil name-
njen za razstavni pogrinjek in eden za komisijo. Poleg okusa 
in videza je komisija ocenjevala še kup reči – in to je očitno 
odtehtalo. Namreč, ekipa OŠ Železniki je imela nekaj male-
ga težav s časom priprave in postrežbe, a je ohranila mirno 
kri in na koncu dostavila krožnika, ki sta jo popeljala na sam 
vrh Zlate kuhalnice 2017. Kranjsko klobaso so popekli, do-
dali pire gomoljne zelene z gorčičnimi semeni ter raviole z 
nadevom iz kranjske klobase. Že sama priprava in kasneje 
tudi končni ravioli so poželi precej zanimanja kot tudi obču-
dovanja. Glavno jed sta dopolnila še drobnjakovo olje in 
pena iz slanine. Ajdovim štrukljem s skuto so dodali malo 
orehov in fig, na sladkem krožniku pa je ajdovemu štruklju 
delal družbo še gratiniran skutni štrukelj. Oba pa so postre-
gli na podlagi jabolčne čežane in z dodanim orehovim kro-
kantom.

Okusna zmaga ekipe Osnovne šole Železniki
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Železniki – Prostovoljno ga-
silsko društvo Železniki je 
sredi oktobra pred bazenom 
v Železnikih pripravilo vsa-
koletno predstavitev za obča-
ne. Obiskovalcem so pred-
stavili poslanstvo gasilcev, 
vozila ter nekaj uporabnih 
načinov gašenja in reševa-
nja. "Prikazali smo temeljne 
postopke oživljanja in delo z 
avtomatskim eksternim defi-
brilatorjem. Zainteresirani 
so lahko preizkusili stise pr-
snega koša in pripomočke za 
dajanje vpihov," je pojasnil 
poveljnik Jože Kamenšek in 
dodal, da je za prve posredo-

valce usposobljenih 21 njiho-
vih članov.
Prikazali so tudi gašenje ku-
hinjskega požara oz. goreče-
ga olja v ponvi. "Ob nepra-
vilnem gašenju z vodo se 
plamen razširi v t. i. ma-
ščobni vzbuh, ki v zaprtem 
prostoru zadane ob strop in 
se nam lahko razširi za hr-
bet ter povzroči opekline. 
Bolj učinkovito je gašenje z 
vlažno krpo, s katero ognju 
odvzamemo zrak in ga tudi 
ohladimo, ali pa s pokrovko, 
ki prepreči dostop zraka," je 
svetoval Kamenšek. Otroci 
so najbolj uživali v zbijanju 
tarče in ogledu kamiona z 
različno opremo. 

V mesecu požarne varnosti 
so železnikarski gasilci v Do-
melu v sodelovanju s Katjo 
Čemažar in Jožetom Pre-
zlom, ki sta v tem podjetju 
zadolžena za varstvo pri delu, 
izvedli evakuacijski vaji. Na 
lokaciji nekdanje Tehtnice so 
moči združili s PGD Zali 
Log, na Otokih pa so skupaj s 
PGD Rudno evakuirali PGŠ 
oddelek gredi in ščetk. "Oba-
krat smo si po vaji ogledali 
proizvodnjo. Dali smo nekaj 
predlogov glede varnostne 
opreme, zaposleni pa so nam 
povedali, kje se lahko skriva 
kakšna nevarnost za gasilce. 
Namen evakuacije je bil tudi 
preverjanje usposobljenosti 

zaposlenih in njihove pripra-
vljenosti na pomoč," je razlo-
žil Kamenšek. Sodelovali so 
še na evakuacijski vaji v sel-
ški šoli, ki jo je organiziral 
PGD Selca.
PGD Železniki je gasilsko 
društvo tretje kategorije in 
osrednja enota v občini. Ima 
več kot 160 članov, od tega 
34 operativnih. Sestavili so 
žensko ekipo, s katero vadijo 
za tekmovanja. "Ponosni 
smo tudi na mentorja mla-
dine Aleksandra Hajdinja-
ka, ki je v času svojega man-
data podvojil število mladih. 
Trenutno imamo 15 pionir-
jev in 12 mladincev," je še 
dejal Kamenšek.

Vse več mladih gasilcev
V mesecu požarne varnosti so gasilci PGD Železniki izpeljali vaji v Domelu in se udeležili vaje v 
Selcih. Občanom so prikazali postopke oživljanja in gašenje požara v kuhinji. 

Prikaz postopkov oživljanja / Foto: Andrej TarfilaZ evakuacijske vaje v Domelu 

Talilna peč, kakršno naj bi 
nekoč uporabljali na Štalci. 
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Žiri – Vse naše male vsako-
dnevne odločitve o tem, ka-
kšne izdelke bomo kupili ali 
uporabili, vplivajo na dogaja-
nje povsod po svetu. Zato je 
pomembno, da se tega zave-
damo in predvsem začnemo 
ukrepati, sicer se nam bo to 
vrnilo v obliki podnebnih 
sprememb, izgube biotske 
raznovrstnosti in naraščajo-
čega števila ogroženih narav-
nih virov, je bilo osnovno 
sporočilo predavanja, ki mu 
je bilo pretekli četrtek mogo-
če prisluhniti v žirovski knji-
žnici. Ob tem se je Erika 
Oblak, svetovalka pri Zero 
Waste Europe ter sodelavka 
organizacij Ekologi brez 
meja, Eko krog in GAIA, 
vprašala tudi, ali bodo priza-
devanja po prehodu v krožno 
gospodarstvo in spremem-
bah potrošniških vzorcev do-
volj, da se izognemo kaosu, v 
katerega pospešeno drsimo.
Erika Oblak je izhajala iz 
vprašanja očeta teorije kao-
sa, meteorologa Edwarda 
Lorenza, ali zamah metulje-

vih kril v Braziliji lahko pov-
zroči tornado v Teksasu. Po-
dobno je po njenem z izdel-
ki, ki jih kupujemo in upo-
rabljamo vsak dan. Na pri-
merih iz Konga in Peruja je 
prikazala, kakšno opustoše-
nje povzroča tornado, ki se 
začne z nakupom plastične 
vrečke, plastične slamice ali 
mobilnega telefona. Pri iz-

delavi teh izdelkov namreč 
uporabljajo surovine, zaradi 
katerih trpijo staroselci v 
Afriki ali Južni Ameriki. 
Osem do deset odstotkov 
nafte po njenih besedah po-
rabimo za proizvodnjo pla-
stike, za razgradnjo katere je 
potrebnih od 400 do 450 
let. V Evropski uniji ta čas 
odvržemo 4,5 milijarde pla-

stičnih vrečk na leto, med 
desetimi najpogostejšimi 
odpadki v oceanih so tudi 
plastične slamice, ki jih po-
rabimo kar 500 milijonov v 
enem dnevu. Na korenito 
zmanjšanje količine pa upo-
rabnik nima bistvenega vpli-
va, opozarja Erika Oblak. 
"Največji problem je pri di-
zajnu izdelkov, saj so nare-
jeni tako, da jih ni mogoče 
reciklirati," je poudarila in 
dodala, da bi zato morali 
preoblikovati ne samo izdel-
ke, ampak tudi poslovne 
procese. Za primer je nave-
dla nizozemsko podjetje, ki 
ponuja "kavbojke na lizing". 
Najem kavbojk stane 7,50 
evra na mesec, ko se jih 
uporabnik naveliča, pa jih 
lahko kadarkoli vrne in vza-
me nove. Stare ponudijo 
drugemu uporabniku ali iz 
njih izdelajo nova obačila 
oziroma jih reciklirajo. Zato 
verjame, da je vendarle še 
mogoče kaj spremeniti, da 
bi ohranili ta planet. Spre-
membe pa bomo po njenem 
dosegli le z majhnimi kora-
ki.

Kavbojke na izposojo ...
Domačinka Erika Oblak, svetovalka pri Zero Waste Europe, je pretekli teden v Krajevni knjižnici Žiri 
spregovorila o potrošništvu in omejenih virih planeta.

Domačinka Erika Oblak, svetovalka pri Zero Waste Europe, 
je pretekli teden v Krajevni knjižnici Žiri spregovorila o 
potrošništvu in omejenih virih planeta.

Obeta se nam vroča politič-
na jesen, prihodnje leto pa 
tudi lokalne volitve. Kot žu-
pan včasih že čutim, da se 
občani vse bolj zavedajo, da 
gre pri demokraciji za izbi-
ro. Vedno opozarjam, da je 
treba vsem gledati pod prste 
in da je treba ljudi ne samo 
poslušati, ampak predvsem 
opazovati, kaj delajo. Seveda 
to velja tudi zame.
Ta čas sem najbolj vesel, da 
nam dobro kaže pri projektu 
gradnje doma za starejše. To 
je projekt, na katerem se 
skupaj z občinsko upravo 
trudimo že drugi mandat. 
Konec oktobra se izteka čas 
za prijavo na razpis za pode-
litev koncesije, ki bo poka-
zal, ali ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter vlada re-
sno mislita s tem, da bi na 
področju skrbi za starejše 
poskušali vsem državljanom 
zagotoviti čim bolj enake 
možnosti. Z dosedanjim 
modelom gradnje domov za 
starejše namreč ne pokrije-
mo manjših občin, torej kar 
dve tretjini slovenskih občin. 
Starejši so po mojem prepri-
čanju upravičeni do tega, da 
tudi jesen svojega življenja 
preživijo v kraju, kjer pozna-
jo ljudi, cerkev, banko, zdra-
vstveni dom ... Model, ki ga 
gradimo skupaj s še šestimi 
občinami, nam to omogoča; 
imamo investitorja, ki ima 
zagotovljena sredstva in bo 
za razliko od dosedanjih in-
vestitorjev domov v Sloveniji 
za enako oziroma podobno 
ceno nudil oskrbo v načrto-
vanih manjših domovih. V 
Žireh govorimo o domu za 
56 ljudi, in ne 150, kot je bilo 
načrtovano ob prejšnjem 

razpisu. Obenem bomo za-
gotovili, da bodo zaposleni v 
domu skupaj s prostovoljci 
skrbeli tudi za tiste, ki so še 
lahko doma, da bodo lahko 
čim kasneje odšli v okolje, ki 
jim ni domače.
Omenjeni projekt so v stra-
tegiji razvoja Žirov občani 
ocenili za enega najbolj po-
trebnih, tudi rezultati anket, 
ki jih izvajajo naši prosto-
voljci v okviru projekta Sta-
rejši za starejše, kažejo, da 
velika večina starejših želi 
ostati v domačem kraju. 
Svojci jih tako lahko obisku-
jejo vsak dan vsaj za nekaj 
minut, saj se pogostost obi-
skov bistveno zmanjša že v 
primeru, če se je treba pelja-
ti samo do Škofje Loke, ki je 
relativno blizu. Skupaj z ob-
činskim svetom smo zato 
naredili vse, da bi bili uspe-
šni na razpisu, zdaj je na 
potezi ministrstvo, da prei-
de od besed k dejanjem in 
dokaže, da to možnost spre-
jema in da je to model, ki 
deluje. In ne vem, zakaj ne 
bi deloval pri nas, če deluje v 
zahodni Evropi.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Jesen življenja  
v domačem okolju

Janez Žakelj

Žiri – Precej cest v občini Žiri je letos dobilo asfaltno prevle-
ko. Med drugim so v sodelovanju z Občino Gorenja vas - 
Poljane asfaltirali še zadnjih dvesto metrov ceste v Plastu-
hovi grapi, za kar je občina namenila dobrih devet tisoč 
evrov. Razen tega so asfaltirali del ceste od Hobovš do Ko-
privnika v dolžini skoraj pol kilometra, kar je bilo vredno 27 
tisoč evrov, na Mrzlem Vrhu pa so že lani asfaltirali najbolj 
strmi del, zdaj so asfalt položili še na zadnjem 550-metr-
skem odseku. Naložba je bila vredna okrog 32 tisoč evrov. V 
središču Žirov so preplastili odcep proti Račevi in industrij-
ski coni, za kar so na občini odšteli okrog dvajset tisoč evrov. 
V povezavi z republiško direkcijo za infrastrukturo obnavlja-
jo še cesto proti Rovtam, pripravljajo tudi razpis za izbiro 
izvajalca za rekonstrukcijo ceste na Selu. "Dela naj bi pote-
kala od marca do septembra prihodnje leto, in sicer od mo-
stu čez Zabrežnik do Grošlja," je pojasnil župan Janez Ža-
kelj. V prihodnjem letu naj bi začeli tudi gradnjo obvoznice.  

Vse več asfaltiranih cest
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Mateja Rant

Žiri – Konec oktobra se izte-
če rok za prijavo na razpis 
ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti za podelitev kon-
cesij za opravljanje instituci-
onalnega varstva v domovih 
za starejše. Ena izmed ključ-
nih zahtev javnega razpisa 
za podelitev koncesije je bila 
poleg kakovostnih progra-
mov skrbi za starejše, da 
kandidat razpolaga z lokaci-
jo, primerno za gradnjo 
doma starejših, kar izkaže z 
lastništvom zemljišča ali 
stavbno pravico. Občinska 
uprava se je odločila za izpe-
ljavo postopka podelitve 
stavbne pravice za skoraj 
1900 kvadratnih metrov ve-
liko zemljišče v bližini zdra-
vstvenega doma.
S tem bodo po besedah žu-
pana Janeza Žaklja omogo-
čili izvedbo projekta gradnje 
medgeneracijskega sredi-
šča, v okviru katerega naj bi 
zagotovili 56 postelj za sta-
rejše. "Investitorja že ima-
mo, to je avstrijsko podjetje 
SeneCura, in tudi občinski 
svetniki so se strinjali s po-

delitvijo stavbne pravice na 
parceli ob zdravstvenem 
domu in lekarni." Pri tem 
projektu se je žirovska obči-
na povezala v grozd s še še-
stimi drugimi občinami, v 
katerih se prav tako soočajo 
s problematiko skrbi za sta-
rejše. "Prednost grozda je v 
tem, da tudi manjšim obči-
nam omogoča, da dobijo 
ekonomsko upravičene do-
move za starejše po zmer-
nih cenah za stanovalce." Po 
županovih besedah namreč 
ni pravično oziroma njihovi 
prebivalci niso obravnavani 
enakovredno v primerjavi s 
tistimi v večjih občinah, če 
morajo zadnja leta svojega 
življenja preživljati več deset 
kilometrov stran od svojega 
siceršnjega kraja bivanja. Če 
imajo dom v svojem kraju, 
pa se lahko tudi svojci vklju-
čujejo v skrb za starejše, da 
finančno breme tega ne bi 
bilo preveliko. Staranje pre-
bivalstva po županovih bese-
dah tudi sicer za občine 
predstavlja velik izziv, zato 
si prizadevajo v okviru med-
generacijskega središča za-
gotoviti še druge programe 
za starejše, kot so možnost 

dnevnega varstva in koordi-
nacija oskrbe na domu ter 
druženje v obliki medgene-
racijskega sodelovanja. Za-
snova in organiziranost na-
črtovanega doma prav tako 
omogoča močno vključenost 
raznovrstnih lokalnih dru-
štev in prostovoljcev v vsak-
danje življenje stanovalcev.
Vzporedno poteka načrtova-
nje novega doma za starejše. 
Nova idejna zasnova, ki je 
obvezen del vloge za razpis, 
vključuje tudi podstreho 
zdravstvenega doma s pove-

zavo na dom. "Prostore na 
podstrehi bi lahko upora-
bljala lokalna društva in or-
ganizacije, ki se ukvarjajo s 
skrbjo za starejše." Lokacija 
za načrtovani dom je po 
mnenju župana nadvse pri-
merna, saj starejših ne pori-
va na obrobje, ampak je v 
samem središču, kar bo sta-
novalcem omogočalo dru-
žabno življenje z obiskova-
njem kina, gledališča, trgo-
vin in podobno. Dom za 
starejše bi po pričakovanjih 
lahko zgradili do leta 2020.

Računajo na 
koncesijo za dom
Problematiko zagotavljanja institucionalnega varstva za starejše naj bi v Žireh rešili z gradnjo 
manjšega doma upokojencev v samem središču kraja.

Ob zdravstvenem domu naj bi gradili tudi dom za starejše. 
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Mateja Rant

Žiri – Letošnji Dnevi evrop-
ske kulturne dediščine so 
potekali na temo Voda – od 
mita do arhitekture. V Ži-
reh, kjer je že od nekdaj obi-
lo vode, so vključili oboje, 
tako mit kot arhitekturo. V 
Muzejskem društvu Žiri so 
poskušali dokazati, da žiro-
vsko jezero ni samo mit, 
učenci in učitelji Osnovne 
šole Žiri pa so na dogodku z 
naslovom Žehta: od pranja 
do jezikanja obudili tradicio-
nalne in utečene postopke 
pranja perila v Žireh pred 
uvedbo pralnih strojev. Kot 
so opozorili, je bila težava 
predvsem v arhitekturi ozi-
roma dostopnosti naravne 
dobrine, ki ji je bila posveče-
na letošnja tema, torej vode. 
Kot je že pred časom ugota-
vljal geolog Jože Čar, je bilo 
v preteklosti v žirovski kotli-
ni jezero. Nastalo je, ko je 
podor zatrpal strugo reke 
Sore pri Fužinah. Danes je 
tako žirovska kotlina na de-
belo pokrita z različnimi vo-
dnimi naplavinami iz naj-
mlajšega geološkega obdo-
bja, kvartarja. V naplavinah 
je zapisana preteklost žiro-
vske kotline, a ta zapis še 
čaka, da ga razberejo geolo-
gi, so poudarili v Muzej-

skem društvu Žiri. Zadnjo 
soboto v septembru se je 
bilo pod vodstvom geologa 
Jožeta Janeža iz Idrije mo-
goče pridružiti ogledu tistih 
mest v žirovski kotlini, ki 
razkrivajo skrivnosti o nje-
nem nastanku. O žirovskem 
jezeru po besedah Alojza 
Demšarja iz Muzejskega 
društva Žiri ta čas ni nekega 
zanesljivega dokaza. A že 
leta 1984 je geolog Jože Čar 
postavil domnevo, da je v 
preteklosti prišlo do zaprtja 
ozkega izhoda iz kotline v 
Fužinah, kar naj bi botrova-
lo nastanku jezera. Tekoča 
voda je omenjeno bariero 
skozi leta znova odnesla in 
voda je odtekla. "Dokaz za 
obstoj jezera bi bile lahko 
usedline, ki so na dnu jezera 
drugačne od tistih, ki jih na-
našajo potoki," je razložil 
Demšar in dodal, da bi bilo 
za natančnejše dokaze treba 
izdelati geološke vrtine. Ne-
kaj geoloških poročil, ki so 
jih pripravili ob izdelavi to-
plotnih črpalk, jim je že 
uspelo zbrati, a ta čas so po 
Demšarjevih besedah še na 
začetku poti. Sledi jezera so 
v sklopu prireditve ob Dne-
vih evropske kulturne dedi-
ščine iskali v pet metrov glo-
boki jami, ki so jim jo prav 
za to priložnost pomagali 

izkopati pri občini. "Lepo je 
bilo mogoče videti posame-
zne zemeljske plasti, iz kate-
rih je mogoče razbrati, da je 
bilo geološko dogajanje na 
tem območju precej pestro," 
je pojasnil Demšar. Po ogle-
du jame so se povzpeli na 
razgledno mesto na robu 
kotline, kjer so si ogledali, 
kako so geološke okoliščine 
oblikovale kotlino. V Muze-
ju Žiri je bilo nato mogoče 
prisluhniti še predavanju Jo-
žeta Janeža, ki je predstavil 
nekaj geoloških podatkov v 
zvezi z žirovsko kotlino. 

"Njegov zaključek je bil, da 
je treba te podatke zbirati še 
naprej in jih ovrednotiti, da 
bi prišli do dokazov o jeze-
ru," je še pojasnil Demšar. 
Na Studencu, kjer je bilo v 
preteklosti perišče za prebi-
valce Starih Žirov, pa so dan 
prej prikazali nekatere obi-
čaje in navade, povezane z 
»žehto«. Pranje perila je bilo 
namreč pred uvedbo pralne-
ga stroja precej naporno 
opravilo, ki so ga opravljale 
predvsem ženske, sta v svoji 
raziskovalni nalogi ugota-
vljali osnovnošolki Katarina 

Pivk in Ana Eržen. Zbirale 
so se pri studencu v Starih 
Žireh, kjer je potekal končni 
postopek pranja perila. »Ve-
čino dela so namreč opravile 
že doma, ko so perilo tudi 
ločile po barvi, kakovosti in 
umazanosti,« je razložila 
Katarina Pivk in dodala, da 
so pranje perila končale pri 
studencu, kamor so se od-
pravile s škafom na glavi in 
perilnikom v roki. Za prena-
šanje škafa s perilom na gla-
vi so uporabljale posebne 
svitke. Kot se spominja do-
mačin Zdravko Rink, je stu-

denec vedno dajal živahen 
utrip tem krajem, saj se je 
pri perišču naenkrat gnetlo 
tudi po deset peric. To je 
bilo zato po njegovem tudi 
središče za izmenjevanje 
novic pa tudi prepirov ni 
manjkalo, tako da je nema-
lokrat katera od peric konča-
la tudi v vodi. V spremljeval-
nem kulturnem programu 
so otroci iz vrtca in šole 
predstavil tudi mitološko in 
drugo umetnostno izročilo, 
ki kot osrednji motiv oziro-
ma temo predstavlja »žeh-
to«.

V naplavinah zapisana preteklost
V okviru letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine so se v Žireh lotili raziskovanja žirovskega jezera, pri perišču Na studencu v Starih Žireh pa so 
oživili tradicionalne postopke pranja perila v Žireh pred uvedbo pralnih strojev.

Sledi žirovskega jezera so iskali v pet metrov globoki jami, 
ki so jim jo prav za to priložnost pomagali izkopati pri 
občini. / Foto: Tanja Mlinar

Otroci iz vrtca in šole so predstavili mitološko in drugo 
umetnostno izročilo, ki kot osrednji motiv oziroma temo 
predstavlja »žehto«.

Mateja Rant

Žiri – V okviru dobrodelne 
akcije Podari svoj par v vseh 
Alpininih prodajalnah tudi 
letos zbirajo jesensko in 
zimsko obutev za slovenske 
družine v socialni stiski. Ra-
bljeno, a še uporabno toplo 
otroško, moško in žensko 
obutev lahko posamezniki 
do 31. oktobra prinesejo v 
katerokoli prodajalno Alpi-
ne. 
V Alpini so po besedah di-
rektorja Bojana Gantarja 
tudi letos zaznali veliko pov-
praševanje posameznikov, 
družin in slovenskih dobro-
delnih organizacij po obu-
tvi. Zato so se znova odločili 
olajšati stisko bolnim, brez-
poselnim in družinam z 
nizkimi dohodki, za katere 
priprave na zimo z nakupo-
vanjem toplejših oblačil in 
obutve predstavlja velik iz-
ziv, poudarjajo v Alpini. 
Obutev, ki jo bodo zbrali v 
okviru akcije Podari svoj 

par, bodo v žirovski tovarni 
očistili in popravili, obenem 
pa bodo primaknili tristo pa-
rov tople obutve iz njihove-
ga prodajnega programa. 
Vso zbrano obutev bo Alpi-
na ob pomoči ZPMS preda-
la članicam društev iz celo-
tne Slovenije. »Veliko nam 
pomeni, da bodo družine, 
predvsem otroci, dobili ka-
kovostno toplo obutev za 
zimo. Poskrbeli bomo za to, 
da bodo obutev prejele dru-
žine, ki pomoč resnično po-
trebujejo, in tudi posame-
zniki, ki se bodo po pomoč 
obrnili na nas preko obrazca 
na spletni strani Zveze prija-
teljev mladine Slovenije,« je 
pojasnila generalna sekre-
tarka ZPMS Breda Krašna. 
V okviru lanske akcije Poda-
ri svoj par so v Alpini zago-
tovili več kot tisoč parov to-
ple obutve, ki je v mrzlih 
dneh več kot dvesto druži-
nam lajšala stisko in polep-
šala dan, so še dodali v Alpi-
ni.

Tudi letos zbirajo 
toplo obutev
V podjetju Alpina so v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) drugo 
sezono zapored pripravili dobrodelno akcijo z 
naslovom Podari svoj par.

Mateja Rant

Žiri – Tradicionalni vsakole-
tni koncert Moškega pevske-
ga zbora (MoPZ) Alpina je 
letos po naključju sovpadel 
z enim od abonmajskih 
koncertov Pihalnega orke-
stra Žiri, zato se je sredi ok-
tobra v Žireh odvil Maraton-
ski vikend kulture, kot so ga 
poimenovali. Pihalni orke-
ster Žiri je v dvorani DPD 
Svoboda preigraval melodije 
slovenskih uspešnic, MoPZ 
Alpina pa je v dvorani Parti-
zana ljubitelje zborovske 
glasbe razvajal z nekoliko 
drugačnim koncertom, ki so 
ga naslovili Koncert z na-
smehom. V zborovski izved-
bi je bilo mogoče slišati pop 
in rok skladbe domačih in 
tujih avtorjev.
Po besedah predsednika zbo-
ra Primoža Erznožnika so 
aranžmaje znanih pop in rok 
skladb posebej zanje napisali 
priznani zborovski skladate-
lji David Beovič, Marjan Pe-
ternel in Pavle Dolenc. S to-
vrstnimi skladbami so nav-
dušili že na koncertu ob pra-
znovanju petdesetletnice 

zbora, ko so klasičnemu in 
tekmovalnemu oziroma revi-
jalnemu programu dodali še 
zabavnega. "S tem smo želeli 
za poslušanje zborovske 
glasbe navdušiti predvsem 
mlade, a je bila prijetna po-
pestritev tudi za druge." Pri 
tem se ne osredotočajo zgolj 
na ta čas moderne skladbe, 
ampak vključujejo tudi kla-
sične rok skladbe slovenskih 
in tujih avtorjev. Program 
zadnjega koncerta so oboga-

tili še z afriško zborovsko 
glasbo, ki so jo izvajali že z 
ženskim pevskim zborom 
Grudnove Šmikle, tokrat pa 
so v goste povabili dekliško 
skupino iz Žirov Nasmeh. 
Da je bil tokratni koncert res 
nepozaben, so poskrbeli še 
Gorazd Pintar s klaviatura-
mi, Mark Žakelj s kitaro in 
Jan Istenič s tolkali. Za uspe-
šno izvedbo programa ima 
ogromno zaslug seveda še 
njihov zborovodja Andrej 

Žakelj, je dodal Erznožnik.
Za prizorišče koncerta so pr-
vič izbrali dvorano Partizan, 
ki so jo za to priložnost pov-
sem "obrnili na glavo", kot 
se je izrazil Erznožnik. "Ta 
dvorana je bila vedno žiro-
vski hram pop in rok kultu-
re. Z našim koncertom v tej 
dvorani smo zato želeli tudi 
opozoriti, da je postala do-
trajana in bi bilo treba raz-
misliti o njeni prenovi," je 
še dejal Erznožnik.

Malce drugačen koncert
Pihalni orkester Alpina Žiri in Moški pevski zbor Alpina sta sredi oktobra s tremi koncerti poskrbela 
za pester kulturni konec tedna. 

Moški pevski zbor Alpina je tokrat poskrbel za nekoliko drugačen koncert. / Foto: Tanja Mlinar
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Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 30 degustacijskih točk

Po vstopnice na Petrol
in v Kranjsko hišo!

Igor Kavčič

Škofja Loka – Po tem, ko je 
bil Škofjeloški pasijon pred 
slabim letom vpisan na Une-
scov seznam nesnovne kul-
turne dediščine človeštva, je 
dozorel čas, da na temo pasi-
jona začne nastajati tudi stal-
na zbirka v Loškem muzeju. 
Pred dnevi so tako odprli 
prvo fazo nove stalne posta-
vitve pasijonske zbirke, ki 
skuša v formatu prostorske 
postavitve, sestavljene iz raz-
ličnih elementov, publiki 
prikazati tako umetniški kot 
zgodovinski potencial Ško-
fjeloškega pasijona. Postavi-
tev tako sestavljajo serija pa-
sijonskih zastav, digitalizira-
ni kodeks na tablici, serija 
umetniških fotografij Toma-
ža Lundra, pasijonski križ, 
serija črno-belih fotografij 
pasijona iz leta 1936, tako 
imenovana svetlobna škatla 
(light box) s Kobetovo oljno 
sliko pasijona iz šestdesetih 
let prejšnjega stoletja in de-
setminutni videokolaž pasi-
jonskega filma, ki je projici-
ran s sliko in z zvokom v 
prostoru.
Pri postavitvi sta sodelovala 
Jože Štukl, ki je kot razisko-
valec in odličen poznavalec 
tematike pasijona avtor teo-
retskega dela ter osrednjih 
besedil na razstavi, in direk-
torica Loškega muzeja Saša 
Nabergoj, ki je poskrbela za 
uporabo sodobnih interme-
dijskih praks. „Sama sem 

sodelovala predvsem zato, 
ker gre pri pasijonu za zelo 
kompleksno, lahko bi celo 
rekli interdisciplinarno 
zgodbo, kjer prav pride mo-
jih več kot dvajset let izku-
šenj s področja sodobnih 
umetniških in kuratorskih 
praks. To je zelo koristno v 
smeri posodabljanja muzej-
skega dela, še posebej pri 
iskanju primernih formatov 
in medijev pri postavljanju 
idej, torej razstavnih projek-
tov, v prostor,“ je povedala 
Nabergojeva. Stalna zbirka 
je umeščena v pred leti pre-
novljene kletne prostore. Ko 
se spustimo po stopnicah v 
razstavni prostor, pa se naj-
prej seznanimo z nekaj 
ključnimi podatki na temo 
Škofjeloškega pasijona: da 
je to najstarejše slovensko 
dramsko besedilo, da gre za 
prvi slovenski vpis na se-

znam nesnovne dediščine 
Unesca …
„Dokončno obliko bo razsta-
va dobila, ko ji bomo dodali 
še drugi del, ki bo osvetljeval 
tisto ključno pri pasijonu – 
njegovo živost, angažma šte-
vilnih sodelavcev, večinoma 
prostovoljcev,“ je še poveda-
la Saša Nabergoj: „Gre seve-
da za najstarejše dramsko 
besedilo, tu pa je tudi feno-
men prostovoljcev, angaž-
ma praktično celotne Loke 
in okolice, ki ga drži živega. 
Tako je bila prva postavitev 
zame dobrodošel poriv za 
vzpostavitev širše ekipe pri 
koncipiranju razstave. Lo-
gično pa smo se za sodelova-
nje pri končni razstavi že 
povezali s Slovenskim gle-
dališkim inštitutom, ki se 
edini pri nas zares ukvarja s 
pasijonom in s številnimi 
sodelujočimi."

Pasijon tudi v muzeju
Škofjeloški pasijon ima stalno intermedijsko postavitev na Loškem gradu.

Stalna ntermedijska postavitev o Škofjeloškem pasijonu 
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Škofja Loka – V Galeriji Franceta Miheliča bo jutri, v sredo, 
25. oktobra, ob 19. uri drugi večer iz cikla Pogovori z ume-
tniki. Z akademskim kiparjem in likovnim pedagogom Ma-
tejem Plestenjakom se bo pogovarjal Matija Vastl. Pogovori 
z umetniki potekajo v prostorih, kjer domuje v letu 2014 
zasnovana Zbirka v nastajanju članov Združenja umetnikov, 
katere del so tudi dela Mateja Plestenjaka. 

Pogovor s kiparjem Matejem Plestenjakom

Igor Kavčič

Škofja Loka – Galerija na 
gradu bo prihodnjih nekaj 
mesecev spet „in“, če bi rekli 
po strojno, oziroma v sredici 
pozornosti, kot se misel utr-
ne človeku – obiskovalcu. 
Kaj danes opredeljuje raz-
merje med človekom in stro-
jem, med stvariteljem in nje-
govim izumom? Kje se pri-
vlačita in kje odbijata? Je to, 
kdo prevlada, sploh relevan-
tno vprašanje, se med dru-
gim sprašuje kustosinja raz-
stave Barbara Sterle Vurnik 
iz Loškega muzeja, ki je na 
umetniški „zagovor“ na to 
temo poklicala pet avtorjev, 
ki v svojem ustvarjalnem 
navdihu gojijo različne ume-
tniške prakse. Trije umetni-
ki s Škofjeloškega – kiparja 
Metod Frlic in Tomaž Fur-
lan ter slikarka Sanela Jahić 
– ter dva gostujoča avtorja – 
slikar Aleksij Kobal in foto-
graf Antonio Živkovič.
Razstavljavci se vsak v svo-
jem umetniškem mediju 
ukvarjajo z raziskovanjem 

dinamičnega razmerja med 
človekom in strojem in zno-
traj tega z vprašanji o vlogi in 
pomenu dela ter delavca v 
sodobni družbi. Na različne 
načine se dotikajo zlasti polja 
industrije, kjer se je to raz-
merje v preteklosti najbolj 
definiralo. Domači umetniki 
v svojih delih v ospredje po-
stavljajo družbeno kritični 
vidik, kiparja s postavitvama, 
ki na ironičen in duhovit na-
čin mehčata napetost – Fur-
lan med delavcem in orod-
jem, Frlic med delavcem in 
zaslužkom, ki ne dovoljuje 
dostojnega preživetja (ali 
pač), medtem pa Jahićeva 
sama z uporabo sodobnih 
tehnologij raziskuje pogoje 
dela, proizvodne procese in 
poslovne odnose med mene-
džerji. Gostujoča umetnika v 
svojih delih potujeta po indu-
strijskih krajinah. Če imamo 
občutek, da ju navdušuje 
estetika strojev, tovarniških 
hal, konstrukcij ..., na drugi 
strani Živkovič na fotografi-
jah predstavlja zapuščene 
pokrajine minulih industrij, 

Kobal pa se na slikah podaja 
v futuristične industrijske 
svetove. 
Navdušuje nas preplet raz-
ličnih umetniških praks, od 
klasične ali video instalacije, 
stenske postavitve do velike-
ga slikarskega platna in foto-

grafije. Ko se napolniš v 
enem mediju, se preseliš na 
ono stran galerije k druge-
mu in tako naprej. Razstava 
bo na ogled do februarja pri-
hodnje leto. Dovolj časa, da 
pridemo do spoznanja, da 
človek ni stroj.

Človek : Stroj, večni boj
Loški muzej v Galeriji na gradu preseneča s konceptualno razstavo Človek : Stroj petih umetnikov: 
Metoda Frlica, Tomaža Furlana, Sanele Jahić, Aleksija Kobala in Antonia Živkoviča.

Med županom Miho Ješetom, direktorico Loškega muzeja 
Sašo Nabergoj in kustosinjo Barbaro Sterle Vurnik avtorji 
umetniških del na razstavi: (od leve) Aleksij Kobal, Sanela 
Jahić, Metod Frlic, Tomaž Furlan in Antonio Živkovič
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTA-
ŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

Vianor-Petrol_OGLAS_259x95_SKOFJALOKA.indd   3 22. 09. 2017   09:03:00
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Škofja Loka – Prejšnji konec tedna se je nova sezona začela 
tudi za ekipe v floorballu. Letos v 1. ligi nastopa osem ekip, 
kar pet jih je iz Škofje Loke in obeh dolin. Tako med najbolj-
šimi nastopata ekipi Insport A in Insport B, ekipa Polycom 
Brloga, Polanska banda in ekipa Žirov. Poleg teh se za na-
slov državnih prvakov borijo še ekipe Olimpije, Zelencev 
Kranjske Gore in Borovnice. Naslov prvakov bo brani ekipa 
Insporta A. "Prvi in glavni cilj je osvojitev naslova v članski 
konkurenci, enake so naše ambicije tudi v mladinskem tek-
movanju," je ob začetku tekmovanja povedal igralec Inspor-
ta Gašper Trilar.

Nova sezona v floorballu

V zadnji sezoni je naslov prvaka osvojila ekipa Insporta, ki 
je v finalu ugnala Polansko bando. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Letošnja doma-
ča košarkarska sezona se je 
začela z zapletom zaradi neso-
glasja s sodniki. Tako je bil 
uvodni krog v vseh ligah prelo-
žen. Tudi ekipa LTH Castin-
gsa je tako prvo tekmo odigra-
la šele prejšnjo soboto, ko so v 
2. kolu 2. SKL varovanci Jake 
Hladnika v domači dvorani na 
Podnu gostili ekipo Portoroža. 
Primorci, ki so prav tako kot 
Škofjeločani še v lanski sezoni 
nastopali med elito, so bili po-
raženi kar s 74:50. Domači-
nom je na začetku veliko težav 
povzročal Adin Kavgič, ki je že 
v uvodnih minutah zbral 8 
točk in nosil največ zaslug, da 
je Portorož v 6. minuti vodil z 
dvema točkami prednosti 
(11:13). David Kralj je v 9. mi-
nuti rezultat poravnal na 
16:16, končni izid prve četrti-

ne 19:16 pa je s trojko postavil 
Vjekoslav Petrović. Škofjeloča-
ni so nato zaigrali še bolj zbra-
no in vodstva niso več izpustili 
iz rok. »Za nami je uspešen 
uvod v novo sezono. Veseli 
smo zmage, časa za počitek 

pa ni," je po prvi prvenstve-
ni zmagi povedal trener Jaka 
Hladnik.
Ta je svoje varovance na-
mreč takoj v sredo odpeljal v 
Podčetrtek, kjer so z ekipo 
Term Olimia odigrali zao-

stalo tekmo 1. kola. Košar-
karji LTH Castingsa so v 
Podčetrku pripravili veliko 
presenečenje, saj so po zao-
stanku na začetku tekme v 
nadaljevanju igrali vse bolje 
in na koncu zmagali z 78:83.

Začeli so z zmagama
Škofjeloška košarkarska ekipa LTH Castings je na uvodnih tekmah nove sezone med drugoligaši 
zabeležila dve zmagi. 

Ekipa košarkarjev LTH Casting je sezona začela z dvema zmagama. / Foto: arhiv kluba
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Nagradna križanka

Loški glas, torek, 24. oktobra 2017

Nagrade: 
3-krat praktično darilo – zvezek A5  
s trdimi platnicami z Naminim vzorcem

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  
15. novembra 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4. 
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Velika izbira 
modnih 
torbic in 
nakita

NOVE KOLEKCIJE ŽE NA VOLJO

26. 10. 2017, od 17.00 do 24.00 v veleblagovnici NAMA Škofja Loka
Popusti za imetnike Namine kartice zvestobe in kartice Diners Club:
-30% za oblačila,
-25% za perilo in pižame, usnjeno galanterijo, tekstilne modne dodatke,
-20% za igrače in otroške knjige, otroške copate, modni nakit, izdelke za dom in
-15% za kozmetiko, izdelke iz delikatese, čevlje, nogavice in ročne ure.

Popusti za izbrane izdelke se obračunajo pri blagajni. Dodaten 20% popust velja za že znižane izdelke. Za nakup tobačnih izdelkov, časopisov, revij, izdelkov v akciji in posebej 
označenih izdelkov (oblačila kolekcije PP18, nakit OPS, Cruciani in Freya Lupo ter oblačila Draž) ni popusta. Popust ne velja za izdelke v akciji. Popusti veljajo ob predložitvi 
Namine kartice zvestobe ali kartice Diners Club. Imetniki plačilnih kartic Diners Club boste ugodnosti lahko koristili skupaj z obročnim odplačevanjem.
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Erotična trgovina

NOVO!

KREMA ZA MOŠKE POWERECT 
Ne glede na to v katerem življenskem obdobju ste, vam krema
Powerect omogoča moč, da se dokažete, kadarkoli in kjerkoli
   želite. Krema za moške povečuje erektilno sposobnost in
        trdnost penisa ter vitalnost za dober spolni odnos.

            Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom!

NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

SPO, podjetje za upravljanje  
nepremičnin, Škofja Loka, d. o. o.

Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 511 2780, fax.: 04 511 2790
E-pošta: info@spo.si, www.spo.si

LASTNINA IN SOLASTNINA
Vsak etažni lastnik v večstanovanjski stavbi je LASTNIK posame-
znega dela (stanovanje, poslovni prostor ali drug samostojni pro-
stor) in SOLASTNIK skupnih delov stavbe (prostori skupne rabe ter 
stavbi pripadajoče zemljišče). Zato je pomembno, da se etažni 
las tniki zavedajo odgovornosti do svoje in skupne lastnine ter se 
obnašajo kot dobri gospodarji. Svojega posameznega dela in sku-
pnih delov stavbe ne morejo uporabljati, kakor jih je volja oziroma 
na tak način, da s tem motijo ostale stanovalce, jih omejujejo ali s 
svojim ravnanjem celo povzročajo škodo na tuji in skupni lastnini.

ODGOVORNOST in DOLŽNOST ETAŽNEGA LASTNIKA
Etažni lastnik je odgovoren za škodo, ki izvira iz njegovega posa-
meznega dela in ki nastane na drugih posameznih delih ali skupnih 
delih stavbe. Zato mora v čim krajšem možnem času zagotoviti 
popravila v svojem delu. Etažni lastnik mora dovoliti vstop v svoj 
posamezni del, da se lahko opravijo popravila in izboljšave na sku-
pnih delih, ki jih drugače ni mogoče opraviti.

SOGLASJE VEČINE
Kadar izvedbena dela v posameznem delu pomenijo tudi poseg v 
skupne dele, etažni lastnik ne sme začeti z izvajanjem del brez 
soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških 
deležev na teh skupnih delih. Dela morajo biti opravljena v skladu 
s predpisi o graditvi objektov, med izvajanjem del pa mora etažni 
lastnik omogočiti strokovni nadzor. Upravnik ali katerikoli etažni 
lastnik lahko zahteva, da se preneha z izvajanjem del ali da se 
odstranijo spremembe, ki so bile izvedene brez dovoljenja.

DELA NA INŠTALACIJAH IN OPREMI  
ZA CENTRALNO OGREVANJE
Etažni lastnik v stavbi, ki se ogreva iz skupne kotlovnice ali toplar-
ne, je dolžan najkasneje do 1. septembra končati vsa dela in zago-
toviti nemoteno delovanje lastnih internih toplotnih naprav. O 
vgrad nji, zamenjavi ali spremembi priključne moči posameznega 
ogrevala mora lastnik predhodno obvestiti upravnika stavbe in 
predstavnika etažnih lastnikov. Dela mora izvesti ustrezno strokov-
no usposobljen izvajalec. Škodo, ki bi nastala na drugih posame-
znih delih ali skupnih delih stavbe zaradi nepravočasne usposoblje-
nosti ali nestrokovnega popravila internih toplotnih naprav, je dol-
žan poravnati etažni lastnik. 
Ogrevalna sezona se je že začela in zaradi neupoštevanja gornjih 
navodil smo imeli kar precej težav, nastalo pa je tudi nekaj (nepo-
trebne) škode v stavbah, ki jih upravljamo.
       
Robert Novljan, Direktor SPO, d. o. o.

Maja Bertoncelj

Gorenja vas - Reteče – Pred 
najboljšimi telovadci na sve-
tu je do konca sezone le še 
ena tekma svetovnega poka-
la. Pred kratkim so se pome-
rili na vrhuncu, na svetov-
nem prvenstvu v Kanadi. 
Tam je nastopil tudi naš naj-
boljši Sašo Bertoncelj. Na 
konju z ročaji je četrtič tek-
moval v finalu in po napaki 
osvojil osmo mesto. V finalu 
je letos nastopil tudi na 
evropskem prvenstvu, zma-
gal pa je na tekmi svetovne-
ga pokala.
"Sezona je bila zelo zanimi-
va, od nekaj zelo slabih na-
stopov do nekaj resnično 
vrhunskih. Bili so vzponi in 
padci, a ko potegnem črto, je 
to ena mojih najboljših se-

zon. Z uvrstitvijo v finale 
evropskega in svetovnega 
prvenstva sem ponovno do-
kazal, da sodim v sam sve-
tovni vrh telovadcev na ko-
nju z ročaji. Prav tako sem 
na domačem terenu prema-
gal olimpijskega prvaka na 
tem orodju, kar tudi ni kar 
tako," je nekaj besed o sezo-
ni povedal Sašo Bertoncelj. 
Telovadec iz Gorenje vasi 
pri Retečah se je dotaknil še 
svetovnega prvenstva: "Bilo 
je v stilu celotne sezone – 
turbulentno z zelo dobrim 
nastopom v kvalifikacijah in 
zelo slabim v finalu. Res je 
tudi, da sem v finalu posku-
sil s težjo sestavo napasti 
medaljo, kar vedno prinese 
dodatno tveganje za napa-
ko." Po svetovnem prven-
stvu nadaljuje s treningi, a v 

nekoliko manjšem obsegu. 
"Glava po vrhuncu sezone 
vedno potrebuje kakšen te-
den, da se malo napolni, re-
generira, ker si resnično 
prazen, psihično izčrpan, in 
potrebuješ nekaj časa za po-
noven zagon motorja. Poleg 
tega imam kar nekaj dela 
tudi doma. Treba je pripra-
viti vse za prihod novega 
družinskega člana. Priprave 
na zadnjo tekmo svetovnega 
pokala bodo tako potekale 
bolj sproščeno," je pojasnil 
Bertoncelj, ki bo drugič po-
stal očka.
Tudi po koncu sezone pa 
prav veliko premora ne bo 
imel. Motivacije za vnaprej 
mu ne manjka: "Na novo 
sezono se bom začel pripra-
vljati sredi decembra. Pri 
meni ni prav veliko taktike. 

Na treningih vedno dam 
vse od sebe, če se le da, še 
nekaj več, saj sem mnenja, 
da imam samo tako mo-
žnost doseči res vrhunski 
rezultat. V načrtu imam v 
vajo dodati še nekaj novih 
stvari, kar bi mi jo še oteži-
lo, tako bi vse skupaj posta-
lo še bolj zanimivo. Seveda 
pa je na koncu vse odvisno 
od tega, kako te napore zdr-
ži telo. To je vedno tista 
uganka, za katero si želiš, 
da se srečno razplete do 
konca pripravljalnega obdo-
bja in nato še tekmovalne 
sezone."

Sašo ostaja v družbi 
najboljših
Telovadec Sašo Bertoncelj se je na svetovnem prvenstvu na konju z ročaji še četrtič uvrstil v finale. 
Letošnja sezona je zanj turbulentna, a ena najboljših.

V finalu svetovnega prvenstva je Sašo Bertoncelj osvojil 
osmo mesto. / Foto: osebni arhiv
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HUMANITARNI KONCERT
ŠPORTNA DVORANA PLANINA, KRANJ, 26. 10. 2017 ob 19. uri

PRODAJA VSTOPNIC:
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
Kavarna Medeni vrt, Šenčur
Gorenjski glas, d.o.o.,  Kranj 
Rdeči križ Kranj  - Bleiweisova 16

Več info.: www.kranj.ozrk.si in 04 201 86 72. B
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Škofja Loka – Ciklokros je 
zimska različica tekmovanj 
za kolesarje. V zadnjih letih 
so se vrnila tudi v Slovenijo. 
V koledarju za letošnjo se-
zono pokala Slovenije je 
šest tekem in sedaj že tradi-
cionalno je ena v Škofji Loki. 
CX Škofja Loka bo 19. no-
vembra, vodja prireditve pa 
bo Mitja Oter. Znova se 
obeta zanimiva dirka, ki se 
jo udeležijo tako profesio-
nalni športniki kot tudi re-
kreativci.

V Loki bo tudi letos 
tekma v ciklokrosu
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Maša Likosar

Bukovščica  – Jerca Šolar je 
ljubila glasbo, pela je v ra-
znih zborih in pisala pesmi, 
ki so tudi uglasbene. Prejela 
je zlato jubilejno Gallusovo 
značko za dolgoletno delo 
na področju ljubiteljske 
glasbene dejavnosti. S svo-
jim duhom je uspela pove-
zati vas Bukovščico s celo 
Selško dolino. Njene pesmi 
so odzvanjale tudi na kon-
certu v njeno čast ob prvi 
obletnici smrti.
Učenci PŠ Bukovščica so 
preko pesmi predstavili nje-
no življenjsko zgodbo. Na 
platnu smo spremljali foto-
grafije iz njenega življenja. 
Jerca je bila aktivna tudi na 
cerkvenem koru, vodila je 
njihov zbor. Mešani pevski 

zbor Bukovščica jo je poča-
stil s pesmimi, ki so bile Jer-
ci zelo ljube, hkrati pa so 
prikazali njeno delovanje na 
koru. Jerca je pela tudi v Me-
šanem pevskem zboru Dru-
štva upokojencev za Selško 
dolino Železniki. Ravno na 
njihovo pobudo so obudili 
spomin na vaščanko, ki je 
Bukovščici podarila svoje 
srce in pesmi. Njen edini 
otrok, hči Anica Šuštar pra-
vi, da je bila Jerca zelo vedra 
in zabavna gospa, predvsem 
pa zelo družabna, rada je 
imela vse ljudi. V njihovem 
domu je bila glasba ves čas 
tako ali drugače prisotna. Če 
gleda z neba, je zagotovo 
zelo ponosna in radostna, 
da njena glasba ne bo zamr-
la in jo vsi vaščani obujajo s 
petjem njenih pesmi.

Spomnili so se 
Jerce Šolar
V Bukovščici so posvetili koncert lani umrli Jerci 
Šolar, ki je nadvse ljubila svoj domači kraj in 
slovenske pesmi. Jerca je bila po pripovedovanju 
vaščanov njihov vezni člen. 

Otroci PŠ Bukovščica so peli Jerčine pesmi. / Foto: Maša Likosar

Danica Zavrl Žlebir

Sveti Duh – "Letošnjo abo-
nmajsko sezono začenjamo 
v Kulturnem domu Sv. Duh 
že v oktobru. Poleg rednega 
abonmaja komedija bomo v 
abonmaju plus gostili trenu-
tne najbolj popularne in obi-
skane predstave. Za vsako-
gar okuse se bo našla kakšna 
dobra," je prepričan organi-
zator abonmaja Marko Pro-
sen. 
V abonmaju komedija je pet 
predstav. Prva, (Totalno) ka-
tastrofalna večerja Gledali-
šča Koper, bo 28. oktobra ob 
19.30. Še vedno mame, 
predstava Siti teatra iz Lju-
bljane, gostuje 25. novem-
bra. Po novem letu prihajajo 
dobro uglašeni Ti nori te-
norji v izvedbi Šentjakob-
skega gledališča, in sicer v 
soboto, 13. januarja. Lansko-
letno uspešnico v Sloveniji 
Buh pomagej bodo uprizori-
li 17. februarja, zadnja pa bo 

24. marca glasbena komedi-
ja SLG Celje Moški brlog.  
Poleg tega se v Škofji Loki 
ob koncu leta obeta Zimska 
pravljica, ki bo na istem 
odru združila dve vrhunski 
slovenski glasbeni zasedbi. 
V soboto, 23. decembra, ob 
20. uri bo v Športni dvorani 
Trata božično-novoletni 
koncert Slovenskega okteta 
in Ansambla Saša Avsenika, 
ki ga organizirata Kulturno 
društvo Simba in Agencija 
Media butik. Obe zasedbi 
bosta poleg samostojnih na-
stopov pripravili tudi skupni 
del, v katerem bosta družno 
zazvenela narodno-zabavna 
glasba in akademsko zboro-
vsko petje. Vstopnice so lah-
ko tudi lepo darilo, v prodaji 
so na naslednjih me-
stih:  Bife BS OMV Škofja 
Loka, Loška zadruga na Tra-
ti, Gostilna na Vidmu Polja-
ne, Bazen Železniki, KGZ 
Sloga Kranj in po telefonu 
051/697 736.

Gledališki abonma 
in koncert

Medvode – Petega novembra ob 18. uri prihaja v športno 
dvorano v Medvode najbolj gledan muzikal v Sloveniji, 
Mamma mia!, ki oživlja glasbeno zapuščino legendarne sku-
pine Abba. Vse od njegove premiere leta 1999 na West Endu 
v Londonu si ga je v več kot 40 državah po svetu ogledalo 
prek 54 milijonov gledalk in gledalcev. Slovensko različico 
muzikala si je v dveh letih ogledalo več kot 110.000. Roman-
tično zgodbo, ki se odvija na grškem otoku, izvajajo vrhun-
ska slovenska umetniška imena: Simona Vodopivec Franko, 
Veronika Kozamernik/Lina Rahne, Alenka Godec, Damjana 
Golavšek, Uroš Smolej/Jure Sešek, Gojmir Lešnjak - Gojc/
Jaša Jamnik, Marjan Bunič, Matjaž Kumelj in drugi. 

V Medvode prihaja muzikal Mamma mia!

Škofja Loka – Filmsko gledališče je že 26 let stalnica Kina 
Sora. V spomladanskem in jesenskem ciklusu predstavijo 
devet filmov, ki so prejemniki  prestižnih nagrad in navdu-
šujejo  gledalce in kritike. Jesenski cikel filmskega gledališča 
se začne ta petek, 27. oktobra, s poljsko dramo Pasilika, te-
den kasneje sledi slovenska drama Družinica, nato finska 
romantična komedija Najsrečnejši dan Ollija Mäkija pa kla-
sična kriminalka Umor na Orient Ekspresu in brazilska dra-
ma Aquarius. Prvi decembrski petek bo na sporedu drama 
Mladi Karl Marx, sledila bo ameriška drama Čudo in na za-
dnjem FSF nagrajeni Burgerjev film Ivan. Filmsko gledališče 
se bo zaključilo 22. decembra s filmom presenečenja.

Filmsko gledališče v Kinu Sora


