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Maja Bertoncelj

Dolenja vas – Za smučar-
skim skakalcem Petrom 
Prevcem je izjemna sezona, 
v kateri je osvojil vse, kar se 
je dalo: veliki kristalni globus 
za skupno zmago v svetov-
nem pokalu, mali kristalni 
globus za seštevek poletov, 
novoletno turnejo, postal pa 
je tudi svetovni prvak v pole-
tih. Postavil je nove mejnike: 
petnajst zmag v eni sezoni, 
22-krat je stal na stopničkah, 
osvojil rekordno število točk 
in svetovni pokal dobil z re-
kordno prednostjo pred naj-
bližjim tekmecem. S svojimi 
uspehi in osebnostjo je ob-
norel Slovenijo. 
Po koncu tekmovalnega 
dela sezone so zanj sledili 
dnevi sprejemov, obveznosti 
do sponzorjev in novinarjev. 
Najbolj vesel je bil spreje-
ma, ki so mu ga v sredo pri-
pravili v domači Dolenji 
vasi, ki so jo preimenovali 
kar v Kristalno vas. Pripravi-
li so bogat program, v kate-
rem so nastopile glasbene 
skupine iz domačega okolja, 
gosti iz skakalnega športa, 
vrhunec pa je bil seveda pri-
hod Petra Prevca.
Toliko ljudi pravijo, v njihovi 
vasi še ni bilo. Od blizu in 
daleč so prišli pozdravit juna-
ka letošnje zime. Za pripravo 
sprejema je skupaj stopila 
cela Selška dolina. Kljub 

utrujenosti je bil Peter vesel 
sprejema v domači vasi. "Ni-
sem pričakoval, da bo prišlo 
toliko ljudi. Občutki so tisti, 
ki te na takšnih dogodkih dr-
žijo pokonci. Vidim zadovolj-
ne, vesele obraze in to ti da 
energijo, da se vseh spreje-
mov z veseljem udeležiš. 
Sprejem v domači vasi je ti-
sti, pri katerem imaš največ 
osebnega stika tudi z organi-
zatorji. Domače okolje ti da 

veliko energije. Vesel sem, 
da me sovaščani spremljajo 
s takšnim navdušenjem. 
Navijajte še naprej in se vi-
dimo naslednjo sezono," je 
med drugim povedal Peter. 
Na odru sta se mu pridruži-
la tudi brata Domen, za ka-
terim je prav tako izjemno 
uspešna sezona, in Cene, ki 
se je v Planici vrnil v karava-
no svetovnega pokala. Petra 
je z obiskom počastil tudi 

predsednik države Borut Pa-
hor.
Vrstili so se stiski rok in da-
rila. Dolenjščani so mu pri-
pravili nekaj posebnega: po-
snetek njegovih skokov na 
domači Bregarci leta 2001, 
ko je bil star devet let. Videl 
jih je prvič. Skočil je 12,5 m, 
15,5 m in 15 m, zaostal pa za 
očetom Božidarjem.

Peter v Kristalni vasi
Množica se je zbrala na sprejemu za Petra Prevca v Dolenji vasi, ki so jo po vseh njegovih uspehih 
preimenovali v Kristalno vas. Dolenjščani so izredno ponosni na svojega sovaščana.

Stiski rok, podpisovanje in fotografiranje s številnimi navijači na sprejemu  
v Dolenji vasi / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Na Gorenjskem so le-
tos podelili skupaj 49 zna-
kov civilne zaščite in plaketo 
za posebne zasluge in izje-
mne uspehe pri zaščiti in 
reševanju ljudi, živali, pre-
moženja in kulturne dedi-
ščine ter varovanja ob narav-
nih in drugih nesrečah. Ob 
140-letnici aktivnega delova-
nja jo je prejelo Prostovoljno 
gasilsko društvo (PGD) Ško-
fja Loka.
Med letošnjimi nagrajenci 
civilne zaščite so še nekateri 
drugi posamezniki in druš-
tva s Škofjeloškega. S srebr-
nim znakom so za 110 let 

delovanja nagradili Prosto-
voljno gasilsko društvo Sori-
ca, bronaste znake pa so 
prejeli 1. ekipa prve pomoči 
Območnega združenja Ško-
fja Loka Rdečega križa Slo-
venije, Branko Lavtar iz 
Selc, Danilo Jesenik iz Ško-
fje Loke, Anže Rebec iz 
PGD Stara Loka, Območno 
združenje Rdečega križa 
Škofja Loka in njihova ekipa 
prve pomoči, Janez Ferlan iz 
Železnikov, Center slepih, 

slabovidnih in starejših Ško-
fja Loka ter komandir poli-
cijske postaje Škofja Loka 
Sašo Eniko. Na Gorenjskem 
so skupaj podelili 38 brona-
stih, osem srebrnih in tri 
zlata priznanja.
Dan civilne zaščite je vsako 
leto priložnost, da se pouda-
ri pomen pripravljenosti na 
izjemne situacije, ki lahko 
vsak hip kjerkoli na svetu 
ogrozijo življenja ljudi ter 
uničijo njihovo imetje. In v 
takih primerih so vedno pri-
pravljeni priskočiti na po-
moč ljudje, ki jih odlikujejo 
srčnost, nesebičnost in želja 
pomagati sočloveku v stiski. 
To je tudi odlika vseh, ki so 

se na slovesnosti ob dnevu 
civilne zaščite zbrali v Žireh. 
Nagovoril jih je Janko Petro-
vič iz republiške uprave za 
zaščito in reševanje, ki je 
pou daril, da je to dan vseh, 
ki skrbijo za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesreča-
mi. »Na ta dan se jim lahko 
zahvalimo za ves trud in 
predanost, da se lahko 
držav ljani počutimo varne.« 

Plaketa za 
škofjeloške gasilce
Na regijski slovesnosti v Žireh so ob dnevu 
civilne zaščite podelili tudi priznanja in nagrade 
za preteklo leto.

Slavnostni govornik Janko Petrovič / Foto: Matej Rant

411. stran

414. stran

Zbornik, 
pasijonski večer, 
delavnice ...
Letos pasijonsko kondicijo 
ohranjajo Dnevi Škofjeloškega 
pasijona.

Stran 3

Navdušili v Pragi
Mladinski pevski zbor OŠ Železniki 
je na mednarodnem festivalu  
v Pragi osvojil zlato priznanje za 
najboljši mladinski pevski zbor in 
srebrno priznanje v kategoriji 
gospel, džez in pop.

 
Stran 9

ŠKOFJA LOKA
V alejo letos kip Jožeta 
Ranta
V Aleji zaslužnih Ločanov 
bodo 15. aprila, ob stodvajse-
ti obletnici njegovega roj-
stva, postavili doprsni kip dr. 
Jožeta Ranta.

stran 5

GORENJA VAS - POLJANE

Čaka jih še ureditev 
podstrešja
Od sredine marca ima ob-
činska uprava spet svoje 
prostore v obnovljenem So-
kolskem domu, kamor sta se 
preselila tudi krajevni urad in 
policijska pisarna.

stran 6

ŽELEZNIKI

Nagrada za ves Domel
Jožica Rejec iz Domela je 
ena od sedmih gospodar-
stvenikov, ki so marca prejeli 
nagrado gospodarske zbor-
nice za izjemne gospodarske 
dosežke.

stran 8

ŽIRI

Jubilej čipkarske šole
V Osnovni šoli Žiri so pripra-
vili osrednjo prireditev ob 
stodesetletnici neprekinjene-
ga delovanja čipkarske šole 
in odprli razstavo klekljanih 
izdelkov s pregledom zgodo-
vine čipkarske šole.

stran 11
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Loški glas, torek, 29. marca 2016

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
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Samo Lesjak, 
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, Matej Rant, Andrej Tarfila,  
Matic Zorman

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Lo ški glas, št. 3/let nik V je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 25, ki je iz šel 29. marca 2016.
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: 1,70 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 – Potem ko je 
bila lani odprta škofjeloška 
obvoznica v Poljansko dolino 
in naj bi se tranzitni promet, 
ki je prej potekal skozi mesto 
po cesti od starega Petrola do 
Zminca, umaknil na obvoz-
nico, je občina začela s pri-
pravo elaborata prometne 
ureditve in ukrepov za večjo 
varnost cestnega prometa na 
širšem območju Spodnjega 
trga in Poljanske ceste. 
Osnutek je občinska uprava 
z zunanjimi sodelavci pred-
stavila v prvi polovici marca 
na javni razpravi v Sokol-
skem domu. Preden se obči-
na loti ukrepov, mora najprej 
dobiti ta del regionalne ceste 
v upravljanje od države, kar 
naj bi se zgodilo aprila, do 
konca aprila pa bodo na pod-
lagi predlogov strokovnjakov 
in pripomb, ki so jih slišali 

ob predstavitvi v Sokolskem 
domu, pripravili predlog. 
Župan Miha Ješe napovedu-
je, da bo ta konkretnejši od 
osnutka, ki so ga prebivalci 
mesta v razpravi ocenili zelo 
kritično. 
Čeprav meritve prometa ka-
žejo, da se je osebni promet 
po odprtju obvoznice razpolo-
vil, iz mesta pa se je umaknila 
tudi glavnina tovornega pro-
meta, prebivalci menijo, da 
razmere niso nič boljše. Kri-
tični so tudi do tega, da je ob-
činska uprava s pripravljavci 
prometne strategije prezrla 
njihova predstavnika, ki so ju 
predlagali v projektno skupi-
no, pa tudi do tega, da občina 
v več mesecih od odprtja ob-
voznice ni naredila drugega, 
kot da je na dveh mestih ome-
jila promet na 30 km na uro. 
A niti tega vozniki ne upošte-
vajo in še vedno vozijo prehi-
tro, saj nad tem ni dovolj nad-

zora. Ljudje pogrešajo pov-
sem operativne ukrepe, ki naj 
bi izboljšali prometne razme-
re, od tega, kje bodo prehodi 
za pešce, kje zožitve za umiri-
tev prometa, kako bodo pote-
kali pločniki, kako bo potekal 
promet po vzporednih oz. 
bližnjih ulicah, kako bodo 
zaščiteni najbolj ranljivi 
udeleženci v prometu, pešci 
in kolesarji, predvsem pa 
otroci. Predlagali so, naj ob-
činski redarji dosledneje 
nadzirajo, kako vozniki spo-
štujejo prometne znake, naj 
prehitre voznike umirijo z 
"ležečimi policaji", naj se iz 
mesta umakne poleg tovor-
njakov tudi avtobusni pro-
met, nekateri razmišljajo 
tudi o popolni zapori pro-
meta, kakršna denimo velja 
za Mestni trg. Želijo, da ob 
prometni poteka tudi urbani-
stična ureditev tega dela me-
sta, naj Spodnji trg spet dobi 

značaj trga in ne tranzitne 
ceste, predvsem pa hočejo, da 
občina predloži terminski 
plan, kdaj in kako se bodo iz-
vajali posamezni ukrepi, bo-
disi začasni za manj denarja 
bodisi trajnejši. 
Po besedah župana Mihe Je-
šeta koncept urejanja pro-
meta skozi ta del mesta te-
melji na preusmeritvi tovor-
nega prometa na obvoznico, 
v mesto bi smela le dostavna 
vozila in tista za potrebe pre-
bivalcev. Tja naj bi preusme-
rili tudi del avtobusnega 
prometa, saj avtobusi po ob-
voznici sedaj ne vozijo. Z 
ukrepi, ki bi podaljšali čas 
vožnje skozi mesto, pa bi 
tudi voznike osebnih avto-
mobilov, ki niso prebivalci 
mesta ali njegovi obiskoval-
ci, pripravili do tega, da bi se 
v večji meri odločali za pot 
po obvoznici, čeprav je ta 
poldrugi kilometer daljša.

Kritično o prometnem 
režimu
Na dobro obiskani razpravi o novem prometnem režimu na širšem območju Spodnjega trga in 
Poljanske ceste so tamkajšnji prebivalci izrazili razočaranje, češ da so rešitve premalo konkretne.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Stolpič z zvo-
nom, ki se je oglašal ob vsa-
kem pomembnejšem dogod-
ku, je najpomembnejši stav-
bi v mestu dajal še dodatno 
markantnost. Takšne zvonč-
nice so bile značilne za me-
stne hiše več slovenskih 
mest. Ko so stari rotovž v 
Škofji Loki, ki že dolgo ni več 
sedež mestnih oblasti, po sil-
vestrskem požaru 2014/2015 
začeli obnavljati, so na pobu-

do občanov, naj se vzpostavi 
prvotna podoba rotovža iz 
časov, ko je še služil svojemu 
namenu, sklenili znova po-
staviti tudi zvončnico. Foto-
grafije stavbe iz obdobja med 
obema vojnama so omogoči-
le, da so lahko zvočnico vero-
dostojno rekonstruirali, je 
povedala Mateja Hafner Do-
lenc z občinske uprave.
 Obnova rotovža je sicer po-
tekala v sodelovanju z ministr-
stvom za kulturo, ki je zagoto-
vilo sofinancerska sredstva za 

del obnove, povezan s kultur-
no-zgodovinsko vrednostjo 
stavbe. Projekte je izdelal re-
stavratorski center Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, 
ekipa je strokovno izvedla re-
konstrukcijo pod budnim 
očesom Ločanke Mateje Kav-
čič in oktobra lani je bila ob-
nova končana. Povsem kon-
čana pa je bila marca, ko so 
na njeno streho dvignili še 
zvončnico. V izdelavo in na-
mestitev stolpiča, ki je trenu-
tno še brez zvona, je občina po 

podatkih Andreje Troha z ob-
činske uprave vložila dobrih 
6600 evrov, zadevo je izvedlo 
Stavbno kleparstvo in krovstvo 
Simon Sodnik iz Cerkelj, pro-
jektant je bil Domplan – na 
osnovi detajlov restavratorske-
ga centra zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Namešča-
nje "naglavnega okrasa" stare-
ga rotovža je za meščane pred-
stavljalo posebno doživetje, saj 
je dogodek tisto petkovo do-
poldne spremljala množica 
radovednežev. 

Na vrhu rotovža še 
zvončnica
Lani dokončano obnovo starega rotovža so pred kratkim kronali še z zvončnico, stolpičem  
vrh strehe, s kakršnim se je ta najimenitnejša stavba v mestu ponašala še v obdobju med  
obema svetovnima vojnama.

Na Mestnem trgu so na dvigalo naložili zvončnico ... ... in jo dvignili na streho starega rotovža. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Osrednja po-
mladna akcija čiščenja in 
urejanja okolja bo v Škofji 
Loki v soboto, 2. aprila, od 
8. do 13. ure. K sodelovanju 
so povabili krajevne sku-
pnosti, društva, zavode, 
šole, delovne organizacije, 
izvajalce javnih služb, go-
spodinjstva pa so obvestili v 
rubriki obvestil na meseč-
nem računu Loške komu-
nale. 
Občani naj se za sodelova-
nje na sobotni čistilni akciji 
oglasijo na sedežih svojih 
KS, kjer dobijo vrečke in ro-
kavice. Nekatere šole so 
svoje čistilne akcije že opra-
vile, občina jim je zagotovi-
la rokavice in vrečke za od-
padke, po končani akciji pa 
so sporočili zbirna mesta 
pobranih odpadkov, ki jih 

je Loška komunala že odpe-
ljala. Sedaj pa se je za čišče-
nje posameznih terenov 
občina uskladila z raznimi 
društvi, denimo z gasilci, 
jamarji in gorskimi reševal-
ci, ki pomagajo pri čiščenju 
manj dostopnih terenov, 
denimo brežino Sore. Kot 
pravi Danica Langerholc z 
Občine Škofja Loka, opaža-
jo, da je divjih odlagališč 
manj, opažajo predvsem 
smetenje, ki se pokaže po 
zimskem času. Kot koordi-
natorji pa so na občini z ak-
cijami zadovoljni, do sedaj 
so bile vse uspešne, ker ve-
lja, da je namen dosežen, 
ko odpadek konča tam, ka-
mor sodi. Na sobotno akcijo 
občane vabijo v čim večjem 
številu, preden nadaljujejo 
z naslednjo, to pa je tudi že 
tradicionalni cvetlični se-
jem, ki bo 23. aprila. 

V soboto čiščenje 
in urejanje okolja

Škofja Loka – V občini Škofja Loka, kjer je v program MEPI, 
mednarodno priznanje za mlade, vključenih sedem izvajal-
skih enot (tri osnovne šole, gimnazija, šolski center, Zavod 
O in uršulinski samostan), so naredili korak naprej. Kot je 
povedala koordinatorica za ta program Sabina Gabrijel, je 
Glasbena šola Škofja Loka postala točka MEPI. Ta nima 
enake vloge kot izvajalska organizacija, ne pokriva mentor-
stva, temveč opravlja funkcijo področnega inštruktorja in 
ocenjevalca na posameznem področju programa. V pro-
gramu MEPI si namreč mladi zastavijo osebne cilje na po-
dročjih prostovoljstva, veščin, športa in odprav. Izbira ude-
ležencev je lahko tudi glasba, kjer si mladi zastavijo različ-
ne cilje, škofjeloška glasbena šola pa postaja točka MEPI 
na področju veščin, kjer bodo njeni področni inštruktorji 
lahko spremljali, kako posamezniki napredujejo pri dose-
ganju svojih ciljev na področju glasbe, in njihove dosežke 
na treh stopnjah (bronasti, srebrni in zlati) vpisovali v in-
deks MEPI. Lokalni urad MEPI v Škofji Loki je za učitelje 
glasbene šole že izvedel seminar, licenco za točko MEPI 
pa bo šola od nacionalnega urada MEPI prejela 20. aprila 
in bo s tem prepoznana tudi kot primer dobre prakse na 
nacionalni ravni. Sabina Gabrijel pravi, da bodo to prenesli 
tudi na druga društva in organizacije v občini, ki delajo z 
mladimi in za mlade, so zavezani k osebnemu razvoju 
mladega posameznika in v okviru svojih dejavnosti izvaja-
jo tudi aktivnosti, ki so organizirane in potekajo v skladu s 
konceptom in standardi programa MEPI.

Glasbena šola postala točka MEPI
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Začeli so se s 
predstavitvijo zbornika Pasi-
jonski doneski in odprtjem 
petih razstav, povezanih s 
pasijonom, nadaljevali s pa-
sijonskim večerom v Stari 
Loki in pasijonskimi delav-
nicami na cvetno soboto, 
sklenili pa jih bodo z Romu-
aldovim dnem 23. aprila, ki 
bo posvečen avtorju Škofje-
loškega pasijona patru Ro-
mualdu Marušiču.
Osrednja vsebina letošnjih 
Doneskov (enajstih po vrsti) 
je posvečena uprizoritvi Ško-
fjeloškega pasijona leta 2015. 
O njem pišejo: režiser Milan 
Golob, dramaturg Rok An-
dres, organizacijski vodja 
Matej Mohorič Peternelj, 
lektor Ludvik Kaluža, kostu-
mografka Nada Slatnar, Ma-
rija Krajnik, skrbnica kostu-
mov, in nekateri pasijonci. O 
treh stoletjih pasijonskega 
izročila piše dr. Matija 
Ogrin, pomemben prispe-
vek pa predstavlja predstavi-
tev Debeljakove uprizoritve 
Škofjeloškega pasijona v letu 
1936 ob njegovi osemdese-
tletnici, o čemer govori po-
natis prispevka Franceta Pla-
nine, ki je bil objavljen v ča-
sopisu Gorenjec 17. julija 
1937. V likovnem delu je 
prikazan Križev pot umetni-
ka Petra Jovanoviča, ki ga 
prikazuje tudi razstava v 
osrednji galeriji Sokolskega 

doma. Vsebino tokratnih 
Doneskov je predstavil ure-
dnik Alojzij Pavel Florjančič, 
o pasijonskih dnevih sta 
spregovorila župan Miha 
Ješe in predsednik škofjelo-
škega muzejskega društva 
Aleksander Igličar, o različ-
nih mnenjih glede nastanka 
besedila Škofjeloškega pasi-
jona pa so za okroglo mizo 
razpravljali trije strokovnja-
ki: dr. Metod Benedik, dr. 
Matija Ogrin in dr. Monika 
Deželak Trojar. V kultur-
nem programu je Tomaž 
Hostnik ob spremljavi har-
monikarja brata Jerneja Ho-
stnika prebral svoj Križu pot, 
ki je prav tako natisnjen v 
Doneskih. In še razstave: po-
leg Jovanovičeve se z risba-
mi s Škofjeloških pasijonov 
predstavlja Janez Plestenjak, 
s fotografijami Jasmin Sulja-
novič, s fotografijami zna-
menj Tone Mlakar, štirje av-
torji pa s svojimi lesenimi 
pasijonskimi spominki.
 Kulturno-zgodovinsko dru-
štvo Lonka Stara Loka in Žu-
pnijski zavod sv. Jurija Stara 
Loka pa sta pripravila pasi-
jonski večer z recitacijami 
izbranih verzov Charlesa 
Péguyja v izvedbi Klemena 
Karlina, pesnitvijo Križu pot 
Tomaža Hostnika ob glasbe-
ni spremljavi Jerneja Ho-
stnika. Osrednji element 
prizorišča je bil leseni Križ 
upanja kiparja Marca Berlo-
ta, ki ga je mesto Štandrež 

lani podarilo mestu Škofja 
Loka. Na cvetno soboto pa je 
Prosvetno društvo Sotočje 
priredilo pasijonske delavni-
ce z izdelavo butaric, obliko-

vanjem gline, roževine, lesa 
in papirja ter kulinaričnimi 
delavnicami, kjer so kuhali 
alelujo, loške smojke, medlo 
in druge postne jedi. 

Zbornik, pasijonski 
večer, delavnice ...
Lani so v postno-velikonočnem času uprizarjali Škofjeloški pasijon, letos pasijonsko kondicijo 
ohranjajo Dnevi Škofjeloškega pasijona.

Peter Jovanovič s svojim Križevim potom / Foto: Andrej Tarfila

Aleksander Igličar in Alojzij Pavel Florjančič z novimi 
Pasijonskimi doneski / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pred časom so 
župan občine Škofja Loka 
Miha Ješe, sodelavec občin-
skega oddelka za infrastruk-
turo Davor Prelogar ter pred-

stavnika izvajalca VGP Kranj, 
Aleš Klabus in Jošt Sodnik, 
predstavili sanacijo v popla-
vah jeseni 2014 opustošenih 
vodotokov, cest in druge in-
frastrukture. Razdejanje je 
bilo veliko, škoda ocenjena na 

pet milijonov evrov, država in 
občina pa sta v sanacijo vložili 
okoli 1,8 milijona evrov, od 
tega dve tretjini država. Drža-
va je po poplavah, ki so pusto-
šile tudi po drugih delih Slo-
venije, sprejela akcijski načrt 
in zagotovila denar predvsem 
za ureditev vodotokov. V dru-
gem sklopu sanacije, ki je bil 
predviden za letos, pa je za 
nadaljevanje premalo denar-
ja.
V občini Škofja Loka, kjer je 
nujno nadaljevati s sanacijo 
vodotoka v zgornjem delu 
doline Hrastnice, da ne bo 
naslednja ujma povzročila še 
večje škode in tudi poškodo-
vala že saniranega območja v 
spodnjem toku, so zato pri-
pravljeni tudi sami zagotoviti 
del denarja, ki naj bi ga sicer 
država. Za ureditev zgornje-
ga dela Hrastnice bi potrebo-
vali tristo tisoč evrov, ocenju-

je župan Miha Ješe. Urediti 
bo namreč treba ceste do 
domačij na tamkajšnjem ob-
močju in do sosednje občine 
Polhov Gradec, za zaščito 
spodnjega toka pa bi morali 
zgraditi več protipoplavnih 
pregrad. Sedaj se z Ministr-
stvom za okolje in prostor in 
z Agencijo RS za okolje do-
govarjajo, da bi o tem skleni-
li tripartitno pogodbo. 
Sogovorniki so na novinarski 
konferenci na začetku marca 
sicer lansko obnovo v povo-
dnji poškodovanih vodoto-
kov, cest, mostov in druge 
infrastrukture ocenili kot 
uspešno, obnovljenega je bilo 
več kot prej nekaj let skupaj, 
cestna infrastruktura je bi-
stveno izboljšana in boljša je 
tudi varnost ljudi. A da bi bila 
slika popolnejša, manjka še 
ureditev zgornjega dela Hras-
tnice.

Še sanacija zgornjega dela Hrastnice
Po poplavah jeseni 2014 je saniran že večji del vodotokov in v povodnji poškodovane infrastrukture, 
nujno pa bi morali urediti še zgornji tok Hrastnice.

Spodnji del doline Hrastnice je po poplavah jeseni 2014 
dobro urejen, morali bi urediti še zgornji del. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – V Škofji Loki sta bili v čast marčevskima pra-
znikoma žensk in mater dve prireditvi. Osrednjo občinsko 
prireditev ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, je letos 
v sodelovanju z občino pripravila Osnovna šola Škofja Loka-
-Mesto z nastopajočimi vseh generacij v Sokolskem domu 
(na sliki). Za materinski dan pa je društvo Sotočje priredilo 
gledališko predstavo s petjem na Loškem odru. 

Marca so praznovale ženske

Konec marca smo dobili cesto 
skozi staro mestno jedro v 
upravljanje, do konca aprila bo 
tam uveljavljen tudi novi kon-
cept prometne ureditve, ki bo 
ves tranzitni promet preusme-
ril na obvoznico. Tako je v 
Škofji Loki, po drugi strani pa 
nas veseli, da se veliko dogaja 
na samem cestnem križu.
Pred kratkim smo doživeli od-
prtje drugega pontonskega 
mostu v Mednu, kar pomeni, 
da tam od petka popolne ni 
več prometnega zamaška. Ob 
tej priložnosti smo se župani s 
prometnim ministrom dogo-
varjali, kako urejati promet 
naprej. Verjetno bo šla najprej 
v gradnjo cesta od Vižmarij do 
Stanežič, o čemer lahko v pri-
hodnje kaj več povedo na di-
rekciji za infrastrukturo. Sku-
šali bomo pospešiti, da bo čim 
prej urejena navezava loškega 
območja in severne Primor-
ske z Ljubljano. Dogovarjali 
smo se tudi o uvrstitvi ceste od 
industrijske cone na Trati do 
Meje v državni prostorski na-
črt, da bi v čim krajšem času 
uredili vpadnico za kamione 
in za smer Gorenjske, med-
tem ko bo za potniški promet 
iz Ljubljane ta cestna navezava 
promet le delno razbremenila. 
S tem v zvezi smo že začeli 
dogovore z vsemi vpletenimi 
občinami, z Medvodami smo 
že soglasni, dogovarjamo se še 
s Kranjem. Direkcija napove-
duje tudi boljšo cestno poveza-
vo med avtocesto in Primsko-
vim, kar bo olajšanje zlasti za 
vzhodni del kranjske občine, 
medtem ko bo cesta do Meje 
rešila prometne zagate za KS 
Žabnica in Bitnje, kjer imajo 
enake težave z vpadnico kot 
mi. Do konca mandata lahko 
vse to realiziramo in na trasi 
Stari Dvor–Labore omogoči-
mo znosnejše prometne raz-
mere za naše in kranjske ob-
čane, predvsem pa možnost 
prehajanja državne ceste 
Kranj–Škofja Loka za številno 
kmetijsko mehanizacijo. Sko-
zi Godešič in Reteče se bo 
sprostil tovorni promet, delo-
ma pa lahko pričakujemo tudi 

zmanjšan promet osebnih vo-
zil. Nova povezava bo kak kilo-
meter daljša, potovalni čas pa 
se bo bistveno zmanjšal.
Glede spremembe prometne-
ga režima skozi Škofjo Loko 
pa je o osnutku pred kratkim 
potekala razprava z občani, 
predvsem tamkajšnjimi pre-
bivalci, ki so ga ocenili kot 
premalo konkretnega. Zago-
tavljam, da bo predlog ukre-
pov konkretnejši. Zagotoviti 
moramo po eni strani dosto-
pnost mestnega jedra za sta-
novalce in obiskovalce (za ka-
tere predvidevamo, da jih bo 
vedno več), celoten tranzitni 
promet pa naj se odvija po ob-
voznici. To pomeni, da mora 
biti potovalni čas skozi mesto 
daljši, kot je po obvoznici, za-
radi česar bodo vozniki v tran-
zitu za potovanje raje izbrali 
obvoznico. Na ta način bomo 
zmanjšali hitrosti in povečali 
prometno varnost, zlasti za 
pešce in kolesarje. Poleg to-
vornega naj bi se iz mesta na 
obvoznico deloma umaknil 
tudi avtobusni promet. Ne 
moremo pa dopustiti, da bi 
promet po Spodnjem trgu in 
Poljanski cesti povsem zaprli. 
Vzporedno s prometno uredi-
tvijo predvidevamo tudi oži-
vljanje dejavnosti v starem 
mestnem jedru, ki bo tako 
resnično dobilo značaj me-
stnega jedra. Pri snovanju no-
vega prometnega režima mo-
ramo upoštevati težnje večine 
prebivalcev in tudi interes 
drugih občanov. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Rešitve na  
cestnem križu
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi gospo-
darstvo piše dobre zgodbe, 
povezane z energetsko učin-
kovitostjo in zmanjševa-
njem okoljskih emisij, zato 
Občina Škofja Loka z razpi-
som za najučinkovitejši 
energetski projekt letos k 
sodelovanju vabi tudi gospo-
darske družbe. Na doseda-
njih dveh razpisih so iskali 
energetsko najbolj učinkovit 
javni objekt in za leto 2013 
za energetsko učinkovitost 
nagradili Osnovno šolo Jela 
Janežiča, za leto 2014 pa Vr-
tec Škofja Loka, nagradili pa 
tudi podjetje SIBO-G za ce-
lostni nadzor in spremljanje 
porabe energije ter s poseb-
nim priznanjem Šolski cen-
ter Škofja Loka za energet-
sko sanacijo stavb.
"Razpis, ki je letos odprt do 
20. aprila, je motivacijski 
ukrep, s katerim želimo do-
seči, da bi porabniki energi-
je vpeljali ukrepe za energet-
sko učinkovitost, zmanjša-
nje porabe energentov in 
manjšo obremenitev okolja, 
pri tem pa vseeno ostanejo 
učinkoviti in na toplem," 
smisel razpisa slikovito ra-

zloži Tatjana Bernik, vodja 
občinskega oddelka za oko-
lje. Postreže tudi številkami, 
kolikšni energetski prihran-
ki so bili v javnih stavbah 
doseženi ob prvem in dru-
gem razpisu, saj občina na 
podlagi celostnega informa-
cijskega sistema v njih spre-
mlja energetsko porabo. 
Prvo leto so zabeležili za 
65,2 mWh električne in 158 
mWh toplotne energije pri-
hranka ter za 66 ton zmanj-
šanje emisije CO2, ob dru-
gem razpisu pa je bilo pri-
hranka električne energije 
že za 280 mWh, toplotne za 
217 mWh in v zraku 192 ton 
manj emisij CO2. Prvo leto 
je bilo na razpisu devet, dru-
go pa trinajst prijav. Vlogo 
na letošnji razpis lahko po-
dajo fizične osebe, zavodi, 
organizacije, gospodarski 
subjekti, skratka vsi, ki želi-
jo vplivati na boljšo energet-
sko in okoljsko bilanco v 
občini. Bernikova še dodaja, 
da je župan Miha Ješe na le-
tošnjem ponovoletnem 
sprejemu vsem javnim za-
vodom kot nagrado in moti-
vacijo za spremljanje ener-
getske porabe podelil meril-
nike toplote. 

Najučinkovitejši 
energetski projekt
V letošnjem razpisu za najučinkovitejši 
energetski projekt občina k sodelovanju  
spodbuja gospodarske družbe.

Škofja Loka – Iniciativa Loka, mesto vseh vabi k že peti hu-
manitarni akciji za begunce. Zbirajo izključno naslednje: 
potrebščine, kot so računalniki z naloženimi igricami za 
otroke, monitorjem, tipkovnico in miško, grelnike vode in 
čaja, DVD-predvajalnike in risanke na DVD-jih, videorekor-
derje in risanke na videokasetah (lahko so slovenske), ste-
kleničke, dude, hrano za dojenčke, plenice in vlažilne čistil-
ne robčke, otroške kreme, zvezke, svinčnike, barvice, pobar-
vanke, knjige za otroke, plišaste igrače in sladkarije. Zbirajo 
tudi vlažilne čistilne robčke in vložke za ženske, denarne 
prispevke pa tudi hrano za mačke. Stvari s seznama, ki jih 
želijo občani darovati, naj pošljejo v Ekološko trgovino na 
Mestnem trgu 19, če pa jih ne morejo dostaviti sami, naj 
pokličejo in organizatorji jih bodo prišli iskat (telefon 041 
808 638). Stvari bodo sproti razvrščali in jih dostavili do 
beguncev, ki so v Sloveniji dobil azil.

Zbirajo potrebščine za begunce

Škofja Loka – V sklopu prireditev ob dnevu zdravja bodo v 
petek, 15. aprila, ob 17. uri v športnem parku Osnovne šole 
Škofja Loka-Mesto izvedli preizkus hoje na dva kilometra in 
na podlagi doseženih rezultatov udeležencem določili zmo-
gljivost za telesno vadbo. Pred testom bodo izmerili krvni 
tlak in pulz. Organizator, Zdravstveni dom Škofja Loka, vabi 
udeležence, da pridejo v športni opremi.

Test hoje na dva kilometra

Vilma Stanovnik

Mineva leto dni, odkar ste 
postali direktor Zavoda za 
šport. Zakaj ste se odločili 
za to delo?
"Delovanje Zavoda za šport 
sem dobro poznal, saj sem 
bil med tistimi, ki smo ga 
ustanavljali in pripravljali 
prvi odlok za njegovo delo-
vanje. Že takrat smo bili 
mnenja, da je takšna oblika 
javnega zavoda primerna 
tako za upravljanje športnih 
objektov kot upravljanje 
športa nasploh. Poleg tega 
sem se v vmesnem času, od-
kar nisem več župan občine, 
ukvarjal z razvojem špor-
tnih objektov, saj sem bil 
nekaj časa zaposlen v enem 
večjih slovenskih podjetij na 
tem področju. Tako delo na 
področju športnih objektov 
dobro poznam, prav tako mi 
je že od prej dobro poznana 
dejavnost. Zato sem sklenil, 
da se prijavim in napisal 
sem program, ki se je zdel 
svetu zavoda dober in lani 
pomladi sem začel z de-
lom."

Eden prvih izzivov je bilo 
gotovo odpraviti napake, na 
katere je opozarjala notranja 
revizija?
"Res sem se najprej srečal z 
rezultati revizije, ki so opo-
zarjali na nekatere pomanj-
kljivosti pri vodenju zavoda. 
Tako je bila moja glavna na-
loga v prvem letu dela, da 
sem poskrbel za odpravlja-
nje administrativnih napak, 
in sedaj lahko rečem, da za-
vod postaja urejen tako, kot 
mora biti. Ob tem je treba 
jasno povedati, da tudi prej 
na področju športa v občini 
ni bilo nič narobe, napake 
so bile ugotovljene le na po-
dročju delovanja zavoda. Ko-
lektiv je majhen, in če ni 
dobre podpore pri urejanju 
administrativnih zadev, kaj 
lahko pride do večjih napak. 
Zavodi za šport imamo sicer 
svoje združenje, kjer si po-
magamo sami, kolikor zmo-
remo, na ministrstvu za izo-
braževanje, znanost in šport 
pa veliko podpore kot insti-
tucije nimamo in večinoma 
se moramo znajti sami. Če 
hočeš voditi tak zavod, mo-
raš biti upravno in poslovno 
pismen."

V loški občini je kar nekaj 
športnih objektov, za katere 
skrbi Zavod za šport. Kateri 
so to?
"Upravljamo Športno dvora-
no Poden, kjer je ob občini 
solastnik tudi država. Drug 
največji objekt, katerega la-
stnik je občina, mi pa smo 
upravljavci, je Športna dvo-

rana Trata. Občina je tudi 
lastnik bazena v Stari Loki, s 
katerim upravljamo, prav 
tako skrbimo za balinišče 
Benetke. Skrbimo tudi za 
športni park na Bukovici, ki 
pa smo ga oddali v upravlja-
nje tamkajšnjemu društvu.
Lani smo na objektih opravi-
li kar nekaj vzdrževalnih del 
in letos brez težav obratuje-
mo."

Prav skrb za športne objekte 
je ena glavnih nalog Zavoda 
za šport?
"Naša prioritetna naloga je 
čim bolj ekonomsko upra-
vljanje vseh objektov, kar 
pomeni tudi sprotno beleže-
nje in nižanje stroškov ter 
pisanje računov. Ker občina 
nima organa, ki bi se ukvar-
jal z razvojem športne infra-
strukture, je naša naloga 
tudi usmerjanje tega razvo-
ja. Že kar nekaj časa načrtu-
jemo hitrejši razvoj nogo-
meta, kar pomeni gradnjo 
športnega parka pri Svetem 
Duhu. Tam naj bi imeli igri-
šče z naravno in umetno tra-
vo. Investicija je v načrtu 
razvojnih programov že za-
jeta in upam, da bo kmalu 
tudi realizirana. Prav tako 
naj bi poskrbeli za pomanj-
kljivo infrastrukturo pri igri-
šču v Puštalu, s katerim tre-
nutno upravlja Nogometno 
društvo Ločan. Z igriščem 
na Godešiču, kjer je manjši 
del pokrit z umetno travo, 
upravlja domače nogome-
tno društvo. Lani je bila 
dana tudi pobuda, da se ure-
di telovadnica pri Osnovni 
šoli Škofja Loka-Mesto, saj 
si to želijo tako šola kot 
športna društva. Tako naj bi 
v kratkem na občini ustano-
vili gradbeni odbor, ki bi pri-

pravil projektno nalogo in 
vse potrebno za začetek gra-
dnje. V primeru graditve no-
vega vrtca v vojašnici bo tre-
ba preseliti strelišče Strel-
skega društva Škofja Loka. 
Predlagali smo dve lokaciji 
in upam, da se bo občina od-
ločila za eno od obeh. Prav 
tako trenutno še iščemo re-
šitev, kje bi postavili muzej 
športa, saj je odbor za posta-
vitev muzejske zbirke zelo 
aktiven in je zbral ogromno 
stvari. Mislim, da se bodo 
našli prostori na Loškem 
gradu."

Pomembna naloga Zavoda 
za šport je tudi vsakoletna 
razdelitev denarja za posa-
mezne športne dejavnosti 
oziroma društva in klube, 
kajne?
"Zavod za šport vsakoletno 
pripravi razpis za delitev 
sredstev za dejavnost in raz-
pis za vzdrževanje športnih 
objektov iz javnih sredstev. 
Trenutno imamo razpis od-
prt. Približno 280 tisoč 
evrov vsako leto razdelimo 
za dejavnost ter okoli 48 ti-
soč evrov za vzdrževanje. Po 
sedaj prejetih vlogah skle-
pam, da se društvena dejav-
nost krepi, zato bo enako 
količino denarja treba razde-
liti med več društev. Trenu-
tno jih je prijavljenih okoli 
šestdeset, čeprav je registri-
ranih nekaj več. Vloge naj-
prej obravnava komisija, ki 
jo je imenoval župan, nato 
pa še Športna zveza in svet 
Zavoda za šport. Pri delitvi 
denarja za vzdrževanje špor-
tnih objektov vloge pregleda 
odbor za športne objekte. 
Pripravi se predlog za razde-
litev tega denarja, nato se 
podpišejo odločbe in pogod-

be. Poskrbimo tudi za to, da 
se redno oddajo poročila o 
izvedbi programov in porabi 
javnih sredstev. 

Ste zadovoljni z denarjem, 
ki ga loška občina namenja 
za šport?
"S financiranjem s strani ob-
čine smo bili lani zadovoljni, 
tudi poslovanje zavoda je 
bilo uspešno, bo pa treba sis-
temsko razrešiti še nekatera 
vprašanja s področja financi-
ranja. Naš predlog je, da zno-
traj novih kriterijev in meril 
za delitev javnega denarja 
drugače uredimo oddajanje 
športnih površin. Predlaga-
mo, da se naredi razpis za te 
površine, ki jih občina sicer 
financira in jih klubi naja-
mejo. Tisti denar, ki ga obči-
na nameni za financiranje 
športnih dejavnosti, se dru-
štvom vzame v zakup in di-
rektno nameni Zavodu za 
šport za vzdrževanje špor-
tnih objektov. To so nekatere 
večje občine že uredile. Naj 
pa poudarim, da je naša pri-
marna naloga financirati 
šport mladih in upoštevati 
vse priporočila iz sprejetih 
dokumentov na področju 
športa v državi. Zavod za 
šport pri pripravi letnih pro-
gramov športa in vodenju 
strokovnih nalog na podro-
čju športa skrbi, da se v čim 
večji možni meri upoštevajo 
ob sodelovanju športne jav-
nosti. Hkrati velja poudariti, 
da upravljamo tudi admini-
strativne in ostale naloge za 
Športno zvezo Škofja Loka. 
Po zakonodaji tega dela ne 
sme opravljati direktor zavo-
da, tako da delo tajnika Špor-
tne zveze Škofja Loka v skla-
du z priporočili revizije opra-
vlja Aleš Murn."

Skrbijo za objekte  
in razvoj športa
Pri Zavodu za šport skrbijo tako za upravljanje športnih objektov kot razvoj športa v občini,  
javni zavod pa v zadnjem letu vodi nekdanji škofjeloški župan Igor Draksler.

Direktor Zavoda za šport Igor Draksler / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V Sokolskem domu v Škofji Loki bo v soboto, 
9. aprila, ob 20. uri koncert Škofjeloškega okteta z naslovom 
Večer Avsenikovih melodij. Škofjeloški oktet je ponovno oži-
vel v jeseni 2007, danes deluje pod umetniškim vodstvom 
Andreja Žagarja, število pevcev se je povečalo na deset, a so 
kljub temu ohranili naziv oktet. Vsako leto se uvrstijo na 
regijsko tekmovanje, kjer požanjejo priznanja in pohvale. 
Do sedaj so izdali tri zgoščenke: Mariji v Crngrobu, Imel 
sem ljubi dve in Na Sorškem polju. Na koncertu vsako leto 
pripravijo kakšno presenečenje, lani je bil koncert na valen-
tinovo, prejšnje leto na pustno soboto. Škofjeloški oktet de-
luje pod okriljem Prosvetnega društva Sotočje, ki bo po kon-
certu pripravilo pogostitev za njihov koncert. 

Škofjeloški oktet z Avsenikovimi melodijami
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Fran Jesenko 
(1875–1932), rojen v Škofji 
Loki, je veljal za izjemnega 
botanika po vsej Evropi. Nje-
gove raziskave v genetiki so 
odmevale v najvišjih znan-
stvenih krogih tistega časa. 
Bil je zagovornik in eden od 
ustanoviteljev Triglavskega 
narodnega parka. Njegov lik 
daje priložnost za populari-
zacijo znanosti in študijev 
na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Ta 
skupaj z Občino Škofja Loka 
že petič zapored organizira 
Jesenkovo popoldne, na ka-
terem študentje sedmih od-
delkov in dveh študijskih 
smeri predstavijo magistr-
ske naloge srednješolcem in 
učencem devetih razredov 
osnovnih šol. 
Kot pove ena od članic orga-
nizacijskega odbora, prof. dr. 
Marina Pintar, ciljna publika 
niso več dijaki zadnjih letni-
kov srednjih šol, saj je pred-
stavitev ob koncu marca za 
odločitev za študij zanje pre-
pozna, biotehniška fakulteta 
pa jo želi povezati s podelitvi-
jo Jesenkovih nagrad, ki jih 

za življenjsko delo podeljuje-
jo znanstvenim sodelavcem. 
Tako sedaj študije te fakulte-
te predstavljajo srednješol-
cem nižjih letnikov in osnov-
nošolcem, nekatere šole so 
obisk Jesenkovega popoldne-
va vključile v svoje obvezne 
izbirne vsebine. Paleta nara-
voslovnih tem tokratnega po-
poldneva je kot vsako leto ši-
roka, od molekule do krajine, 
pravi Pintarjeva. Jesenkovo 
popoldne se danes, 29. mar-
ca, ob 15.30 v Sokolskem 
domu začenja s pozdravni-
ma nagovoroma prof. dr. Da-
vorina Gazvode, dekana bio-
tehniške fakultete, in župana 
Mihe Ješeta. Sledile bodo 
predstavitve magistrskih del, 
v drugem delu bodo navzoči 
prisluhnili predavanju Jesen-
kove nagrajenke za leto 2015, 
prof. dr. Darje Žgur Bertok, 
ki se ukvarja z genetiko bak-
terij, vmes bodo nastopi tro-
bentačev Glasbene šole Ško-
fja Loka, Grudnovih šmikel 
in Biološkega okteta ter pred-
stavitev in degustacija narav-
nih izdelkov s škofjeloških 
hribov v okviru blagovne 
znamke Dedek Jaka in Babi-
ca Jerca. 

Danes Jesenkovo 
popoldne

Z magistrskimi nalogami se predstavljajo 
študentje biotehniške fakultete. 

Nina Fehter

Škofja Loka – Tako bo festi-
val In memoriam prof. Peter 
Hafner potekal v prvi polovi-
ci letošnjega maja. V prete-
klosti škofjeloški festival je 
lani delno potekal v Kranju, 
letos pa se bo odvijal tudi v 
Cerknem. 
Na bližajoči se memorial 
bodo organizatorji opozorili 
že v aprilu, in sicer z dogodki 
v t. i. memorialnih mestih. V 
soboto, 9. aprila, bo v Cer-
knem predmemorialni dogo-
dek Ki zej, memorial? v soor-
ganizaciji Cerkljanskega 
mladinskega alternativnega 
kluba, Zavoda O in Kultur-
no-umetniškega društva Ja-
dran. Na ta dan bo razstavo 
izbranih plakatov v Galeriji 
Križišče odprla škofjeloško-
-kranjska oblikovalka Ana 
Bassin, na C.M.A.K-ov oder 
pa bo stopila ena najboljših 
slovenskih glasbenih zasedb 
ta trenutek, Moveknowledge-
ment. V nedeljo, 17. aprila, 

bo predmemorialni dogodek 
v organizaciji Zavoda Carni-
ca tudi v Kranju. Layerjeva 
hiša bo gostila Bernays Pro-
pagando, makedonsko ple-
sno postpunk zasedbo, ki je v 
zadnjih letih prekrižarila ce-
lotno Evropo. Veliki zaklju-
ček predfestivalskih dogajanj 

se bo zgodil v petek, 29. apri-
la, v Škofji Loki. Pripravljajo 
ga Klub škofjeloških študen-
tov, Kulturno-umetniško 
društvo Jadran in Zavod O, v 
Rdeči Ostrigi pa bodo nasto-
pili prepoznavni elektroro-
kerji Kontradikshn. 
Festival In Memoriam prof. 
Peter Hafner #8 bo potekal 
od 5. do 13. maja, program pa 
je spet sila pester. »Nikoli ni-
smo želeli biti zgolj glasbeni 
festival, zato smo že od začet-
ka dodajali razne druge vsebi-
ne, od sejma gramofonskih 
plošč do okroglih miz. Tudi 
tokrat je tako, lahko si boste 
ogledali odlične animirane 
filme, gledališko predstavo gi-
mnazijske skupine Ta prstje-
ni, poslušali domače in tuje 
priznane literate, izmenjevali 
mnenja na posvetu klubskih 
prizorišč in še marsikaj,« pra-
vi Tine Hafner. Čeprav se 
memorial deklarira kot glas-
beno-kulturno-izobraževalen, 
pa je še vedno v ospredju 
glasba. »Vedno poskušamo 

biti aktualni in sveži, naj 
omenim zgolj psihadelične 
Pridjeve, razvpite Punčke ali 
najaktualnejšo domačo za-
sedbo ta hip, Prismojene pro-
fesorje bluesa. Obenem pa 
radi poskrbimo, da gostimo 
tudi bolj uveljavljene, zvez-
dniške zasedbe. Tako letos na 
memorial prihaja legendarni 
Edo Maajka, skupaj s prijate-
ljem Frenkiejem, prvič pa bo 
v Škofji Loki nastopila ena 
najbolj mednarodno prepo-
znavnih slovenskih zasedb, 
obujena in kultna Borghe-
sia,« dodaja programski in 
idejni vodja festivala.
Več informacij in celoten 
program lahko najdete na 
spletni strani www.inme-
moriam.si, prav tako pa je 
festival prisoten na družbe-
nih omrežjih. Obenem or-
ganizatorji sporočajo, da so 
vstopnice za majski festival 
že v prodaji na prodajnih 
mestih Eventima (servisi 
Petrol, Pošta Slovenije, trafi-
ke 3DVA ...). 

Memorial se vrača  
v mesto 
Tradicionalni glasbeno-kulturno-izobraževalni festival, ki je posvečen prezgodaj preminulemu 
profesorju Petru Hafnerju, se letos seli na spomladanski termin.

Na letošnji memorial 
prihaja zvezdniški Edo 
Maajka. / Foto: Arhiv Eda Maajke

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Marca so tudi 
učenci štirih osnovnih šol v 
občini Škofja Loka sodelova-
li na občinskem otroškem 
parlamentu, ki ga je organi-
ziralo Društvo prijateljev 
mladine Škofja Loka z letos 
nosilno Osnovno šolo Jela 
Janežiča. Letos so parlamen-
tarno razpravo vnovič pri-
pravili v obliki delavnic, po-
sebej za razredno in posebej 
za predmetno stopnjo. So-
delovalo je okoli štirideset 
otrok, ki so razpravljali o 
pasteh mladostništva.
 Učiteljica Nina Logonder z 
OŠ Jela Janežiča je bila nav-
dušena, kako zrelo so učenci 
razredne stopnje razpravlja-
li o drugačnosti, pravem pri-
jateljstvu, empatiji, žaljiv-
kah in vzdevkih, ki si jih 
dajejo mladostniki med se-

boj. Ugotovili so, da ko se 
postavijo v kožo drugega, 
dobijo novo dimenzijo doži-
vljanja sočloveka. Mlajši 
učenci pa so se o odnosu do 
soljudi pod vodstvom učite-
ljic Osnovne šole Škofja Lo-
ka-Mesto učili skozi igrico 
Človek – začuti me, kjer so 
denimo razmišljali o tem, 
kako sprejeti novega učenca 
v razredu. S kakšnimi past-
mi odraščanja sta se srečala 
športnika Matic Osovnikar 
in Teja Lapanja, so si otroci 
ogledali v kratkem filmu, na 
koncu pa so se udeleženci 
skupaj z učiteljicami, pred-
sednico DPM Jelko Jelovšek 
Srebot in županom Miho 
Ješetom s pomočjo klobčiča 
volne povezali med seboj in 
vsak je povedal, česa se je o 
pasteh mladostništva naučil 
na letošnjem otroškem par-
lamentu. 

O pasteh mladostništva

"Mreženje" mladih loških parlamentarcev / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na podlagi 
razpisa, objavljenega aprila 
leta 2013, je občinski svet v 
Škofji Loki sklenil, da v Aleji 
zaslužnih Ločanov postavijo 
kipa zdravnika dr. Viktorja 
Kocijančiča in zobozdravni-
ka dr. Jožeta Ranta. Po raz-
pisnih merilih sta predloga 
namreč dobila največje šte-
vilo točk. Kocijančiču so do-
prsni kip postavili ob 70. 
obletnici smrti (bil je ustre-
ljen kot eden od talcev za 
Kamnitnikom), Jože Rant 
pa bo obeležje dobil ob 120. 
obletnici rojstva 15. aprila le-
tos. Razpis sicer na podlagi 
spremenjenega odloka obja-
vljajo vsakih pet let.
Predlagatelja, da svoj kip v 
aleji dobi Jože Rant, sta Mu-
zejsko društvo Škofja Loka in 
Inštitut za zgodovino medi-
cine Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani. Prof. 
dr. med. Jože Rant, doktor 
stomatologije, je bil rojen 15. 
aprila 1896 na Godešiču, 
umrl je leta 1972 v Ljubljani. 
Bil je pobudnik in ustanovi-
telj Stomatološke klinike v 

Ljubljani, utemeljitelj in or-
ganizator študija stomatolo-
gije ter odločilna osebnost 
strokovnega in organizacij-
skega razvoja celotnega zo-
bozdravstva v Sloveniji. Prvi 
je opozoril na pomembnost 
preventive in zmanjšanje ka-
riesa ter na zdravljenje zob-
nih in čeljustnih nepravilno-
sti, s čimer je postavil teme-
lje razvoja slovenskega zo-
bozdravstva, čeljustne kirur-
gije in ortodontije. Postavil je 
pravilno doktrino strokovne-
ga in organizacijskega kon-
cepta razvoja zobozdravstva 
na Slovenskem, tako da je 
upošteval trojni pristop: pre-
ventivni, kurativni in social-
no-medicinski. V Škofji Loki 
je bil med najbolj dejavnimi 
telovadci in voditelji Sokola, 
aktiven je bil med planinci, 
bil je član nadzornega in 
upravnega odbora Okrajne 
hranilnice in posojilnice v 
Škofji Loki, ustanovni član 
Muzejskega društva, odkril 
je prazgodovinska gomilna 
grobišča v Reteški gmajni, 
vodil in financiral izkop dveh 
gomil, najdbe pa podaril Lo-
škemu muzeju. Bil je tudi 

ustanovitelj Gorenjskega lo-
vskega društva v Kranju, 
med ustanovitelji Društva 
ljubiteljev ptičarjev, ustanov-
ni in častni član Lovskega 
društva (LD) Škofja Loka, 
ustanovni član LD Križna 
Gora, ustanovni in častni 
član LD Sorško polje, deloval 
je v odboru Lovske zveze Slo-
venije in Kinološke zveze 
Slovenije. Bil je tudi eden pr-
vih naravovarstvenikov. Za-
vzemal se je za loški turizem 
in gradnjo hotela v Škofji 
Loki. Bil je ljubitelj gora, lova 
in umetnosti, zanimal se je 
se tudi za zgodovino in bil 
ustanovni član Numizmatič-
nega društva Slovenije. 
Avtor njegovega doprsnega 
bronastega kipa je akadem-
ski kipar Metod Frlic, del 
zgodbe pa je tudi kamniti 
podstavek, ki bo iz "godeške 
lapore". Na dan odkritja no-
vega znamenitega in zaslu-
žnega Ločana bodo v mali 
galeriji Občine Škofja Loka 
odprli tudi razstavo fotograf-
skega in dokumentarnega 
gradiva o Jožetu Rantu, ki je 
bilo v Škofji Loki na ogled že 
pred tridesetimi leti.

V alejo letos kip 
Jožeta Ranta
V Aleji zaslužnih Ločanov bodo 15. aprila, ob stodvajseti obletnici njegovega 
rojstva, postavili doprsni kip dr. Jožeta Ranta.

Škofja Loka – Lions klub 
Škofja Loka bo jutri, 30. 
marca, ob 18. uri v Sokol-
skem domu podelil šest do-
nacij otrokom in družinam 
v vrednosti 10 tisoč evrov. 
Omogočila jih je dobro obi-
skana Dobrodelna zabava z 
največjimi, ki so se odrekli 
plačilu. Na slovesnosti 
bodo sodelovali: Mladinski 
pevski zbor Osnovne šole 
Železniki z zborovodkinjo 
Marjeto Naglič ter pevec 
Nejc Pipp in kitarist Miha 
Kumer iz Škofje Loke, finali-
sta oddaje Slovenija ima ta-
lent.

Podelili bodo donacije

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora je pripravila 
delavnico Kako izterjati ter-
jatve in se zavarovati pred 
dolgovi, ki bo jutri, 30. mar-
ca, od 17. ure do 19.30 pote-
kala v prostorih Coworking 
centra na Mestnem trgu 38. 
Seminar bo vodil dr. Branko 
Mayer, vsebina delavnice 
pa se dotika osnovnih poj-
mov računovodenja, obvla-
dovanja plačil kupcev, po-
pravkov vrednosti premože-
nja in njihovih odpisov, ra-
čunovodskih standardov in 
sprememb v zakonodaji. 
Srečanje je namenjeno mi-
kro, malim in srednjim pod-
jetjem ter vsem, ki se pri 
svojem delu srečujejo z ne-
plačanimi dolgovi strank in 
bi se želeli zavarovati pred 
dolgovi.

O terjatvah in dolgovih
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Mateja Rant

Gorenja vas – Župan in ob-
činska uprava sta z delom v 
prenovljenih prostorih So-
kolskega doma na Poljanski 
cesti 87 začela v ponedeljek, 
14. marca. Od decembra 
2013 je namreč občinska 
uprava delovala v začasnih 
prostorih v upravni stavbi 
nekdanjega Rudnika Žiro-
vski vrh v Gospodarski coni 
Todraž, saj je v vmesnem 
času potekala energetska in 
statična sanacija Sokolskega 
doma.
Za objekt Sokolskega doma 
so uporabno dovoljenje pri-
dobili v začetku lanskega 
septembra, ko so že začeli 
uporabljati osrednji del 
objekta, to je malo in veliko 
dvorano. "V veliki dvorani je 
bilo že veliko prireditev in 
poročnih slavij, v uporabi pa 
je tudi mala dvorana, ki je 
namenjena predavanjem in 
seminarjem," je pojasnil žu-
pan Milan Čadež. Pred ča-
som so končali tudi obnovo v 
drugem nadstropju, v kate-
rem ima zdaj svoje prostore 
občinska uprava, ki zajemajo 
približno petino objekta. "V 
prihodnjem letu pa bomo 
končali še obnovo podstreš-

ja, kjer bo svoje prostore do-
bila knjižnica, obenem pa se 
bo tja iz starega župnišča se-
lil tudi Fotomuzej Vlastja," je 
pojasnil župan. Celotna ob-
nova Sokolskega doma je 
bila vključno z DDV vredna 

okrog dva milijona evrov. Od 
tega so za energetsko sanaci-
jo pridobili dobrih dvesto ti-
soč evrov.
Slovesno odprtje obnovlje-
nega Sokolskega doma se bo 
odvijalo 15. maja, na binko-

štno nedeljo, in sicer po ena-
kem scenariju kot pred 93 
leti, ko so ga prvič odpirali. 
"To bo celodnevni dogodek; 
začeli bomo na Visokem, 
končali pa v Gorenji vasi," je 
še pojasnil župan.

Čaka jih še ureditev 
podstrešja
Od sredine marca ima občinska uprava spet svoje prostore v obnovljenem Sokolskem domu,  
kamor sta se preselila tudi krajevni urad in policijska pisarna.

Občinska uprava ima od sredine marca svoje prostore spet v Sokolskem  
domu. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Poljane – S poročilom o delo-
vanju Kulturnega centra sli-
karjev Šubic v preteklem letu 
in načrtom dela za letos, ko 
se nadejajo povečanega obi-
ska tako individualnih obi-
skovalcev kot skupin, so na 
zadnji seji seznanili tudi ob-
činske svetnike. Ne glede na 
to, da je bil lani večino leta 
dostop do hiše omejen, jim 
je uspelo prihodke v primer-
javi z letom prej potrojiti. Le-
tos bodo končali še zadnje 
detajle pri urejanju stalne 
zbirke v drugem nadstropju. 
»S tem bomo zapečatili eno 
najkakovostnejših in najza-
nimivejših muzejskih zbirk 
daleč naokrog,« je poudaril 
upravljavec Boris Oblak.
V Šubičevi hiši namreč ne 
gre za klasično muzejsko 
zbirko, pravi Oblak. "Nismo 
recimo uredili spominske 
sobe, saj niti nimamo origi-
nalnih starih predmetov iz 
časov Jurija in Janeza Šubi-
ca." Zato so se odločili, da 

bodo zgodovino hiše predsta-
vili na unikaten način, in si-
cer prek ohranjenih pisem 
Šubicev. Maruša Gantar jih 
je prebrala in združila v lo-
gične povezave. "Prostore 
smo tako napolnili z asocia-
cijami na življenje rodbine 
Šubic. Predmeti ne govorijo 
sami po sebi, ampak so s po-

močjo odlomkov iz pisem 
zgolj asociacije na stvari in 
dogodke iz njihovega življe-
nja. Prek pisem tako obisko-
valci neposredno doživijo 
zgodbo te hiše." Posebnost 
njihove muzejske zbirke je 
tudi v tem, da obiskovalci 
lahko predmete primejo v 
roke oziroma je to celo zaže-

leno. "Tako lahko prek pred-
metov, ki so jih uporabljali 
pri svojem delu, spoznajo 
tudi, kako so živeli, razmi-
šljali in kakšni so bili odnosi 
med njimi." Vmes pa je ko-
pica ustvarjalnih spodbud – 
na poli papirja, ki jo bodo 
namestili na steno, bodo lah-
ko sliko, ki so si jo obiskoval-
ci ustvarili v glavi na spreho-
du po hiši, sami dopolnili in 
razširili. "Potem pa bomo vi-
deli, kam nas bo to pripelja-
lo," se nasmeje Oblak. 
Že pomladi naj bi v pritličju 
zaživela tudi muzejska trgovi-
nica, s katero naj bi se še po-
večali prihodki hiše. Ta čas pa 
prenavljajo spletno stran in 
vzpostavljajo sistem elektron-
ske komunikacije. Izvajajo 
tudi aktivnosti v skladu s stra-
tegijo razvoja turizma na Lo-
škem in v skladu s to vizijo se 
povezujejo ne samo z lokalni-
mi društvi, ampak tudi širše. 
Začeli so tudi z oddajanjem 
prostorov v hiši, recimo za or-
ganizacijo otroških rojstno-
dnevnih zabav. 

Prek pisem do zgodbe hiše
Po lanskem slovesnem odprtju prenovljene Šubičeve hiše v Poljanah, kjer zdaj domuje Kulturni 
center slikarjev Šubic, se trudijo prostore zapolniti še z novimi vsebinami.

Prek odlomkov iz pisem Šubicev predmeti sami 
pripovedujejo zgodbo Šubičeve hiše.

Na binkoštno nedeljo bomo 
veliko svečanost pričeli na Vi-
sokem ob obnovljeni grobnici 
družine Tavčar. Ta objekt z 
okolico se sedaj ureja, velika 
zahvala gre sorodnikom in la-
stnikom, da so se odločili za 
obnovo, saj bo s tem območje 
Tavčarjevega dvorca še bolj va-
bljivo. Poseg je zahteven in je 
pod stalnim nadzorom stro-
kovnjakov Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, saj vsi 
skupaj želimo, da bi bil videz 
tak, kot je bil ob izgradnji.
V minulih letih smo po vsaki 
večji prireditvi na Visokem 
imeli telefonske klice na obči-
no z opozorili,  da se nedostoj-
no vedemo do svojega velike-
ga rojaka, vendar glede na to, 
da je grobnica v zasebni lasti, 
nismo smeli posegati vanjo. 
Na podlagi naših velikih vla-
ganj v dvorec, organiziranju 
odmevnih prireditev in vseka-
kor dobrih odnosov ter zaupa-
nja sorodnikov se nam je 
uspelo dogovoriti in speljati 
pomemben projekt. Obnova 
je v zaključni fazi, sledi še po-
sek dreves v okolici, saj želimo 
tudi kulturni krajini vrniti pr-
votni videz in pogled. Na pri-
reditvi se bomo spomnili svo-
jega rojaka in mu v zgodovin-
ski spomin prižgali svečko in 
položili šopek pomladnega 
cvetja, saj je Tavčar prav po-
mlad v Poljanski dolini najraje 
opisoval. 
Potem se bomo sprehodili do 
dvorca, kjer ta čas skupaj z 
Muzejem Škofja Loka in Za-
vodom za varstvo kulturne de-
diščine pripravljamo razstavo, 
posvečeno Franji in Ivanu 
Tavčar ter dolgoletnim gospo-
darjem, rodbini Kalanov. Po-
trudili se bomo, da bodo raz-
stava ter na novo restavrirani 
prostori s čudovitimi poslika-
vami in malarskimi vzorci res 
atraktivni ter da bodo vzpod-
budili zanimanje pri obisko-
valcih. Dvorec na Visokem, ki 
ga leto za letom obnavljamo, 
je bila nekoč v lasti Kalanove 

rodbine in pozneje Ivana Tav-
čarja. Na stalni razstavi bomo 
nadgradili dosedanje vedenje 
in znanje o domačiji in njeni 
prenovi, Kalanovih in Tavčar-
jevih ter na zanimiv način 
predstavili javnosti. Največji 
poudarek razstave v dvorcu bo 
na stavbni zgodovini domači-
je, kot so prve omembe in ar-
hitekturne značilnosti stavbe 
ter potek obnove in restavrira-
nja dvorca. Kalanova zbirka bo 
vsebovala predstavitev vseh 
gospodarjev v letih 1650–1893, 
prikaz Kalanove posestvi po 
Franciscejskem katastru, de-
javnosti visoške kmetije, kme-
tijstva in trgovine ter zaton 
Kalanovega rodu na Visokem. 
Tavčarjeva zbirka bo najprej 
opisala družinsko drevo Tav-
čarjevih, predstavila Tavčarja 
kot pisatelja in njegova literar-
na dela ter družabno življenje 
na Visokem ter pomembne 
obiske pri Franji Tavčar.
Kuhinjo v Dvorcu bomo pre-
maknili v 19. stoletje, prika-
zali bomo orodja in posodje, 
ki so ga takrat uporabljali pri 
pripravi živil, vsakodnevni 
jedilnik in jedilnik ob različ-
nih priložnostih za božič, 
novo leto, veliko noč ... ter 
kje in kako so jedli gospodar-
ji in hlapci. Naslednjič pa 
bom opisal dogajanje v Polja-
nah in Gorenji vasi ¼

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Binkoštna nedelja 
v Poljanski dolini

Milan Čadež

Sovodenj – V Prostovoljnem gasilskem društvu Sovodenj so 
se pretekli teden razveselili novega gasilskega vozila za pre-
voz moštva GVM 1. Z njim so zamenjali prejšnje, več kot 
dvajset let staro vozilo. Prva priložnost za preizkus vozila se 
je pokazala že 15 minut po tem, ko so novo vozilo pripeljali 
pred gasilski dom, je pojasnil predsednik PGD Sovodenj Mi-
tja Pavšič. Z njim so namreč odhiteli na intervencijo, ko so jih 
obvestili o požaru v kletnem prostoru stanovanjske hiše. Za 
novo vozilo so odšteli slabih petdeset tisoč evrov, pri čemer 
jim je denar uspelo zbrati tudi s pomočjo donatorjev.

Novo vozilo že "krstili"
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Mateja Rant

Todraž – "Glede na to, da 
delo v društvu že zdaj poteka 
zelo uspešno, kakšne hude 
© revolucije©  ne načrtujem," je 
ob prevzemu mandata napo-
vedal Franci Fortuna in bese-
do prepustil dosedanjemu 
predsedniku Jožetu Novaku. 
"Delo in program društva je v 
preteklih štirih letih temeljilo 
na željah in potrebah naših 
članov," je poudaril Novak in 
dodal, da je bil poudarek na 
druženju, zdravem načinu ži-
vljenja in fizični aktivnosti, 
kulturnem udejstvovanju, go-
jenju socialnega čuta in izle-
tih, na katerih so spoznavali 
druga okolja, kulture in zgo-
dovino. "Na vseh naših prire-
ditvah in dogodkih je udeležba 
članov rasla, torej je bil pro-
gram očitno dobro zastavljen," 
je sklenil Novak.
V zadnjem obdobju se je po 
besedah Jožeta Novaka večal 
interes predvsem za pohodni-
štvo, saj je cenovno sprejemlji-
vo in primerno tudi za starejše 
člane. "Obenem pa je to odlič-
na rekreacija in priložnost za 
druženje." Veseli ga, da je ude-
ležba rasla tudi na drugih po-
dročjih, ki jih pokriva društvo, 
tudi na področju kulture, ki so 
jo v preteklih štirih letih na 
novo organizirali. "Na leto pri-
pravimo štiri ali pet obiskov 
gledaliških in opernih pred-
stav in prav vsakič nam uspe 
napolniti avtobus," je s pono-
som razložila Milena Kejžar, 
ki v društvu skrbi za kulturno 

področje. Njihova dramska 
skupina vsako leto poskrbi 
tudi za štiri avtorske predsta-
ve, s katerimi med drugim 
popestrijo vsakoletni občni 
zbor. Poleg tega so v društvu 
zelo dejavni na socialnem po-
dročju, za kar skrbi Cirila Ža-
gar. "Vsako leto obiščemo vse 
svoje člane po domovih za sta-
rejše. Ko smo s tem začeli, jih 
je bilo devet, zdaj pa jih je že 
17." S simboličnim darilcem 
se spomnijo tudi članov, ki so 
v tistem letu praznovali okro-
gel jubilej. 
Razlog za izredno uspešno de-
lovanje in napredek društva v 
preteklih štirih letih Milena 
Kejžar vidi v dobrem vodstvu, 
saj imajo posamezniki, ki so 

zadolženi za posamezna po-
dročja, povsem proste roke pri 
oblikovanju aktivnosti. "V tem 
času smo postavili tudi sple-
tno stran, poskrbeli za celo-
stno likovno podobo društva 
in opremili društvo z enotni-
mi majicami." Društvo ta čas 
šteje 720 članov, k sodelova-
nju pa želijo pritegniti tudi 
mlajše upokojence. Valentin 
Bogataj verjame, da bi tako do-
bili nove ideje za delo v dru-
štvu, ki bi pomagale pri ustvar-
janju dobrega vzdušja. Franci 
Fortuna tudi letos obljublja 
bogat program dejavnosti. 
Med drugim bodo v juniju go-
stili srečanje prijateljskih dru-
štev s Sovodnja, iz Cerknega, 
Žirov in Idrije. Tudi letos ima-

jo v načrtu osem kopalnih in 
še nekaj drugih zanimivih iz-
letov. V maju se bodo odpravi-
li v Zadar in Nin, junija v Bra-
tislavo in na Dunaj, septembra 
pa imajo v načrtu obisk Bla-
tnega jezera. "Največ zanima-
nja pa je bilo doslej vedno za 
izlete v neznano. Lani se ga je 
udeležilo kar 147 članov."
Valentin Bogataj je ob tem še 
posebno pohvalil delo enajstih 
poverjenikov v društvu, ki 
predstavljajo vez med vod-
stvom društva in članstvom. 
"Razporejeni so po vsem ob-
močju, ki ga pokrivamo, in 
najbolj poznajo težave naših 
članov, ki jih potem posredu-
jejo upravnemu odboru dru-
štva," je razložil.

Izvolili novo vodstvo
V Društvu upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas so na letošnjem volilnem občnem zboru dobili 
novega predsednika. Prihodnja štiri leta bo društvo vodil dosedanji podpredsednik Franci Fortuna.

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas po novem vodi Franci Fortuna 
(drugi z desne).

Mateja Rant

Sovodenj – Cesti od Trebije 
do Sovodnja se vendarle obe-
tajo boljši časi, je bil po obi-
sku predstavnikov direkcije 
za infrastrukturo zadovoljen 
župan Milan Čadež. Po zago-
tovilu vodje projektov na di-
rekciji Karmen Cian bodo 
namreč letos pripravili pro-
jekte, na podlagi katerih 
bodo potem objavili razpis za 
izvedbo del.
Po idejnem projektu, ki so ga 
izdelali v preteklih dveh le-
tih, vrednost del ocenjujejo 
na 10,5 milijona evrov. Zače-
tek del na prvi, slabi kilome-
ter in pol dolgi etapi je po 
besedah župana mogoče pri-
čakovati prihodnje leto, vzpo-
redno pa bodo pripravili pro-
jekte za izvedbo del na nasle-
dnjem, malo manj zahtev-
nem odseku. "Na cesti proti 
Sovodnju bodo sicer potreb-
na zahtevna in posledično 

draga gradbena dela, saj bo 
treba zgraditi zahtevne nosil-
ne zidove za cesto nad Hobo-
vščico in močne oporne zido-
ve za varovanje brežine." 
Ogledali so si tudi nosilne 
zidove na Sovodnju nasproti 
podjetja Lesgal, kjer je v zelo 

slabem stanju 140 metrov 
dolg odsek ceste, ki se spušča 
proti vodotoku Hobovščica. 
Prav tako je dotrajan oporni 
zid v dolžini 150 metrov nad 
cesto na tem območju. "Pri-
pravila se bo potrebna doku-
mentacija, začetek sanacije 

pa je ta čas težko predvideti, 
saj bo že samo projektiranje 
zahtevno," je še pojasnil žu-
pan.
Na sestanku z ministrom za 
infrastrukturo Petrom Ga-
šperšičem in župani sose-
dnjih občin Medvode, Škofja 
Loka, Žiri in Železniki pa so 
se pogovarjali tudi o optimi-
ranju obstoječe povezave Je-
prca–Stanežiče–Ljubljana na 
podlagi sprejetega državnega 
prostorskega načrta in novi 
navezavi četrte razvojne osi 
na relaciji Trata–avtocesta 
Ljubljana–Jesenice pri Vodi-
cah z nadaljevanjem poveza-
ve v smeri Vodice–Mengeš–
Želodnik. Slednjo naj bi 
umestili v nacionalni pro-
gram izgradnje cest, za prvo 
pa je v letu 2017 predvideno 
projektiranje in pridobivanje 
zemljišč, v letu 2019 bi sledil 
razpis za rekonstrukcijo in 
začetek del, ki naj bi jih kon-
čali leto kasneje.

Drugo leto začetek obnove
Na cesti Trebija–Sovodenj so si predstavniki republiške direkcije za ceste pred časom na povabilo 
župana ogledali nekatere najbolj kritične odseke.

Nekatere najbolj kritične odseke na cesti proti Sovodnju so 
si pred časom na povabilo župana ogledali tudi 
predstavniki direkcije za infrastrukturo. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Gorenja vas – Natečaj vsako 
leto pripravijo z namenom, da 
bi se otroci zavedali, da lahko s 
svojimi majhnimi deli veliko 
pripomorejo k reševanju ži-
vljenj ljudi, ki jih obkrožajo. 
Razvijali naj bi kulturo medse-
bojnega razumevanja in spo-
štovanja ter iskali rešitve za 
boljše življenje. Letos so 
ustvarjali na temo Udejanja-
mo naša načela. Na natečaj je 
prispelo 688 likovnih del iz 
vse Slovenije, trideset izbranih 
pa so na šoli tudi razstavili, je 
pojasnila pobudnica vsakole-
tnega natečaja Jana Rojc.
"Nekateri učitelji so znali 
otroke dobro motivirati in so 

tako nastale slike, s katerih 
kar odseva pozitivna energi-
ja," je bila navdušena Jana 
Rojc. Iz slik se po njenih be-
sedah "čuti pogovor", na njih 
je veliko otroške igre in po-
moči otrok starejšim. Tako 
kot vsako leto so najboljše iz-
delke nagradili, in sicer po tri 
dela iz vsake triade. Za nagra-
do so devetim otrokom in nji-
hovim družinam podarili 
dvodnevno bivanje v mladin-
skem zdravilišču in letovišču 
Rdečega križa na Debelem 
rtiču. Med njimi je bila tudi 
učenka njihove šole Lucija 
Peternelj. Nagrade je otro-
kom podelila generalna se-
kretarka Rdečega križa Slove-
nije Renata Brunskole. 

Slike odsevajo  
pozitivno energijo
Osnovna šola Ivana Tavčarja je v sodelovanju  
z Rdečim križem Slovenije lani že šesto leto 
zapored razpisala likovni natečaj Otroci 
pomagajo otrokom.

Nagrajenci letošnjega likovnega natečaja Otroci pomagajo 
otrokom. / Foto: Denis Bozovičar

Gorenja vas - Poljane – Na regijski turistični tržnici jubilejnega 
30. festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo zeleni turizem 
so se v začetku marca v trgovskem centru Mercator Kranj Prim-
skovo s svojimi nalogami izkazale tudi tri šole iz občine Gorenja 
vas - Poljane. Obiskovalcem so predstavili programe zelenih doži-
vetij v njihovem lokalnem okolju. Zlato priznanje in uvrstitev na 
zaključno državno tekmovanje so prejeli učenci Osnovne šole 
Poljane ter Podružničnih šol Javorje in Sovodenj. V osnovni šoli 
Poljane so prejeli še posebno priznanje za najboljšo turistično 
nalogo, v Podružnični šoli Sovodenj pa so pripravili najboljšo 
turistično tržnico po mnenju komisije mladih. Projekt Turizmu 
pomaga lastna glava predstavlja celovit sistem organiziranega 
delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je 
vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju ter ugotavlja-
nje možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo 
vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter ostale 
ponudbe v vseh možnih oblikah.

Zlat turistični podmladek

Velikan Blegaš je Podružnični šoli Javorje prinesel zlato 
priznanje.
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Železniki – V galeriji Muzeja Železniki si lahko do 2. aprila 
ogledate fotografsko razstavo Dejana Koširja (na sliki) z na-
slovom Vreme. Rdeča nit razstave so fotografije strel, nad 
katerimi se avtor iz Trnja pri Škofji Loki navdušuje zadnjih 
nekaj let. Košir je eden od redkih slovenskih lovcev na nevih-
te, v svoj fotografski objektiv pa lovi tudi druge vremenske 
pojave, kot so žled, večmetrske snežne odeje, ledeni kristali, 
zmrzal, močan veter … Razstava je zasnovana kot presek po-
letnega dne, ki ga spremljajo različni vremenski pojavi, na 
ogled pa je tudi nekaj fotografij z zimskimi motivi. V soboto, 
9. aprila, ob 19. uri pa bodo v galeriji muzeja odprli novo 
razstavo s slikami, risbami in grafikami Mohorja Kejžarja iz 
Sorice. Odprtje bo s saksofonom začinil Žiga Saksida. 

Strele, ujete v fotografski objektiv 

Selca – Fotograf iz Selc Andrej Tarfila je s fotografijo Cerkev 
na poljih Sorškega polja postal nacionalni zmagovalec foto-
grafskega tekmovanja Sony World Photography Awards 
(SWPA), poleg tega pa se je uvrstil tudi v ožji krog nominiran-
cev za svetovno priznanje tekmovanja Open v kategoriji Tra-
vel, ki predstavlja enega izmed petih segmentov SWPA. Ali 
mu je s fotografijo, ki jo je posnel nekega jesenskega jutra s 
Šmarjetne gore, morebiti uspelo postati tudi svetovni zmago-
valec v omenjeni kategoriji, bo znano prav danes. Na tekmo-
vanju sicer sodeluje več kot 230 tisoč prijavljenih fotografij iz 
kar 186 držav. "Nagrade oziroma tako visoke uvrstitve seveda 
nisem pričakoval. Pomeni veliko priznanje za dosedanje delo 
in potrditev, da sem na pravi poti," je dejal Andrej Tarfila. 
Njegove fotografije so bile doslej na natečajih že večkrat na-
grajene. Kot pravi, je še zlasti vesel, da je nagrado zopet osvo-
jil s fotografijo iz domačega okolja: "S tem sem posledično 
mednarodni in tudi domači javnosti ponovno pokazal, da 
imamo Slovenci zelo lepo in fotogenično deželo."

Fotograf Andrej Tarfila znova nagrajen

Fotografijo Cerkev na poljih Sorškega polja je Andrej Tarfila 
posnel nekega jesenskega jutra s Šmarjetne gore.

V tem mesecu smo bili lah-
ko upravičeno ponosni na 
dva naša občana, ki blestita 
vsak na svojem področju. 
Prvi je seveda smučarski 
skakalec Peter Prevc, za ka-
terim je neverjetna sezona, 
v kateri je pobral vse možne 
lovorike. Peter je zaradi 
športnih dosežkov in svoje 
osebnosti v Sloveniji povzro-
čil pravo evforijo, kar je do-
kazoval tudi množičen obisk 
vseh tekem na finalu svetov-
nega pokala v Planici. Naj-
brž ni bilo občana, ki ne bi 
zanj to zimo stiskal pesti, 
mnogi so se udeležili tudi 
zadnjih tekem v Planici, še 
več se nas je prejšnjo sredo 
zbralo v Dolenji vasi, kjer so 
mu krajani pripravili veliča-
sten sprejem. Vesel sem, da 
imamo v občini takega špor-
tnika, ki je s svojo vztrajno-
stjo in trdim delom zgled 
številnim mladim, ki doka-
zuje, da je vse mogoče, če je 
želja dovolj velika in si za 
njeno uresničitev pripra-
vljen garati. In Peter je vse-
kakor zelo garal, preden je 
prišla na vrsto tako bogata 
žetev. Sedaj mu želim, da se 
po naporni sezoni kar naj-
bolje spočije in si nabere no-
vih moči, da nas bo z uspe-
šnimi nastopi razveseljeval 
tudi v naslednji zimi. Seve-
da pa veliko uspeha privo-
ščim tudi drugim našim 
športnikom. 
Druga je dr. Jožica Rejec, 
predsednica uprave Domel 
Holdinga, ki je prejela na-
grado za izjemne gospodar-

ske dosežke v letu 2015. Na-
grado Gospodarske zborni-
ce Slovenije je prejela za 
uspešno vodenje največjega 
železnikarskega podjetja, ki 
se vsako leto znova dokazu-
je v zaostreni svetovni kon-
kurenci, ki je inovativno na-
ravnano in družbeno odgo-
vorno do zaposlenih in lo-
kalnega okolja. Nagrada je 
prišla ob pravem času; Do-
mel namreč letos praznuje 
70-letnico delovanja. Lahko 
smo resnično ponosni na 
podjetje, ki je zraslo iz kovi-
narske zadruge Niko, pa 
tudi na ostalo industrijo v 
naši občini, ki je dobro pre-
živela krizne čase. Vesel 
sem, da imamo gospodar-
stvenike, ki dokazujejo, da 
je ob pravi viziji in trdem 
delu vse mogoče, in sem 
prepričan, da bodo prav 
zato naša podjetja uspešna 
tudi v prihodnosti.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Vsi smo ponosni

Anton Luznar

Simon Šubic

Železniki – Gospodarska 
zbornica Slovenije (GZS) je 
v začetku marca že 48. po-
delila nagrade za izjemne 
gospodarske in podjetniške 
dosežke. Prejelo jo je sedem 
gospodarstvenikov, med nji-
mi tudi predsednica uprave 
Domel Holdinga in proku-
ristka matičnega podjetja 
Domel Jožica Rejec. "To je 
nagrada in priznanje za vso 
Domelovo ekipo in ves Do-
mel. Veseli smo, da postaja-
jo cenjeni rezultati, ki izha-
jajo iz trdega, poštenega in 
inovativnega dela," je dejala 
nagrajenka. 
V GZS so obrazložili, da je 
Rejčeva že več kot tri dese-
tletja povezana z Domelom, 
ki je izjemno družbeno od-
govorno podjetje s skrbnim 
odnosom do zaposlenih in 
širše lokalne skupnosti, nji-
hova strategija pa zagotavlja 
dolgoročen razvoj, saj ne-
prestano vlagajo v razvoj 
proizvodov, nove inovativne 
rešitve, nove tehnologije in 

trge. V zadnjih treh letih so 
iz naslova razvoja in inovacij 
ustvarili 146 novih delovnih 
mest, poleg interne politike 
spodbujanja inovacij pa so 
tudi prejemniki nacionalnih 
nagrad s področja inovativ-
nih rešitev. S ciljem stalne-
ga razvoja letno povprečno 
osem odstotkov prodaje in-
vestirajo v nove projekte, 
opremo in pogoje dela. Pro-
daja družbe se je v zadnjih 
treh letih povečevala po 
3,4-odstotni stopnji, 90 od-
stotkov je realizirajo na tujih 
trgih. Polovico prodaje pred-
stavljajo sesalne enote, s ka-
terimi dosega Domel 15-od-
stotni svetovni tržni delež in 
60-odstotnega v Evropi. 
Podjetje je vsa opazovana 
leta povečevalo dobičkono-
snost ter je leto 2014 zaklju-
čilo z donosom na kapital 
nad povprečjem svojih kon-
kurentov (17,2 odstotka). Ob 
tem se je tudi razdolžilo. 
"Razvejani organizacijsko-
-vodstveni pristopi, podprti 
tudi z Domelovim kode-
ksom, vodijo k odprti notra-

nji in zunanji komunikaciji. 
Osebna in strokovna rast 
več kot sedemsto zaposlenih 
je tesno povezana s cilji in 
vizijo podjetja. Ob razviti ka-
drovski politiki pa imajo 
tudi izjemno štipendijsko 

politiko in so tako zgolj v za-
dnjem letu podelili kar 26 
štipendij študentom in 29 
štipendij dijakom," so še po-
udarili na GZS. 
Rejčeva se strinja, da sta ino-
vativnost in družbena odgo-
vornost glavni odliki Dome-
la: »Inovativnost poganja na-
predek na čisto vseh podro-
čjih in procesih. Za to je po-
trebno celostno inovativno 
razmišljanje. Družbena od-
govornost pa je za nas pošten 
in odgovoren odnos ter zave-
zanost za stalno rast in ra-
zvoj do vseh deležnikov v 
nabavni verigi, zaposlenih, 
varovanja okolja in družbe-
nega okolja.«
Domel letos praznuje 70-le-
tnico obstoja, kar bodo med 
drugim prihodnji mesec za-
znamovali z izidom zborni-
ka Železni kruh, 7. aprila bo 
Gorenjski glas o 70-letni 
zgodovini podjetja pripravil 
Glasovo prejo, 22. aprila bo 
potekala slavnostna seja, 
dan kasneje pa bodo v Do-
melu organizirali dan odpr-
tih vrat.   

Nagrada za ves Domel
Jožica Rejec iz Domela je prejela nagrado gospodarske zbornice za izjemne gospodarske dosežke.

Jožica Rejec je 24. 
prejemnica nagrade  
GZS v 48-letni zgodovini 
tega priznanja, ki ga je 
doslej prejelo tudi  
323 gospodarstvenikov.  
/ Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Jernej Bešter (SLS) je pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Dolenja vas in že četrti man-
dat član občinskega sveta. Z 
družino živi na manjši kme-
tiji, ki mu ob službi predsta-
vlja sprostitev. "Dolgo že 
delam v krajevni skupnosti. 
Vesel sem, da so ljudje še 
vedno pripravljeni sodelova-
ti in so potem veseli, če se 
kaj novega naredi." Blizu 
mu je šport, saj je bil kar ne-
kaj časa aktiven rokometaš, 
pogosto pa gre tudi v hribe.

Kaj je razlog, da vztrajate v 
lokalni politiki?
"Kot predsednik krajevne 
skupnosti sem si zastavil vi-
soke cilje. Da jih lahko ure-
sničim, je dobro, da sem tudi 
v občinskem svetu."

Ste tudi predsednik odbora 
za komunalo. S čim se tre-
nutno ukvarjate? 
"Najpomembnejše delo od-
bora je na cestnem področju, 
vodooskrba in odvajanje od-

padnih voda. Velika rana cest 
je neurejeno zemljiškoknji-
žno stanje. Glede tega priga-
nja tudi država in na tem veli-
ko delamo. Sem pa tudi član 
komisije za mandatna vpraša-
nja volitve in imenovanja."

Katere lastnosti po vašem 
odlikujejo dobrega svetnika?
"Dober svetnik mora skrbeti 
za razvoj in delo na celotnem 
območju občine, ne ozko lo-
kalno. Ker je denarja vedno 
manj, kot je potreb in želja, 
se mora svetnik pri razpore-
ditvi odločati modro, pošteno 
in čim bolj pravično za vse."

Katere cilje zasledujete kot 
občinski svetnik?
"Komunala je izredno široko 
in pomembno področje. Tu-
rizem pa je prihodnost ve-
dno bolj tudi pri nas. Kako 

zagotavljati čim več, kar gost 
pričakuje – to so lepe ceste, 
kolesarska steza, pohodniške 
poti, čiste vode, zdrava do-
mača prehrana itd.– to mora-
jo biti naši izzivi in cilji."

Kateri je največji problem v 
občini in kako bi ga rešili?
"Javna naročila so poseben 
problem. Posledično so pro-
jekti zelo dragi, denarja pa 
vedno manj. Veliko je pridnih 
rok, znanja in varčnega dela v 
domačih ljudeh, ki so ga pri-
pravljeni deliti za boljše biva-
nje in kakovost življenja. Da 
bi to izkoristili, pa je to velika 
ovira. Prihaja čas, ko bo mo-
ralo biti spet več "udarniške-
ga dela", da bomo vzdrževali, 
kar imamo, in še kaj več nare-
dili. To pa je za povezovanje 
in druženje ljudi tudi lepa in 
koristna priložnost."

Turizem tudi naša prihodnost
Naši izzivi morajo biti, kako čim bolje poskrbeti za goste, pravi občinski svetnik Jernej Bešter (SLS).

Jernej Bešter / Foto: Andrej Tarfila
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Ana Šubic

Železniki – Mladinski pevski 
zbor OŠ Železniki pod vod-
stvom Marjete Naglič je 
med 10. in 13. marcem go-
stoval na Češkem, kjer je 
zelo uspešno nastopil na fe-
stivalu Young Bohemia 
2016. V kategoriji mladinski 
zbori je namreč osvojil zlato 
priznanje, priznanje za naj-
boljši mladinski pevski zbor 
na tekmovanju, ki ga je 
mednarodna žirija še doda-
tno utemeljila z besedami, 
da so eden od dokazov viso-
ke zborovske kulture na Slo-
venskem. Uspeh je dopolni-
lo še srebrno priznanje v 
kategoriji gospel, džez in 
pop.

Zbor iz Železnikov je bil na 
mednarodnem tekmovanju 
tokrat prvič, odločitev za 
udeležbo pa ni padla čez 
noč, pove zborovodkinja. K 
temu je največ pripomoglo 
dejstvo, da so mladi pevke in 
pevci na lanskih pevskih de-
lavnicah in festivalu v Italiji 
ter pripravah na nastop ob 
dvestoletnici šole pokazali 
veliko odgovornosti in pri-
pravljenosti za delo. "Zave-
dajo se, da je nujna redna 
udeležba in aktivno delo na 
pevskih vajah, da je to dolgo-
trajen proces," je poudarila.
Na festivalu v Pragi so se 
predstavili z obvezno pesmi-
jo češkega skladatelja Bohu-
slava Martinûja z naslovom 
Dětské hádanky, ki govori o 

snegu in toplem soncu, ki 
ga stopi ... "Z izgovarjavo 
smo imeli kar nekaj dela, 
oblikovanje vokalov je za 
Gorenjce že tako ali tako ve-
lik izziv, potem pa so tukaj 
še številni glasovi, ki jih 
Čehi pišejo s strešicami," je 
pojasnila Nagličeva. Zapeli 
so še dve slovenski skladbi, 
ki jih Nagličeva s svojimi 
zbori sicer redno predstavlja 
v tujini: "Tokrat sem izbrala 
skladbo Lojzeta Lebiča Po-
mlad in poletje iz Suite štir-
je letni časi in ljudsko pe-
sem Adam in Eva v priredbi 
Ambroža Čopija." V katego-
riji gospel, džez in pop pa so 
predstavili skladbo Cups, 
črnsko duhovno Let it shine, 
V Ljubljano v priredbi To-

maža Habeta in z duhovno 
skladbo Amazing grace.
V sklopu gostovanja je 44 
mladih pevk in pevcev iz Že-
leznikov imelo priložnost 
spoznati tudi Prago in njene 
znamenitosti. Na praških 
ulicah so tudi zapeli, zape-
ljali so se s podzemno žele-
znico, mnogi prvič ... Na 
poti domov so si ogledali še 
majhno češko mesto Češky 
Krumlov, ki slovi po svoji ar-
hitekturi in gradu.
Mladinski pevski zbor OŠ 
Železniki je prejšnji teden 
zapel tudi na sprejemu Pe-
tra Prevca v Dolenji vasi, 
njegovi člani pa so ta čas z 
mislimi že pri državnem 
tekmovanju, ki bo aprila v 
Zagorju.

Navdušili v Pragi
Mladinski pevski zbor OŠ Železniki je na mednarodnem festivalu v Pragi dosegel izjemen uspeh – 
zlato priznanje za najboljši mladinski pevski zbor in srebrno priznanje v kategoriji gospel, džez in pop.

Mladinski pevski zbor OŠ Železniki pod vodstvom Marjete Naglič je prvič sodeloval na mednarodnem tekmovanju v tujini.

Ana Šubic

Železniki – Pihalni orkester 
Alples Železniki je med 1. in 
7. marcem gostoval v Španiji 
in se v mestu Castellon de la 
Plana udeležil Magdalenine-
ga festivala, na katerem na-
stopajo skupine iz celotne 
Evrope. Mesto na vzhodni 
obali Španije je znano pred-
vsem po omenjenem vsako-
letnem festivalu, ki se dogaja 
tri tedne pred veliko nočjo.
Še preden so prispeli na 
končni cilj 1.750 kilometrov 
dolgega potovanja, so se čla-
ni pihalnega orkestra za en 
dan ustavili v Barceloni in si 
ogledali njene znamenitosti. 
Pretežen del gostovanja pa 
so preživeli v mestu Castel-
lon de la Plana, ki leži v po-
krajini Valencia, v njem pa 
prebiva okoli 180 tisoč ljudi. 
Tam so železnikarski orke-
straši imeli več nastopov, 
med katerimi velja posebej 
omeniti veliko parado po 
mestu, kjer so igrali in kora-
kali kar dve uri. "Ulice so 

bile polne ljudi, ki so uživali 
v nastopih skupin iz vse 
Evrope. Ob našem nastopa-
nju so najbolj uživali, ko 
smo igrali špansko pesem 
Viva Espana," je povedal 
podpredsednik orkestra Ma-
tic Prevc. 
V sklopu gostovanja so na-
stopili tudi na trgu pred me-
stno hišo, v parku in na 
manjšem trgu sredi mesta. 
Imeli so nekaj krajših parad 
po mestnih ulicah, z nasto-
pom pa so razveselili tudi 

stanovalce doma upokojen-
cev. Priložnostni ansambel, 
sestavljen iz železnikarskih 
orkestrašev, je popestril ene-
ga od večerov v hotelskem 
baru, kjer so spoznavali tudi 
nastopajoče iz drugih držav. 
Sprejela jih je tudi županja 
mesta, prosti čas pa so izko-
ristili za spoznavanje mesta, 
nekateri pa so se opogumili 
celo za skok v morje. "Ude-
ležili smo se tudi zaključne 
parade festivala, nato pa 
utrujeni sedli na avtobus ter 

se polni doživetij odpravili 
proti domu," je pojasnil 
Prevc.
Udeležba na Magdaleninem 
festivalu jim bo zagotovo še 
dolgo ostala v spominu. "To 
je bil prvi obisk Pihalnega 
orkestra Alples Železniki v 
Španiji. Tako smo na ze-
mljevid, kjer smo že bili, 
vpisali še to evropsko drža-
vo, ki se je pridružila Hrva-
ški, Italiji, Avstriji, Madžar-
ski, Srbiji, Franciji, Nemčiji 
in Makedoniji," je še dejal.

Gostovali tudi v Španiji
Pihalni orkester Alples Železniki se je v začetku marca odpravil na prvo gostovanje v Španijo, kjer je 
nastopil na Magdaleninem festivalu. In navdušil – še zlasti z znamenito pesmijo Viva Espana.

Španija je deveta evropska država, v kateri je gostoval Pihalni orkester Alples Železniki.

Ana Šubic

Železniki – Loška komunala 
je tudi za naslednjih deset 
let pridobila koncesijo za iz-
vajanje storitve zbiranja ko-
munalnih odpadkov v obči-
ni Železniki, zato so občin-
ski svetniki ta mesec potrdili 
novi elaborat o oblikovanju 
cen. Te bodo po novem v 
povprečju za enajst odstot-
kov nižje kot doslej, pri če-
mer bo odvoz mešanih od-
padkov cenejši, odvoz biolo-
ških odpadkov pa se bo po-
dražil. Po besedah Janeza 
Štalca z Loške komunale je 
po novi uredbi o metodolo-
giji za oblikovanje cen treba 
ločeno obračunavati stroške 
odvoza za biološke in za me-
šane komunalne odpadke. 
Doslej to ni bilo potrebno in 
so izgubo z odvozom biolo-
ških odpadkov pokrivali s 
presežkom pri drugih vrstah 
komunalnih odpadkov. Bio-
loške odpadke namreč odda-
ja malo gospodinjstev, zato 
je strošek zbiranja relativno 
visok, je povedal.
Po novem bodo strošek zbi-
ranja vseh vrst odpadkov (ra-
zen bioloških) obračunali 
glede na velikost zabojnika 
za mešane komunalne od-
padke. Cena njihovega zbi-
ranja znaša 0,1703 evra na 
kilogram. V individualni sta-
novanjski hiši s 120-litrskim 
zabojnikom za mešane ko-
munalne odpadke in 120-li-
trskim zabojnikom za emba-
lažo bodo tako po novem za 
odpadke vključno z obdelavo 
in odlaganjem (ti dve storitvi 
sicer izvaja Saubermacher) 
namesto dosedanjih 12,28 
evra plačevali 10,18 evra na 
mesec oz. 17 odstotkov 

manj, so izračunali v komu-
nalnem podjetju. Zbiranje 
bioloških odpadkov bo stalo 
0,1691 evra na kilogram.
Občinski svetniki so na mar-
čevski seji sprejeli tudi ela-
borat o oblikovanju cen ko-
munalnih storitev, poveza-
nih z oskrbo s pitno vodo ter 
odvajanjem in čiščenjem 
odpadne vode za leto 2016. 
Ta z aprilom uvaja tudi ob-
vezno praznjenje greznic in 
malih komunalnih čistilnih 
naprav enkrat na tri leta. Kot 
je pojasnil župan Anton Lu-
znar, je uredba, ki določa to 
službo, stopila v veljavo že 
konec leta 2012, a so se od-
ločili, da jo bodo uvedli po 
nadgradnji čistilne naprave 
na Studenem, ki jim omo-
goča tudi sprejem blata in 
odpadnih voda iz greznic in 
malih komunalnih čistilnih 
naprav. Praznjenje in pre-
voz bo v letu 2016 izvajala 
Loška komunala, storitev pa 
bo za štiričlansko gospodinj-
stvo s porabo vode 18 kubič-
nih metrov na mesec vključ-
no s čiščenjem odpadnih 
snovi na čistilni napravi sta-
la 102,60 evra v treh letih, 
zaradi česar bo mesečna po-
ložnica za komunalo višja za 
2,85 evra. V občini je sicer 
več kot štiristo objektov, ki 
imajo greznico ali malo či-
stilno napravo. "Praznjenje 
se bo izvajalo na podlagi pla-
na, ki ga bo pripravila obči-
na. Občani bodo predhodno 
obveščeni o datumu pra-
znjenja njihovih greznic. Če 
bi kdo čiščenje potreboval 
prej, pa lahko pokliče na ob-
čino, da se bomo dogovorili 
za čimprejšnji odvoz," je de-
jala vodja režijskega obrata 
Saša Lazar. 

Odslej obvezno 
praznjenje greznic
Odvoz komunalnih odpadkov bo odslej za 
gospodinjstva cenejši, bioloških odpadkov pa 
dražji. Greznice in male komunalne čistilne 
naprave bo obvezno čistiti enkrat na tri leta.

Železniki – V Železnikih so tudi letos na predvečer gregorje-
vega obudili običaj spuščanja luči po vodi. Enaindvajseta 
prireditev Luč v vodo, ki jo prireja Turistično društvo Žele-
zniki, je bila zelo dobro obiskana, saj je privabila okoli štiri-
sto obiskovalcev. Po krajšem kulturnem programu, ki so ga 
izvedli malčki in vzgojiteljice iz vrtca pri osnovni šoli, so 
otroci svoje gregorčke z lučkami, tokrat jih je bilo okoli 180, 
spustili po bajerju v Plnadi. Na koncu so taborniki gregorčke 
zakurili na kresu. "Za varnost so skrbeli gasilci in ribiči, za-
hvala pa gre tudi domačinoma Aljoši in Bojanu Fajfar, ki 
vselej odstopita prostor za normalen potek prireditve," je 
dejal predsednik turističnega društva Tomaž Weiffenbach.

V vodo "vrgli" sto osemdeset gregorčkov 
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Mateja Rant

Žiri – Zbrani pred poslo-
pjem Alpine so odločno na-
stopili proti odpuščanju za-
poslenih, podaljšanju po 
njihovem koruptivne po-
godbe s podjetjem Adme-
tam in zgrešenemu poslov-
nemu načrtu, ki predvideva 
tudi selitev proizvodnje v 
tujino. "Alpine ne damo!" 
in "Lopovi, odidite iz naše 
Alpine!" so na transparen-
tih sporočali državi in Druž-
bi za upravljanje terjatev 
bank (DUTB) ter se spraše-
vali "Bomo zdaj hodili 
bosi?" V vseh predvidenih 
ukrepih, ki naj bi jih izvedli 
v okviru prestrukturiranja, 
namreč ne vidijo vizije za 
razvoj podjetja. "Ne uničite, 
kar so zgradili naši dedje z 
golimi rokami," so tako še 
pozvali odgovorne.
"Sindikati smo proti odpu-
ščanju delavcev, selitvi proi-
zvodnje v tujino in podaljše-
vanju milijonske pogodbe 
svetovalni družbi Admetam 
pa tudi proti zgrešenemu po-
slovnemu načrtu, ki ga pod-
pirata Družba za upravljanje 
terjatev bank in država,« je 
poudaril predsednik sindika-
ta KNSS – Neodvisnost Alpi-
na Žiri Nijaz Šehić. Ostra je 
bila tudi predstavnica sveta 
delavcev v Alpini Helena Ru-
pnik, ki je poudarila, da ima-
jo zaposleni občutek, da se 
sedanje vodstvo uči čevljar-
ske industrije prek Alpine in 
dela zaposlenih v njej. "V Ži-
reh so doma znanje, stroka 
in izkušnje; če nam to vza-
mejo, nam vzamejo srce in 

dušo." Opozorila je, da Ad-
metam prihodnost Alpine 
vidi v krčenju razvoja in za-
piranju slovenske proizvo-
dnje. "A brez razvoja ni Alpi-
ne, brez slovenske proizvo-
dnje pa ni razvoja,« je bila 
odločna Helena Rupnik. Po-
udarila je še, da Alpina po-
trebuje gospodarno vodstvo, 
ki je sposobno voditi podjetje 
brez svetovalcev. »DUTB je 
nam in Alpini čez noč vzela 
sposobnega in gospodarne-
ga direktorja Matjaža Delop-
sta, ki je s svojim optimiz-
mom in energijo ključno 
vplival, da smo preživeli in 
ohranili ponos pred kupci,« 
je še dejala in dodala, da je 
njihova dolžnost, da se bori-
jo za Alpino in si izborijo 
njen obstoj. 

Starosta žirovskega čevljar-
stva Adolf Križnar je prav 
tako pozval, da ne smejo do-
voliti, da jim ukradejo, kar so 
ustvarjali z velikim trudom. 
"Dolga leta smo se odrekali 
in gradili Alpino od malega 
© čevljarčka©  do uspešnega 
podjetja, ki je zaslovelo po 
vsem svetu." Zato se mu zdi 
sramotno, kar se v zvezi z Al-
pino dogaja danes. Tudi nek-
danji direktor, danes pa 
predstavnik delavcev v nad-
zornem svetu Alpine, Bojan 
Starman se je še naprej pri-
pravljen boriti za ohranitev 
delovnih mest v Žireh. »Pod-
jetje je obstalo tudi v najtež-
jih časih konec osemdesetih 
let prejšnjega stoletja, ko so 
razpadli vzhodni trgi in smo 
ostali brez naročil. Krepko 

smo morali pljuniti v roke, 
brez velik sprememb ne bi 
mogli preživeti,« pravi Star-
man, ki je tudi danes pripra-
vljen pomagati na spreje-
mljiv način sanirati Alpino. 
Kot je opozoril predsednik 
svobodnih sindikatov Dušan 
Semolič, je na usodo Alpine 
vezanih ne samo 355 delav-
cev, ampak tudi njihovih 
družin, zato je treba narediti 
vse, da se prepreči njen pro-
pad. "Alpina je bila ponos te 
doline in bo tudi v priho-
dnje," je dejal nekdanji di-
rektor Izidor Rejc in dodal, 
da vodstvo, ki ne vidi poti 
naprej, ni pravo vodstvo. Žu-
pan Janez Žakelj pa je pou-
daril, da Žirovci ne jamrajo. 
"Smo besni in se bomo bori-
li naprej.«

Žirovci stopili skupaj
Nestrinjanje z načrtovanim prestrukturiranjem podjetja Alpina, kot si ga je zamislilo sedanje vodstvo, 
so Žirovci glasno izrazili tudi na shodu pred Alpino v začetku marca. Zbralo se jih je več kot tisoč.

Žirovci so na mirnem protestnem shodu pred Alpino izrazili nasprotovanje pripravljenemu 
načrtu prestrukturiranja podjetja. / Foto: Matej Rant

V Žireh se v teh dneh spo-
minjamo stodesetletnice ne-
prekinjenega delovanja čip-
karske šole. Osnovna šola je 
ob tej priložnosti pripravila 
res lepo proslavo. Pri tem se 
mi zdi še posebno pomemb-
no, da je sodelovala vsa šola, 
ne le čipkarska. Nastopili so 
učenci vseh starosti, svoje 
moči so združili tudi učite-
lji, od glasbenih in likovnih 
pedagogov do učiteljev slo-
venščine, ki s pisano besedo 
prav tako skrbijo za ohranja-
nje tradicije. 
Pri tem bi poudaril zlasti 
zgodbe, ki so jih učenci 
skupaj z učitelji v sodelova-
nju s starši in starimi starši 
zbirali od lani. Tako so v 
ospredje postavili zgodbe, 
ki so nam blizu in nam ne-
kaj pomenijo. Pomembno 
je tudi to, da je pri tem pro-
jektu sodelovala priznana 
risarka vzorcev Vida Kejžar, 
ki je prikazala, kako od ide-
je pride do čipke. Obenem 
sem vesel, da so v šoli k so-
delovanju uspeli pritegniti 
tudi Alpino, ki je povezala 
čipko in čevelj, saj so tako 
združili dve pomembni ži-
rovski tradiciji. Studio Draž 
pa je čipko vključil v svoje 
pletenine. Lahko rečem, da 
smo s tem svojo tradicijo 
dostojno predstavili Slove-
niji in tudi širše, kar pome-
ni dobro popotnico za pred-
stavitev čipkarske šole na 
svetovnem klekljarskem 
kongresu v juniju. Še po-
sebno sem vesel sodelova-
nja med generacijami, saj 
so stari in mladi klekljali 
skupaj, s čimer se znanje s 
starejših na mlajše prenaša 
neposredno. Klekljanje je 
danes predvsem prijeten 
način druženja in skupnega 
ustvarjanja, za zaslužek kle-
kljajo le še redki.

Občina se bo tudi v priho-
dnje trudila skrbeti za razvoj 
čipkarske šole in ohranjanje 
klekljarske tradicije. Pome-
na tradicije sem se bolj glo-
boko zavedel šele takrat, ko 
sem z družino živel v tujini. 
S ponosom sem tujcem raz-
lagal tudi o naši, žirovski 
tradiciji klekljanja. Kdor ne 
spoštuje tradicije svojega 
naroda, namreč težko spo-
štuje druge. Zato je prav, da 
gojimo to spoštovanje, kar 
ne pomeni, da slepo spoštu-
jemo vsa pravila, ki so bila 
postavljena pred dvesto, tri-
sto, štiristo leti, ampak da 
uporabimo vse znanje in ga 
prenesemo v današnji čas.
Prepričan sem, da se za kle-
kljanje in čipkarsko šolo v 
Žireh ni bati, saj se več kot 
petina osnovnošolskih otrok 
uči klekljanja. Najmanj kle-
klja srednja generacija, 
predvsem zaradi pomanjka-
nja časa, a verjamem, da bo 
za to spet nastopil čas, ko se 
bo ta generacija upokojeva-
la. Takrat bodo kot dedki in 
babice spet klekljali s svoji-
mi vnuki in tako prenašali 
tradicijo na prihodnje rodo-
ve.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Tradicijo je treba 
spoštovati

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Območja kratkotrajne-
ga parkiranja zajemajo vsa 
parkirna mesta pred Zadru-
žnim domom, polovico par-
kirišč ob skrajni desni strani 
Zadružnega doma na prosto-
ru nekdanjega bencinskega 
servisa ter parkirišča pred 
Zdravstvenim domom in pri 
Kulturnem središču Stare 
Žiri, je pojasnila Olga Vonči-
na iz žirovske občine.
Vsa navedena parkirna me-
sta bodo v kratkem označili z 
modro črto, režim kratkotraj-
nega parkiranja pa velja vse 
dni, razen ob nedeljah, od 7. 
do 19. ure. Na teh parkirnih 

mestih morajo vozniki na vi-
dnem mestu v vozilu označi-
ti čas prihoda, po izteku do-
voljenega časa pa vozilo od-
peljati. "Pri parkiranju bo to-
rej treba uporabljati parkirne 
ure ali drugače označiti čas 
prihoda," je pojasnila Olga 
Vončina. Časovno neomeje-
no parkiranje bo še naprej 
mogoče na parkirišču za 
Zdravstvenim domom, ob 
levi strani Zadružnega doma 
in na polovici parkirišča ob 
desni strani Zadružnega 
doma. Nad upoštevanjem 
pravil pri parkiranju bodo 
bdeli občinski redarji, kršite-
ljem pa grozi globa v višini 
štirideset evrov.

Odslej tudi 
modre cone
Občina Žiri je v sodelovanju s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu določila 
območja kratkotrajnega parkiranja, kjer so 
parkiranje omejili na največ dve uri.

Nov režim parkiranja v središču Žirov ...

... in pri Kulturnem središču Stare Žiri.

Mateja Rant

Žiri - Pri občini so se za ob-
novo odločili na podlagi šte-
vilnih pobud občanov, da 
trim stezi vrnejo prvotni na-
men in tako občane spodbu-
dijo k zdravemu načinu ži-
vljenja, je pojasnil Gregor 
Mlinar. Spomladi naj bi se 
zato lotili urejanja trim steze, 
na kateri bodo dodali tudi ne-
kaj novih vaj. Maja naj bi ob 
odprtju pripravili tudi tekmo-
vanje. Občina za pomoč pri 

urejanju trim steze naproša 
društva in podjetja v občini, 
ki bi bila pripravljena sodelo-
vati s prostovoljnim delom, 
stroji ali finančno podporo. 
Trim stezo Laz so uredili v 
osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja na pobudo in ob veli-
ki pomoči učitelja športa v 
žirovski osnovni šoli Janeza 
Bizjaka, je pojasnil Mlinar. 
Za osveženo podobo so pred 
dvajsetimi leti prvič poskrbeli 
žirovski študenti, zdaj pa je 
spet nujno potrebna obnove.

Urejajo trim stezo

Trim steza Laz na Žigonovem griču je po 
dvajsetih letih spet potrebna obnove.

Žiri – Ribiška družina Žiri tudi letos pripravlja čistilno akcijo 
Očistimo Žiri, in sicer v soboto, 2. aprila. Za vse, ki bi želeli 
sodelovati pri čiščenju Žirov, je zbor pred prostori Ribiške 
družine Žiri ob 8. uri. Čistilni akciji se bo že dan prej pridru-
žila tudi Osnovna šola Žiri.

Čistili bodo Žiri
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Mateja Rant

Žiri – "Hvala vsem, ki pri-
spevate, da se znanje kle-
kljanja prenaša iz roda v 
rod. S tem ne ohranjate le 
naše tradicije, ampak otroke 
učite tudi veščin, ki so po-
trebne pri klekljanju – potr-
pljenja in vztrajnosti pa tudi 
spretnosti in kreativnosti," 
je zbrane na slovesnosti ob 
110-letnici Čipkarske šole 
Žiri nagovoril župan Janez 
Žakelj in dodal, da je narod 

brez tradicije narod brez pri-
hodnosti. 
Tudi ravnatelj Osnovne šole 
Žiri Marijan Žakelj je pouda-
ril, da je čipkarska šola s sto 
desetletno tradicijo močno 
prispevala k razpoznavnosti 
njihovega kraja ter ohranja-
nju njegove kulturne in ume-
tniške dediščine. "Svet, v ka-
terem živimo, rad pozablja 
na to, da so v življenju najpo-
membnejše drobne stvari. 
Ob zaključki projekta pra-
znovanja 110-letnice čipkar-

ske šole pa se lahko ponosno 
ozremo nazaj in rečemo: pri 
nas smo nekaj te modrosti 
vendarle ohranili." Zato ga 
posebno veseli, da otroci še 
danes z navdušenjem in v 
tako velikem številu obiskuje-
jo čipkarsko šolo. Letos kle-
kljarsko znanje v čipkarski 
šoli nabira kar 129 otrok.
Ob jubileju čipkarske šole so 
v šoli pripravili projekt, ki se 
je odvijal pod sloganom Ži-
veti čipko. Z njim so želeli 
predstaviti žirovsko čipko kot 

stalno oziroma možno spre-
mljevalko vsakdanjega življe-
nja Žirovcev. Projekt so za-
snovali na ideji povezovanja 
tradicionalnega in sodobne-
ga. V okviru projekta je tako 
nastala tudi zbirka žirovskih 
pripovedi PRIPOVEDna nit 
ČASA. Zgodbe so vse šolsko 
leto zbirali učenci s pomočjo 
staršev in starih staršev, mo-
tive nekaterih zgodb pa so 
dopolnili s čipko. Za likovno 
upodobitev zgodb je poleg 
učencev poskrbela risarka 

vzorcev Vida Kejžar. Sklepni 
del projekta bo predstavljala 
predstavitev žirovske čipkar-
ske šole na mednarodnem 
čipkarskem kongresu OID-
FA junija v Ljubljani.
Čipkarsko šolo so v Žireh 
ustanovili leta 1906, prvi za-
pisi o poučevanju klekljanja 
v Žireh pa segajo že v dobri 
dve desetletji pred tem, je po-
jasnila koordinatorica pro-
jekta Živeti čipko Petra No-
vak. Po uradni ustanovitvi 
čipkarske šole je klekljanje 

poučevala strokovna učitelji-
ca Leopoldina Pelhan. »V ti-
stem času naj bi v Žireh zna-
lo klekljati okrog dvesto lju-
di; poleg kmetijstva je bila to 
dejavnost, ki je prinesla do-
daten, čeprav skromen vir 
zaslužka.« Leopoldino Pel-
han je nasledila Angelca Je-
senko, za njo je žirovske 
otroke učila klekljanja Anda 
Grošelj. Dolga leta je čipkar-
sko šolo vodila Marica Al-
breht, danes pa jo vodi Bran-
ka Grošelj.

Jubilej čipkarske šole
V Osnovni šoli Žiri so pretekli ponedeljek pripravili osrednjo prireditev ob stodesetletnici neprekinjenega delovanja čipkarske šole. Ob tej priložnosti so 
odprli tudi razstavo klekljanih izdelkov s pregledom zgodovine čipkarske šole.

Na razstavi si je do petka mogoče ogledati čudovite klekljane izdelke.V Osnovni šoli Žiri so pripravili osrednjo prireditev ob visokem jubileju čipkarsrke šole. 

Fo
to

: M
at

ej
 R

an
t

Mateja Rant

Žiri – Člani ZŠAM Žiri so se 
v začetku marca zbrali na 
rednem letnem občnem 
zboru, ki so ga tokrat pripra-
vili v Sokolskem domu v Go-
renji vasi. Predsednik 
ZŠAM Žiri Marijan Dolenec 
je preteklo leto ocenil kot 
uspešno za njihovo društvo. 
Največ pozornosti so name-
nili preventivnim akcijam 
za večjo varnost občanov v 
prometu v žirovski in tudi 
po drugih občinah. Njihovi 
člani namreč prihajajo tudi 
iz občin Železniki, Škofja 
Loka in Gorenja vas - Polja-
ne. 

Zbrane je pozdravil tudi to-
kratni gostitelj, župan obči-
ne Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež. Poudaril je, da 
nam v teh časih manjka po-
dobnih združenj, ki bi toliko 
ur prostovoljno vložili v za-
gotavljanje boljše varnosti v 
cestnem prometu. Ob tem 
se jim je zahvalil za vse, kar 
so na tem področju storili v 
njihovi občini. Za njihovo 
delo se jim je zahvalil še 
podžupan Žirov Matjaž 
Oblak in jim zaželel uspe-
šno delo še naprej. Na zboru 
članov je izkaznico ZŠAM 
Žiri prejelo sedem novih 
članov, tako da zdaj združe-
nje šteje 220 članov. 

Pozornost preventivi
V Združenju šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) 
Žiri so tudi v preteklem letu največ pozornosti 
posvečali varnosti občanov v prometu.

Člani ZŠAM Žiri so se zbrali na 37. letnem zboru članov.

Preteklo leto je po njegovih 
besedah najbolj zaznamoval 
množičen prihod beguncev 
oziroma njihov prehod sko-
zi Slovenijo, pri čemer je ci-
vilna zaščita s svojimi dolgo-
letnimi izkušnjami odigrala 
ključno vlogo pri njihovi za-
časni namestitvi in oskrbi. 
Ob tem je opozoril, da je na 
tem področju treba čim prej 
poiskati sistemske rešitve, 
saj začasne rešitve ne more-

jo trajati neskončno dolgo. 
Zato si prizadevajo za usta-
novitev urada, ki bi prevzel 
vse aktivnosti, povezane z 
begunci, saj begunski val ne 
bo presahnil, je dodal. 

Prosti čas namenjajo 
humanitarni aktivnosti
Za čas, ki ga namenjajo pro-
stovoljstvu in humanitarni 
aktivnosti, se je dobitnikom 
priznanj zahvalil tudi povelj-
nik Civilne zaščite za Go-

renjsko ter vodjo Izpostave 
uprave za zaščito in reševa-
nje Kranj Jernej Hudohmet. 
Verjame, da bodo nagrajen-
ci duh prostovoljstva prena-
šali tudi na naše zanamce. 
"Številni, ki prihajajo iz tuji-
ne, nam kar zavidajo dobro 
organizirano prostovolj-
stvo." Mnogo ljudi je pripra-
vljenih svoj prosti čas name-
niti humanitarni aktivnosti. 
Poudaril je, da jim je prete-
klo leto z vidika velikih ne-
sreč prizaneslo, sploh glede 

na katastrofalno leto 2014, 
ki sta ga med drugim zazna-
movala žled in uničujoče 
poplave. Tudi zato je bilo 
lani kar 122 prejemnikov 
priznanj, letos pa »le« pet-
deset. 

Za pomoč drugim tvegajo 
tudi življenje
Delo ljudi, ki so pripravlje-
ni prostovoljno priskočiti 
na pomoč, ceni tudi žiro-
vski župan Janez Žakelj. 
Zahvalil se jim je za njiho-
ve napore in pripravljenost, 
da nam omogočajo bolj ka-
kovostno življenje. »Zave-
dam se, da je za uspešno 
pomoč ob nesrečah potreb-
nih veliko odrekanj ter da 
je treba vložiti veliko pro-
stega časa in lastnih financ; 
potrebni sta močna volja in 
pogum, da ste v trenutkih, 
ko večina gleda, kako zašči-
titi lastno življenje, pripra-
vljeni priskočiti na pomoč 
drugim in pri tem tvegati 
tudi lastno življenje.« Zato 
si je zaželel, da bi bili v teh 
dneh za reševanje Alpine 
zadolženi tisti, ki so jih na 
dan civilne zaščite gostili v 
Žireh, ne pa slaba banka. 
"Vi ste namreč zgled tudi 
pri gospodarni porabi sred-
stev in iznajdljivosti pri is-
kanju rešitev."

Plaketa za škofjeloške gasilce
31. stran

V Žireh se je odvijala regijska slovesnost ob dnevu civilne zaščite. / Foto: Matej Rant O
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Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka s svojimi sedmimi enota-
mi v nasprotju s slovenskim 
povprečjem ne beleži padanja 
obiska ali izposoje, nasprotno 
– oboje se povečuje. V povpre-
čju za pol odstotka vsako leto 
narašča tudi število članov. "Ko 
smo lani po vzoru Mestne knji-
žnice Kranj začeli z akcijo za 
Družinsko branje, se je v knji-

žnico vpisalo za tri odstotke 
več otrok," pove direktor knji-
žnice mag. Matjaž Eržen. Tre-
nutno je kar 60 odstotkov vseh 
otrok do 15. leta starosti na na-
šem območju članov knjižnice. 
Na Škofjeloškem je sicer vsak 
četrti prebivalec član knjižnice. 
V letu 2015 jih je bilo skupaj 
10.475. In še nekaj statističnih 
podatkov o knjižnici: v letu 

2015 so vpisali 9659 novih 
enot gradiva (skupaj je v mreži 
235.759 enot), zabeležili so 
240.420 obiskov in 758.072 
enot izposojenega gradiva ter 
izvedli 910 najrazličnejših pri-
reditev in dogodkov, vse od 
predstav za otroke in odrasle 
do različnih pogovorov in raz-
stav, ki jih je obiskalo 14.950 
ljudi.

Novi prostori dveh krajevnih 
knjižnic

V prihodnje se v dveh krajevnih 
knjižnicah obeta izboljšanje 
prostorskih pogojev. V Gorenji 
vasi bo knjižnica dobila mesto 
v mansardi prenovljenega So-
kolskega doma, kjer ima sedež 
tudi občina. "To bo po površini 
naša največja krajevna knjižni-
ca z okoli 240 kvadratnih me-
trov, v njej bo tudi prostor za 
prireditve. Pravkar načrtujemo 
opremo in njeno postavitev. Pri 
tehnični opremi pa bi želeli 
preiti na sodobnejši sistem za 
izposojo – RFID. Ocenjujemo, 
da bo vsa naložba v prostor in 
opremo vredna od 100 do 120 
tisoč evrov. Znesek investicije 
naj bi občina razdelila na dve 
leti," napoveduje Matjaž Eržen. 
Druga krajevna knjižnica, ki bo 
predvidoma v naslednjih letih 
dobila nove prostore, pa je na 
Trati. Sedaj deluje v preureje-
nih stanovanjih v prvem nad-
stropju bloka nad pošto na Tra-
ti, po novem naj bi se preselila 
v pritličje te stavbe, kjer je ob-
čina že podpisala predkupno 
pogodbo za odkup približno 
210 kvadratnih metrov prosto-

rov, v katerih bo poleg knjižni-
ce tudi prostor Krajevne sku-
pnosti Trata.

Zaživelo mednarodno 
sodelovanje

Kot letošnjo novost Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka direk-
tor Matjaž Eržen navaja medna-
rodno sodelovanje. Knjižnica se 
je včlanila v mednarodno zdru-
ženje NAPLE Sister Libraries in 
že sklenila sodelovanje s knjižni-
co v litovskem mestu Paneve-
žys. Izmenjava je že stekla: aprila 
bo škofjeloška knjižnica v lito-
vski knjižnici gostovala z dvema 
razstavama, in sicer razstavo ka-
ligrafskih zapisov Škofjeloškega 
pasijona knjižničarke Snežne 
Taler in fotografsko razstavo Ma-
teja Nastrana z lanske uprizori-
tve Škofjeloškega pasijona, v 
Škofji Loki pa bo prav tako aprila 
razstava fotografij v retro stilu 
fotografa Gintarasa Lukoševičiu-
sa iz Litve. Aprila pa bo v okviru 
sodelovanja združenj sloven-
skih in litovskih splošnih knjižnic 
na konferenci v mestu Anykšči-
ay gostoval tudi Matjaž Eržen s 
predstavitvijo slovenskega sis-
tema izposoje e-knjig BIBLOS.

Vsak četrti je član knjižnice
V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka si v prihodnjem letu obetajo nove prostore krajevne knjižnice v Gorenji vasi,  
v ustreznejše naj bi se v naslednjih letih preselila tudi knjižnica na Trati. Ena od novosti pa je tudi mednarodno 
sodelovanje, sklenili so ga s knjižnico v litovskem mestu Panevežys.

 
 

  

 
 
 

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA 
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ŠKOFJA LOKA in 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 
 
 

vas vabijo v okviru Bralnice na vrtu Sokolskega doma 
 
 

NA SREČANJE S PESNICO NEŽO MAURER IN 
PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE  

VIDA – VODA 
 

Knjigo bosta v pogovoru z avtorico predstavila Monika Tavčar in 
Marko Črtalič 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

»Vida – voda«, kot je naslovljena njena najnovejša knjiga, ki jo je ob 70-letnici 
delovanja  izdala in založila Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, je povest v 

verzih ter oda življenju, ki je pogosto preplet bolečin, iskanja ljubezni, 
osamljenosti in minevanja. 

 

Pridružite se nam 
v četrtek, 20. avgusta 2015, ob 18. uri, 

na vrtu Sokolskega doma. 

Matjaž Eržen s sodelavkami v osrednjih prostorih knjižnice v Škofji Loki / Foto: Tina Dokl 

K
N

JI
ŽN

IC
A 

IV
AN

A 
TA

VČ
AR

JA
 Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, 

Š
O

LS
K

A 
U

LI
C

A 
6

, 
 Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

Igor Kavčič

Škofja Loka – V zadnjih letih 
je Ministrstvo za obrambo 
Republike Slovenije začelo s 
sistematično odprodajo pre-
sežnega vojaškega orožja, ki 
je pred tem večinoma šlo v 
uničenje. To orožje je bilo za-
radi svoje starosti v večini pri-
merov že izločeno iz opera-
tivne rabe in je zanimivo za 
muzeje, saj najstarejši kosi 
izhajajo še iz časa druge sve-
tovne vojne, najmlajši pa so-
vpadajo s časom osamosvaja-
nja slovenske države. Z na-
menom odprodaje presežne-
ga orožja so organizirali že 
več uspešnih javnih dražb, 
nekaj orožja pa so namenili 
tudi zvezam veteranov in za-
interesiranim muzejem. 
Med njimi je tudi Loški mu-
zej, kjer so v zadnjih dveh le-
tih na podlagi prošenj brez-
plačno prejeli tri pošiljke vo-
jaškega orožja in opreme, 
skupaj kar okrog 70 kosov.
"V začetku februarja smo v 
Loškem muzeju od ministr-

stva tako prejeli že tretjo in 
doslej najobsežnejšo donaci-
jo, ki je štela kar 42 kosov 
vojaškega orožja in opreme. 
Tu gre za več primerkov 

kratkocevnega in dolgocev-
nega orožja, težjega peho-
tnega orožja, kot so puško-
mitraljezi, ob dveh ročnih 
metalcih pa sta zagotovo naj-

bolj markantni dve največji 
in najtežji orožji, 120-mili-
metrski minomet, težak 262 
kilogramov, in trocevni pro-
tiletalski top, ki pa je s svoji-

mi 1070 kilogrami absolutni 
zmagovalec v vseh kategori-
jah," pojasnjuje muzejski 
svetovalec Jože Štukl, pobu-
dnik za zbirko orožja v Lo-
škem muzeju in seveda njen 
prvi skrbnik. "Za vse prejeto 
orožje se na tem mestu še 
enkrat najlepše zahvaljuje-
mo mag. Jožetu Goršiču in 
gospe Janki Pavšek Bantan z 
Ministrstva za Obrambo Re-
publike Slovenije, s katerimi 
sem pri vseh donacijah 
odlično sodeloval."
 Pred šestimi leti je pripravil 
razstavo Kaj jemlješ ti orož-
je sin (ognjeno orožje na Lo-
škem gradu), na kateri je 
bilo prikazan razvoj orožja 
od 16. stoletja do 2. svetovne 
vojne. "Orožje, ki je bilo prej 
zloženo v depojih, smo stro-
kovno obdelali, restavrirali 
in predstavili javnosti. Raz-
stava je požela precej zani-
manja, gostovala pa je tudi v 
Parku vojaške zgodovine v 
Pivki, kjer je bila na ogled 
več mesecev. Glede na to, da 
v Loškem muzeju že doslej 

hranimo obsežno zbirko 
ognjenega orožja od 17. do 
začetka 20. stoletja, novo 
podarjeno orožje pa nam je 
zapolnilo globoke vrzeli v 
naši zbirki predvsem za čas 
okrog sredine in druge polo-
vice 20. stoletja, sem prepri-
čan, da lahko sčasoma obli-
kujemo novo obsežno stal-
no zbirko, ki bo zaobjela ra-
zvoj ognjenega orožje skozi 
tristo let," je prepričan Štu-
kl, ki pa se zaveda, da je ta 
čas pravzaprav edina ovira 
na poti do nove zbirke po-
manjkanje razstavnih pro-
storov na Loškem gradu, kar 
pa bomo v prihodnje rešili s 
pridobitvijo novih prostorov 
za depoje.
Za zdaj bodo tako del novo 
pridobljenega orožja prika-
zali v okviru zbirke novejše 
zgodovine zgodovine v Lo-
škem muzeju, kamor bomo 
nove eksponate smiselno 
umestili predvidoma v juni-
ju, starejši kosi orožja pa so 
sedaj vključeni v zbirko Gra-
dovi. "Loški muzej je edini 
na Gorenjskem s tako po-
membno in obsežno zbirko 
orožja, zato upam, da nam 
bo v prihodnje uspelo prido-
biti prostor tudi za novo stal-
no postavitev, ki bi pokazala 
razvoj ognjenega orožja od 
17. stoletja do slovenske osa-
mosvojitvene vojne," še do-
daja Štukl.

Želja po stalni zbirki orožja
V Loškem muzeju so v dveh letih pridobili okrog sedemdeset kosov orožja in različne vojaške opreme, s katero bodo dopolnili 
svojo bogato orožarsko zbirko v nastajanju.

Transport nove pridobitve v Loškem muzeju, več kot tono težkega trocevnega topa, je bil v 
zimskem februarju iz Šentvida na Loški grad kar precejšen logistični zalogaj. 
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1. nagrada: zadnji CD skupine Mi2 z avtogrami
2. in 3. nagrada: majica

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 š
lji te do srede, 6. aprila 2016, 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.



14

Šport

Loški glas, torek, 29. marca 2016

Zemeljski plin: UDOBNA, VARČNA IN EKOLOŠKA IZBIRA
Med energenti za ogrevanje stanovanj ter večjih ali manjših hiš velja zemeljski plin za hotel s petimi zvezdicami. Takšen sloves si je med 
potrošniki pridobil zaradi udobja, ki ga ponuja. Ko ogrevalna sezona potrka na vrata, preprosto obrneš gumb in kmalu boš sedel na toplem.  
Z zemeljskim plinom odpadejo 
vse skrbi z naročanjem goriva in 
ni treba preverjati, ali ga bo do-
volj, če se bo zima zavlekla. Od-
pade prinašanje, kurjenje in od-
našanje pepela pri ogrevanju na 
trda goriva, ekološko ozaveščene 
porabnike pa razveseljuje še mi-
nimalna obremenitev okolja. Se-
znam prednosti plinskih peči na 
zemeljski plin pa še ni končan. 
Peč je majhnih dimenzij, zato za 
njeno namestitev ne potrebujete 
veliko prostora, ni vam treba mi-
sliti niti na skladiščni prostor kot 
pri drugih fosilnih gorivih, poseg 
v prostoru, kamor jo boste na-
mestili, pa je zanemarljiv. Pogo-
sto peč obvisi na steni, lahko pa 
je skrita v omaro. Je razmeroma 
tiha, saj se oglasi le vsake toliko z 
diskretnim prasketanjem ognja, 
za priboljšek pa ni ne umazanije, 
ne prahu, ne dima ali saj. Doda-
ten plus ji daje varnost, mimo-
grede bo peč poskrbela tudi za 
sanitarno vodo, pretiranih skrbi 
pa ne povzroča niti vzdrževanje. 
Dimnikar bo na vratih pozvonil 
enkrat letno, serviser pa vsako 
drugo leto. 

Ob toliko prednostih ne presene-
ča, da je pri uporabnikih ogreva-
nje z zemeljskim plinom tako pri-

ljubljeno. Privoščite si ga seveda 
lahko le, če ste povezani s plin-
skim omrežjem. V okoljih, ki jih je 
plinovod obšel, nekaj manjše 
razkošje ponuja plinohram, ki ga 
je treba po potrebi polniti. Kla-
sične plinske peči so v zadnjih le-
tih pridno nadomeščale konden-
zacijske sestre. Zavoljo izkoristka 
povratnega plina je njihova učin-
kovitost večja (približno 107 od-
stotkov), ogrevanje pa cenejše. 
Udobje, ki ga ponuja ogrevanje s 
plinom, je posebej primerno za 
invalide in starejše osebe. Pred 
nakupom se seveda velja pogo-
voriti s strokovnjakom, ki vam bo 
pomagal izbrati primerno peč, 
pogojeno z dovodom zraka in 
prisilnim vlekom. Do še varčnej-
še rabe energenta pa si zagotovi-
te še termostat, s katerim boste 
naravnali želeno temperaturo v 
prostoru, in ne varčujte pri ter-
mostatskih ventilih na radiator-
jih. Prihranek vas bo prijetno 
presenetil.

Prednost tega energenta pa je 
vsekakor tudi njegova ekolo-
škost oziroma minimalna obre-
menitev okolja. V primerjavi s 
premogom ali nafto namreč vse-
buje zanemarljivo nizke vredno-
sti žvepla. Prašnih delcev pri iz-

gorevanju praktično ni. Ob pra-
vilni nastavitvi plinskih naprav 
sta edina stranska produkta, ki 
nastajata v procesu izgorevanja, 
ogljikov dioksid in voda. Zemelj-
ski plin potuje po plinovodnih 
ceveh pod zemljo. Njegova upo-
raba tako razbremeni cestno 
omrežje, s čimer se zmanjšajo 
možnosti razlitij in posledično 
grožnje podtalnici ter ostalim vo-
dnim virom. 

Mednarodna agencija za energi-
jo je leta 2011 izdala poročilo z 
naslovom Ali vstopamo v zlato 
dobo zemeljskega plina, v kate-
rem ugotavlja, da je geografsko 
široko razpršenih zalog zemelj-

skega plina vsaj še za 250 let, in 
da so te geografsko široko razpr-
šene. K povečanju obsega zalog 
so pripomogli tudi tako imeno-
vani nekonvencionalni viri ze-
meljskega plina oziroma nove 
tehnologije, ki omogočajo pri-
dobivanje plina iz prej nedosto-
pnih kamnin. Mednarodne orga-
nizacije in globalne energetske 
družbe napovedujejo, da bo ze-
meljski plin do leta 2035 postal 
eden najpomembnejših ener-
gentov v energetski mešanici ter 
bo prevzel osrednjo vlogo pri 
zagotav ljanju energetskih po-
treb. Zaradi tega zemeljski plin 
ni le prehoden energent, kot tr-
dijo nekateri.

Priklop zemeljskega plina je da-
nes mogoč že v 82 občinah po 
vsej Sloveniji, med drugim tudi v 
Škofji Loki. Plinovodno omrežje v 
Sloveniji skupno meri več kot 
4.000 kilometrov, s plinom pa se 
oskrbuje že preko 130.000 odje-
malcev. Če je vaš objekt že 
oprem ljen s plinovodnim pri-
ključkom, se lahko z njim začne-
te ogrevati kaj hitro in ugodno. 
Če takšnega priključka v vašem 
objektu še ni, vam bodo strokov-
njaki pri Petrolu pomagali s stro-
kovnimi nasveti in dali vse po-
trebne informacije za izvedbo 
postopka pridobitve priključka.

Za več informacij, ali vaše stano-
vanje oziroma hiša stoji v obmo-
čju plinovodnega omrežja in 
kako poteka priklop ter dobava 
tega energenta, se lahko obrnete 
na spletno stran www.petrol.si/
zp-distribucija ali na brezplačno 
številko 080 22 66, kjer vam 
bodo Petrolovi energetski stro-
kovnjaki z veseljem odgovorili na 
vsa dodatna vprašanja.
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Darilo mu je izročil Janez Ra-
kovec, vodja navijaške skupi-
ne: "Navijači iz Dolenje vasi 
smo zelo ponosni, da smo 
del te zgodbe o Petrovih 
uspehih, ki smo jih v živo po-
doživljali v Bischofshofnu, na 
Kulmu in v Planici." Peter je 
ime Dolenje vasi ponesel v 
svet. Jernej Bešter, predse-
dnik KS Dolenja vas, pravi: 
"Le kdo ne bi bil ponosen na 
Petra? Mi smo še posebno, 
ker je naš sovaščan. Za vse to, 
kar je dosegel, je trdo delal."
Na Petra so ponosni tudi so-
rodniki. "Seveda sem pono-
sen stric. Njegovi uspehi so 
plod izredno trdega dela. 

Niso prišli čez noč. Dolga 
leta se je kalil, so pa trenerji 
že takrat, ko ga je oče prvič 
pripeljal v Kranj na trening, 
spoznali, da imajo v rokah 
pravo testo. Jani Grilc je bil 
tisti, ki je delal z njim od 
malega, in Peter je danes 
svetovni šampion. Vsi mi 
smo veseli, da je sezone ko-
nec, da je konec vseh teh 
pritiskov," je dejal Petrov 
stric Mihael Prevc.
Po naporni sezoni si je Peter 
vzel mesec dni dopusta. Od-
šel je v Azijo, nato pa znova 
začne s treningi za novo se-
zono, v kateri želi še napre-
dovati, poudarja pa, da bo 
takšno sezono, kot je bila 
letošnja, težko ponoviti.

Peter v Kristalni vasi
31. stran

Vilma Stanovnik

Stari vrh – Konec februarja 
se je po belih strminah Sta-
rega vrha pognalo 54 tekmo-
valcev, saj so pri Krajevni 
skupnosti Trata organizirali 
tradicionalno tekmovanje v 
veleslalomu. Udeležili so se 
ga krajani, ki so nastopili v 
različnih starostnih katego-
rijah. 
Najmlajši, Anže Kranjc, je 
štel 9 let, najstarejši, Peter 
Ziherl, pa 75 let. Tekmovalci 
so bili razdeljeni v štirinajst 
kategorij, sodelovali so tudi 
deskarji.
Tekma je potekala v sonč-
nem dopoldnevu, vsi tekmo-
valci so srečno prišli na cilj. 
Pri moških je zmagal Franc 
Stanonik, pri ženskah je 
zmagala Špela Stanonik, 
med deskarji pa Uroš Do-
ljak.
"Kot vsako leto smo tudi le-
tos tekmovalcem in tekmo-
valkam v vseh kategorijah 
od prvega do tretjega mesta 
podelili medalje, najhitrejši 

tekmovalci pri moških, žen-
skah in deskarjih pa so pre-
jeli prehodne pokale. V traj-
no last ga dobijo, če zmaga-

jo trikrat zapored," je pove-
dal Avgust Hartman in do-
dal, da so za uspešno tekmo-
vanje zaslužni tudi sponzor-

ji. Prav tako je že sedaj pova-
bil na jubilejno, 20. tekmo-
vanje, ki ga bodo pripravili 
naslednjo zimo.

Tračani na tekmi
Letos so v Krajevni skupnosti Trata pripravili že devetnajsto druženje na snegu in veleslalomsko tekmo.

Tračani so se zbrali na že 19. smučarski tekmi, ki so jo letos pripravili na Starem vrhu.
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Petru je za izjemno sezono čestital tudi župan Občine 
Železniki Anton Luznar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Izkoristite popust in izberite super okna REHAU 
za najboljšo ceno. 

AKCIJA
1 2 3

Izvedba: GOG, Janez Gogala s.p. (www.gogplus.si)
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

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

Slovenija
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

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.

®

www.asteriks.net

Že 17 let z vami!Že 17 let z vami!Že 17 let z vami!

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Zavod za šport 
in Športna zveza Škofja Loka 
sta v četrtek podelila prizna-
nja športnikom in športnim 
delavcem v občini Škofja 
Loka za leto 2015. Podelili so 
devetnajst priznanj.
Priznanje za mladega per-
spektivnega športnika in za 
športne rezultate v letu 2015 
so prejeli telovadec Sašo Ber-
toncelj, balinar Davor Janžič, 
rokometaš Aleks Kavčič in 
jadralni padalec Tone Svolj-

šak. Tina Ušeničnik je preje-
la posebno priznanje za re-
zultat. Največji uspeh je do-
segla lani na svetovnem ko-
lesarskem amaterskem pr-
venstvu na Danskem, kjer je 
postala svetovna prvakinja v 
kategoriji 65+. Bronaste pla-
kete so prejeli Robert Doli-
nar, Janko Jelovčan, Adolf 
Kočar, Zdravko Križnar, Ja-
nez Zajc in Franc Ziherl, sre-
brne plakete Danilo Bence, 
Bojan Berčič, Robert Brade-
ško in Jože Kordiš, zlate pla-
kete pa Roman Jemec, Janez 

Klemenčič - Jani in Alojzija 
Pirc. Najvišje priznanje, sve-
čano listino za izjemne pri-
spevke k razvoju škofjeloške-
ga športa, je prejel Janko 
Platiša za več kot petdesetle-
tno aktivno delo med loški-
mi strelci. 
Podelitev priznanj je poteka-
la šestnajstič. "Podelili smo 
19 priznanj, nekaj manj kot 
lani, ko smo jih podelili 23. 
Predlogi so, sistem pa je ta-
kšen, da mi povabimo klube, 
društva, naj predlagajo svoje 
člane. Nekateri so pri tem 

bolj aktivni, drugi premalo. 
V občini so še uspešni špor-
tniki, ki bi si tudi zaslužili 
priznanja občine, pa jih ne 
predlagajo. Ob tej priložno-
sti apeliram na vse, da bolj 
resno pristopijo k pozivu," je 
povedal Blaž Pipp, predse-
dnik Športne zveze Škofja 
Loka.
Zbrane so nagovorili tudi 
župan Občine Škofja Loka 
Miha Ješe, predsednik Sveta 
Zavoda za šport Marko Pri-
možič in Pavle Oblak iz Od-
bora za podelitev priznanj.

V Škofji Loki podelili 
športna priznanja
Podelili so devetnajst priznanj, najvišjo nagrado – svečano listino – je prejel Janko Platiša za več kot 
petdesetletno aktivno delo med loškimi strelci. 

Prejemniki športnih priznanj v občini Škofja Loka za leto 2015. Zaradi drugih obveznosti se jih nekaj podelitve ni udeležilo. 
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Ajda Radinja, 
ena boljših slovenskih re-
kreativk, ki prihaja iz Pušta-
la, se je prvič udeležila ultra 
trail teka na Gran Canarii. 
Nastopila je na 84 km dolgi 
tekmi s 4300 višinskimi 
metri in bila s časom 9 ur 
29 minut in 41 sekund naj-
boljša v ženski konkurenci.
Transgrancanaria je bi la le-
tošnja druga tekma v sklopu 
svetovnega pokala teh tek-
movanj, Ultra Trail World 
Tour, spada pa tudi v serijo 
tekem Spain Ultra Cup. 
"Posebnih priprav za to tek-
movanje nisem imela. Zma-
ga je zame presenečenje, saj 

še nikoli nisem tekmovala v 
svetovni seriji. Pred tekmo 
na takšnih razdaljah ne raz-
mišljam o rezultatu. Na pro-
gi si toliko časa, da se ti lah-
ko marsikaj pripeti, tako da 
je tudi s tega vidika težko 
karkoli napovedati," je pove-
dala članica ŠD Vaitapu. 
Kljub uspešnim nastopom o 
ciljih ne razmišlja. Šport ji 
še vedno v prvi vrsti predsta-
vlja zabavo, preživljanje pro-
stega časa. 
Kot pravi, se letos želi udele-
žiti še ultra trail tekme v Vi-
pavi, 69-kilometrske tekme 
v sklopu 100 milj Istre in 
svetovnega prvenstva v gor-
skem maratonu junija v 
Podbrdu.

Zmaguje tudi v tujini

Ajda Radinja je zmagala na Transgrancanarii.
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Vaš družabnik v gozdu!
www.intergozd.si

Inter gozd, trgovina in servis, d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj

041 673 191/04 234 17 70
info@intergozd.si

Odpiralni čas:  
pon., sre: 8h-19h
tor., čet., pet.: 8h-16h

Za urejeno trato je potreben dober stroj.

loški glas

Samo Lesjak

V soboto, 2. aprila, ob 20. 
uri bodo Mi2 ob zasedbah 
Flirrt in domačinih The Wet 
nastopili na odru Športne 
dvorane Trata v Škofji Loki. 
Fantje iz Rogatca so se z ne-
štetimi uspešnicami svojih 
sedmih albumov, ki izžare-
vajo pristno energijo, iskre-
nost, humor in igrivost, vti-
snili v srca premnogim ge-
neracijam. Za Mi2 je že 
dolga koncertna kilometri-
na, lani so s koncertom ob 
dvajsetletnici  ustvarjanja 
razprodali Halo Tivoli, ne-

davno so nastopili v Planici 
ob slavju naših orlov, sedaj 
pa so popolnoma osredoto-
čeni na loški koncert.
"Vsak svoj koncert vzame-
mo resno, tokratni pa po-
meni še nekaj več, saj ga 
občutimo kot dolg do vseh 
tistih, ki jim decembra ni 
uspelo priti v razprodano 
Halo Tivoli. Lahko povem, 
da bomo dali vse od sebe!" 
je vse glasbene navdušence 
na koncert povabil Jernej 
Dirnbek - Dimek, ki poleg 
Toneta Kregarja - Tonča 
predstavlja gonilno silo 
skupine.

Mi2 prihajajo  
v Škofjo Loko
Rokerska zasedba Mi2, ki že več kot dvajset let 
deluje na slovenski glasbeni sceni, svojim 
oboževalcem pripravlja nov koncertni užitek.

Pojdi z menoj v toplice: Tone Kregar - Tonč (Mi2) 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Leta 2013 je 
izdal filozofsko knjigo Ume-
tnost uspeha, je avtor pesni-
ških zbirk Mundo excentri-
cidade poetica in Pesmi za 
umetniško dušo (Canzoni 
per l© anim artistica) ter knji-
ge Haijva Silassilla, ki pred-
stavlja nekakšen manifest 
življenja, snuje pa že novo 
pesniško zbirko. Poleg tega 
se ukvarja z abstraktnim sli-
kanjem, risanjem, digitalno 
grafiko, fotografijo, kipar-
stvom, kreiranjem modnih 
izdelkov, oblikovanjem in-
terjerjev, vizulanimi komu-
nikacijami in industrijskim 
oblikovanjem. Velja za hipe-
rustvarjalnega in vsako leto 
pripravi vsaj en projekt. Po 
novem je tudi podjetnik, ki v 
svojem zavodu AAMI (Ate-
lje Art Murn International) 
kulturo povezuje s poslom. 
"Zavod je pred pol leta usta-
novljen z namenom, da po-
maga različnim ustvarjal-
cem, da se predstavijo na 
trgu. Nudi jim prostore za 
ustvarjanje, razstavljanje, 
promocijo in prodajo del. 
Imamo več tisoč kvadratnim 
metrov razstavnih površin 
(na več lokacijah v ljubljan-

skem BTC-ju, v Kristalni pa-
lači, Situli, Mostecu. S kul-
turo polnimo prazne prosto-
re, del našega delovanja 
predstavlja ozaveščanje in 
izobraževanje širše javnosti 
o umetnosti," pojasni Miha 
Murn, Škofjeločan, ki sedaj 
živi in dela v Ljubljani, nje-
gove ambicije in na podro-
čju povezovanja kulture s 
poslom pa sežejo tudi v 
mednarodni prostor. 
Poudarek je na razstavnih 
prostorih, kjer poleg likov-
nih, fotografskih, video in 
drugih razstav potekajo 
tudi drugi dogodki: preda-
vanja, predstavitve knjig, li-
terarna srečanja, modni do-
godki, glasbene predstavi-
tve, dobrodelne prireditve, 
snemanja in podobno. Prvi 
dogodek je bila projekcija 
umetniškega filma, Miha 
pa je v prostorih svojega za-
voda gostil že številne ume-
tnike in druge sodelavce, 
predstavljal pa tudi svoje 
pesmi in druge stvaritve. 
Umetniki, ki so bili pred-
stavljeni v zavodu, njegovi 
finančni podporniki in 
ostali sodelavci, ljubitelji 
kulture, so zbrani v Salva-
dorjevem klubu v okviru 
zavoda, poleg tega pa deluje 

tudi Botticcelijev klub, ki 
združuje poslovneže, politi-
ke, kulturnike in druge lju-
bitelje kulture. 
Miha Murn zavzeto govori o 
ciljih zavoda, želi povezovati 
umetnike, jim nuditi izku-
šnje, priložnosti in referen-

ce za kreiranje zanimivih 
projektov. Računa tudi na 
sodelovanje podjetij. Smisel 
vidi v sodelovanju in pove-
zovanju, s čimer se lažje 
prodre v svet in ni mu blizu 
slovenska posebnost, da 
vsak nekaj počne zase. 

Kultura in posel
Umetnika Miho Murna smo pred tremi leti spoznali kot devetnajstletnega pisca in avtorja vizualne 
umetnosti, sedaj je za njim že več stvaritev, kulturo pa v svojem zavodu AAMI povezuje tudi s poslom.

Miha Murn / Foto: Urška Pečnik

Kljub slabemu vremenu se ma-
škare na letošnji pustni torek 
niso dale. V tradicionalni pu-
stni povorki so se izpred Vrtca 
Škofja Loka v sprevodu pedago-
ških delavcev in delavk in čla-
nov DPM Škofja Loka odpravi-
li proti Mestnemu trgu. Tam je 
maškare in obiskovalce pozdra-
vila Pihalna godba Škofja 
Loka, ki je z ubranimi ritmi 
čarala pustno vzdušje. Zaradi 
napovedanega slabega vremena 

se je pustno rajanje tokrat prese-
lilo v Sokolski dom, kjer je bilo 
dovolj prostora za vse igrive, 
majhne in velike, predvsem pa 
poskočne maškare. Vzdušje so 
pričarala pravljična bitja iz 
zgodbe Zverjasec, ki so jih odlič-
no interpretirali strokovne de-
lavke in delavci vrtca, vsak ude-
leženec pa je prispeval še del 
svoje unikatnosti. Za glasbene 
ritme je tudi tokrat poskrbel trio 
Šubic, ki je v zadnjih letih že 
stalni član tradicionalnega pu-
stovanja. Vesele maškare so 
tudi tokrat dokazale, da tudi 
slabo vreme ne more pokvariti 
pustnega veselja in radosti. 

Ravnateljica  
Janja Bogataj 

Maškare so 
veselo rajale

Prejeli smo

Škofja Loka – S prireditvijo, ki jo je v Sokolskem domu pripra-
vilo društvo U3 (univerza za tretje življenjsko obdobje), so 
prejšnji teden pozdravili pomlad z nastopajočimi vseh gene-
racij: učenci OŠ Cvetka Golarja, pevskim zborom Vrelec, pev-
sko skupino Mavrica, skupino študijskega krožka igranja na 
orglice in gledališko skupino Nadje Strajnar Zadnik. V dobro-
delne namene so zbirali tudi otroške knjige. 

Pozdravili so pomlad
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