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Ana Šubic

Železniki – Pri reviji Moje fi-
nance so se na podlagi anali-
ze statističnih podatkov zno-
va lotili ugotavljanja, kje v 
Sloveniji je življenje najbolj-
še. Metodologijo so sestavili 
iz petih glavnih skupin ka-
zalnikov (gospodarska moč 
občine in občanov, prebival-
stvo, raven kriminalitete, 
zdravje, infrastruktura in sta-
novanjski ter drugi objekti), 
ki so jih izračunali iz 41 pod-
kazalnikov. In rezultat? Naj 
občina 2017 so Železniki, ki 
so bili lani sedmi. Na dru-
gem mestu so Cerklje (lani 

najboljše), Žiri so z lanskega 
drugega mesta zdrsnile na 
tretje, občina Gorenja vas - 
Poljane ostaja četrta, Škofja 
Loka pa je z osmega mesta 
napredovala na peto.
Pri ugotavljanju, kje se naj-
bolje živi, so največjo, kar 
50-odstotno težo pripisali 
gospodarski moč občine in 
občanov, saj ima ta zelo ve-
lik vpliv na kakovost življe-
nja. Pri izračunu so upošte-
vali devet podkazalnikov, 
denimo gospodarsko moč 
podjetij, višino neto plač, de-
lež občanov, zaposlenih v 
občini, stopnjo brezposelno-
sti, dohodnino, ki pripada 

občini … Ekonomsko naj-
močnejša je Idrija, med de-
seterico najboljših pa sta 
tudi občini Škofja Loka na 
četrtem mestu in Železniki, 
ki so bili osmi. Posebej velja 
poudariti, da imata Poljan-
ska in Selška dolina najnižjo 
stopnjo brezposelnosti v dr-
žavi; po podatkih zavoda za 
zaposlovanje je novembra 
lani v občini Gorenja vas - 
Poljane znašala 4,5 odstot-
ka, v Žireh in Železnikih pa 
4,7, kar je enkrat manj od 
državnega povprečja (10,4 
odstotka). V Žireh bi bil si-
cer ta odstotek precej višji, 
če jim lani ne bi uspelo pre-

prečiti propada Alpine. 
Pri kazalniku prebivalstva, 
ki je prispeval petino ocene, 
so zajeli povprečno starost 
občanov, delež starejših od 
65 let, izobrazbo, gostoto 
naseljenosti in stopnjo loči-
tev. Izkazalo se je, da so Že-
lezniki občina, kjer imajo 
prebivalci največ življenjske 
moči. Osmo mesto je zase-
dla Gorenja vas - Poljane, ki 
je sicer občina z drugo naj-
nižjo povprečno starostjo 
občanov – 38 let. Le Komen-
da ima še mlajše občane – 
37,9 leta, medtem ko je dr-
žavno povprečje 42,9 leta.

Železniki so naj občina
Pogled na lestvico naj občin 2017 pokaže, da se na Škofjeloškem, vsaj po statistiki, živi odlično. Na 
vrhu so Železniki, od tretjega do petega mesta pa si sledijo Žiri, Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka.

V Železnikih, naj občini 2017, se lahko pohvalijo tudi z občani, ki so najbolj zdravi in imajo največ življenjske moči, poleg 
tega pa so občina z najboljšo zdravstveno preventivo. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V letih, ko ni 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona, marca in aprila v 
Škofji Loki prirejajo pasijon-
ske dneve in s tem ohranjajo 
"pasijonsko kondicijo" do 
naslednje uprizoritve. Od za-
dnje sta minili dve leti, na-
slednja bo leta 2021, ko bo 
zaradi tristote obletnice na-
stanka tega najstarejšega 
dramskega besedila v sloven-
skem jeziku še posebno slo-
vesno. A slovesni bodo tudi 
letošnji Dnevi Škofjeloškega 
pasijona, ki se začenjajo 8. 
marca ob 11. uri v Sokolskem 
domu z uradno podelitvijo 
certifikata ob vpisu Škofjelo-
škega pasijona na Unescov 
reprezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine 
človeštva. Podelil ga bo mini-
ster za kulturo Anton Per-
šak. Predstavili bodo tudi fo-
tografije z zasedanja medvla-
dnega odbora za varovanje 
nesnovne kulturne dedišči-
ne Unesca v etiopski prestol-
nici Adis Abeba novembra 
in decembra lani. Takrat je 
bila sprejeta odločitev o vpi-
su Škofjeloškega pasijona na 
prestižni Unescov seznam. 
Razstavo v sodelovanju z ob-

čino pripravlja Muzejsko 
društvo Škofja Loka.
Pasijonski dnevi se bodo na-
daljevali v petek, 24. marca, 
ko bo ob 19. uri v Stari deka-
niji v Stari Loki pasijonski 
večer Pot na Kalvarijo, izbra-
na poezija Denise Levertov 
in glasba za godalni trio Al-
freda Schnittkeja. Organiza-
torja sta Kulturno-zgodovin-
sko društvo Lonka Stara 
Loka in Župnijski zavod sv. 
Jurija Stara Loka. V petek, 
31. marca, bo ob 19. uri v So-
kolskem domu v Škofji Loki 
odprtje dveh pasijonskih 
razstav: Svetloba časa avtori-
ce Tatjane Splichal in razsta-
ve fotografij iz Unescovega   
zasedanja v Etiopiji. Takrat 
bodo predstavili tudi zbor-
nik Pasijonski doneski 2017, 
napovedujejo pa tudi preda-
vanje o dogajanju na  zase-
danju  medvladnega odbo-
ra  za varovanje nesnovne 
kulturne dediščine Unesca v 
Adis Abebi v Etiopiji. Na 
cvetno nedeljo, 8. aprila, 
bodo na Mestnem trgu pasi-
jonske delavnice Prosvetne-
ga društva Sotočje, v soboto, 
22. aprila pa Romualdov 
dan v spomin na avtorja 
Škofjeloškega pasijona patra 
Romualda Marušiča.

Dnevi Škofjeloškega 
pasijona
Letos jih bodo začeli z uradno podelitvijo 
certifikata ob vpisu Škofjeloškega pasijona na 
Unescov reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva.

Prizor Škofjeloškega pasijona 2015 / Foto: Matic Zorman
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Z občani o 
celostni prometni 
strategiji
Z zadnjim srečanjem z občani se 
izdelava celostne prometne strategije 
približuje cilju. Z dokumentom 
mogoča kandidatura na razpisih za 
prometno infrastrukturo.
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Revija nič 
za nič 
denarja
Izšla je Revija nič 
mladih ustvarjalcev, 
Ločanov Urbana 
Pirca in Tonija 
Mlakarja
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ŠKOFJA LOKA

Za sožitje več generacij
V Sloveniji je letos začelo de-
lovati petnajst večgeneracij-
skih centrov, v okviru Večge-
neracijskega centra Gorenj-
ska programe v Škofji Loki 
izvaja Zavod O, zavod ško-
fjeloške mladine.
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GORENJA VAS - POLJANE

Novi prostori za 
nadaljnji razvoj
V Industrijski coni Dobje je 
podjetje Polycom v teh dneh 
že začelo graditi nove proi-
zvodno-poslovne prostore, v 
katere naj bi se selili konec 
letošnjega oziroma v začet-
ku prihodnjega leta.
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ŽELEZNIKI

Nagradili Pot v Sušo
Pot v Sušo je prejela nagra-
do za najboljšo regijsko pot 
v kranjski območni enoti Za-
voda za gozdove Slovenije. 
Največji magnet za obisko-
valce je izvir vode izpod Ma-
rijine kapelice, ki ga imajo 
mnogi za zdravilnega.
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ŽIRI

Najbolj stresna smrt 
novorojenčka
Mladi zdravnik Tomaž Can-
kar s Sela pri Žireh se je pred 
dvema letoma pridružil hu-
manitarno-medicinski od-
pravi v Ugando, kjer je skrbel 
za bolnike s HIV, tuberkulo-
zo in malarijo. 

stran 11



2

Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 28. februarja 2017

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 2/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 17, ki je iz šel 28. februarja 2017.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Kako je v preteklih mesecih 
potekalo delo občine, ka-
kšno je bilo vaše nadome-
ščanje župana?
"V tem času smo nekoliko 
spremenili način dela, se 
prilagodili zdravstvenim 
zmožnostim župana in nje-
govi odsotnosti. V prvem 
delu njegove odsotnosti smo 
delo v občinski stavbi in pri-
prave na občinski svet orga-
nizirali nemoteno s pomo-
čjo direktorice občinske 
uprave, sam sem delo koor-
diniral, sestanke smo imeli 
vsaj v prvih dveh mesecih 
pri županu doma. Moje na-
domeščanje je šlo predvsem 
v smeri, da tiste dnevne na-
loge, ki so nujne, pokrivam, 
in da v treh ciklih priprav na 
sejo občinskega sveta opra-
vim tiste naloge, ki sicer pri-
padajo županu."

V tem času ste vodili tri seje 
občinskega sveta. Kako ste 
se znašli v tej vlogi? 
"Verjamem, da sem svoje 
izkušnje z vodenjem sej, ki 
jih imam od prej, znal dobro 
uporabiti pri vodenju sej ob-
činskega sveta, pa tudi odziv 
svetnic in svetnikov kaže, da 
jim je bil moj način vodenja 
všeč. Pri tem sem skušal biti 

umirjen, saj je glavna nalo-
ga predsedujočega, da vsa-
kemu razpravljavcu da bese-
do, umirja razpravo in poti-
ska sejo naprej. V tem času 
ni bilo nobenih težav, kar 
dokazuje tudi dejstvo, da 
smo sprejeli celoten prora-
čun za leto 2017, kar je bila 
tudi glavna naloga preteklih 
mesecev. Pripravo proraču-
na, prvo in drugo obravnavo 
smo brez problemov zaklju-
čili. Seveda je vse to poteka-
lo ob sodelovanju župana, ki 
je bil na občini manj priso-

ten, in tudi čas, ko je bil na 
voljo, se je precej skrajšal." 

Najpomembnejše odločitve 
v tem času so torej zadevale 
proračun. Kakšne so ključne 
značilnosti proračuna za 
leto 2017? 
"Najzanimivejša dela prora-
čuna sta finančna umesti-
tev investicije v novi vrtec 
Kamnitnik v nekdanji voja-
šnici v proračun in umesti-
tev nakupa prostora za knji-
žnico v Nami. To sta infra-
strukturna projekta in pred-

stavljata investicijski del 
proračuna. V splošnem 
delu proračuna pa kot že 
vsa leta doslej namenjamo 
največji delež vzgoji in izo-
braževanju, cestam in in-
frastrukturi, kulturi, špor-
tu, socialni varnosti in ne-
vladnim organizacijam."

Se sedaj, ko se je župan vr-
nil, spet vračate zgolj k pod-
županskim nalogam?
"Da in ne. Sedaj je župan že 
skoraj ves čas v pisarni. V 
začetku januarja, ko je bil 
zaradi rehabilitacije v zdra-
vilišču povsem odsoten dva 
tedna, smo se spet drugače 
organizirali. Veliko je na-
mreč dnevnih nalog, ki mo-
rajo biti opravljene. Sedaj se 
župan že bolj vključuje v 
delo občine, ni pa še povsem 
okreval, tako da mi še vedno 
ostaja nekaj nalog in zadol-
žitev. Računam, da bo tako 
še nekaj mesecev."

Naslednje leto so volitve. Ima-
te glede na izkušnje preteklih 
mesecev, ko ste okusili, kako 
je biti župan, za prihodnje 
kake županske ambicije?
"Mislim, da to nima nič 
opraviti s to izkušnjo. Volitve 
so še preveč oddaljene, v 
Loki pa je še toliko treba na-
rediti."

Na županovem mestu
V zadnjih mesecih, ko je škofjeloški župan zaradi okrevanja po prometni nesreči deloval okrnjeno, ga 
je nadomeščal podžupan Tine Radinja, ki je v županovi odsotnosti vodil tudi seje občinskega sveta. 
Kako se je znašel v županovih škornjih?

Tine Radinja

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ženske imajo 
pomembno vlogo v družin-
skih podjetjih, o čemer bo 
beseda tekla na srečanju z 
naslovom Koliko vogalov 
podpiramo ženske v dru-
žinskih podjetjih, ki bo dan 
pred dnevom žena, 7. mar-
ca, od 17. do 19. ure, pote-
kalo v prostorih Coworking 

centra Lokomotiva, Mestni 
trg 38. Udeleženke bodo na 
srečanju delile mnenja o 
vlogah žensk v družinskih 
podjetjih, prenašanju od-
nosov iz družine v podjetje 
in obratno, o nujni podpori 
podjetnicam s strani druži-
ne, kdaj vključevati otroke v 
podjetje, kako razdeliti vlo-
ge med možem in ženo, da 
bi prihajalo do čim manj 

nesoglasij, o nujnosti pro-
stega časa, druženja in po-
tovanj! 
Dogodek bo vodila mag. 
Tina Kociper, ki predstavlja 
tretjo generacijo v družin-
skem podjetju Kamen Ko-
ciper in je predavateljica in 
predstojnica katedre za ma-
nagement in podjetništvo 
na Univerzi na Primor-
skem - Fakulteti za turistič-

ne študije v Portorožu. Sre-
čanje je namenjeno žen-
skam, ki jih tematika zani-
ma, lahko so ustanovitelji-
ce, lastnice, zaposlene v 
podjetju ali pa o pričetku 
družinskega podjetja šele 
razmišljajo. Dogodek je za 
udeleženke brezplačen. 
Program Ženskega podje-
tništva sofinancirajo obči-
ne Škofja Loka, Gorenja 
vas - Poljane, Železniki in 
Žiri. Prijave sprejemajo do 
petka, 3. marca, oziroma do 
zasedbe prostih mest na 
Razvojni agenciji Sora, te-
lefon 04/ 50 60 220, e-po-
šta info@ra-sora.si. Pri pri-
javi naj udeleženke navede-
jo točen naziv in naslov 
podjetja, ime, priimek in 
e-naslov!

Pred praznikom o 
ženskem podjetništvu
Koliko vogalov podpirajo ženske v družinskih podjetjih?

Škofja Loka – Novembra lani je bil sprejet sklep o začetku 
priprave občinskega podrobnega načrta (OPPN ŠK-42/01 – 
2. faza), s katerim na pobudo investitorja pripravljajo ustre-
zen odlok. Investitor je podjetje Knauf Insulation, izdelova-
lec OPPN podjetje Protim Ržišnik Perc, Občina Škofja Loka 
pa skladno z zakonodajo pripravljavec podrobnega prostor-
skega načrta. Občina želi že v začetni fazi priprave doku-
menta seznaniti javnost z namero investitorja. Gradivo je na 
vpogled na spletni strani Občine Škofja Loka na e-naslovu: 
www.skofjaloka.si pod rubriko Novice in objave, Javne raz-
grnitve, OPPN ŠK-42/01 – 2. faza. Na tem mestu (http://
www.skofjaloka.si/objave/58) bo možno tudi spremljati gra-
diva v vseh nadaljnjih fazah priprave. Pripombe, predloge in 
pobude na predstavljeno gradivo lahko posredujete na Ob-
čino Škofja Loka po e-pošti obcina@skofjaloka.si s pripi-
som "OPPN ŠK-42/01 – 2. faza". Ker ne gre za uradno fazo 
postopka, se do podanih pripomb, predlogov in pobud v tej 
fazi občina ne bo opredelila. Rok za posredovanje pripomb 
je 7. marec. V nadaljevanju postopka priprave OPPN bo v 
skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju sledila javna 
razgrnitev, kjer bo možno podati pripombe in predloge, do 
katerih bo občina zavzela stališča. 

Pripravljajo odlok o podrobnem prostorskem načrtu

Škofja Loka – Februarsko srečanje študijskega krožka Po-
membne Ločanke bo danes, 28. februarja, ob 17. uri v Loškem 
muzeju, ki krožek organizira skupaj z Zavodom Tri. V okviru 
študijskega krožka člani raziskujejo življenja žensk, ki so na 
Loškem pustile svoj pečat. Krožku se še vedno lahko pridru-
žite, srečanja bodo predvidoma potekala zadnji torek v mese-
cu. Za več informacij se lahko obrnete na kustosinjo Loškega 
muzeja Biljano Ristić (biljana.ristic@loski-muzej.si).

Danes krožek o pomembnih Ločankah

Škofja Loka – Komisija za izbiro predloga za poimenovanje 
novega trga pred upravno enoto v Škofji Loki je januarja 
pozvala občanke in občane ter tudi druge prebivalce občine 
Škofja Loka in zainteresirano javnost k predložitvi predlogov 
za poimenovanje novega trga pred upravno enoto v Škofji 
Loki. Ta komisija je namreč na svojem prvem sestanku 18. 
januarja sklenila, da se izvede poimenovanje le za prostor 
oziroma površino pred upravno enoto Škofja Loka, ne pa 
tudi za stavbe ob prostoru oziroma površini. Komisija je 
predloge sprejemala do 20. februarja. "Prispelo je enajst 
predlogov in postopek zbiranja je končan. Komisija se bo 
sestala v prihodnjih dneh in se do predlogov opredelila. 
Točkovali bomo predloge in oblikovali predlog, ki bo šel na 
občinski svet," nam je sporočila predsednica komisije ob-
činska svetnica Melita Rebič.

Za trg pred upravno enoto enajst predlogov

Gradnja trga pred upravno enoto naj bi bila končana poleti, 
dotlej bo trg tudi dobil novo ime. / Foto: Tina Dokl

Maribor, Škofja Loka – Ta teden bodo v Mariboru opravili 
rez najstarejše trte na svetu, 3. marca bo že 38. rez Stare 
trte na Lentu. Obrezovanje trte je najpomembnejše stro-
kovno opravilo v vinogradu, saj sta od njega močno odvi-
sna rast in pridelek, hkrati pa je rez Stare trte tudi pomem-
ben protokolarni dogodek, saj ob tej priložnosti mesto Ma-
ribor poklanja trtine cepiče izbranim prijateljskim mestom 
in občinam z vsega sveta. Prejemnikov cepičev najstarejše 
trte na svetu je od leta 1990 že več kot sto, prejele so jih 
tudi že nekatere gorenjske občine (Kranj, Kamnik, Radovlji-
ca in Bled, Gorenjski muzej v Kranju), med redkimi posa-
meznimi prejemniki je bil leta 2006 tudi takratni predse-
dnik državnega sveta Janez Sušnik. Cepič trte je prejel tudi 
olimpionik in častni občan mariborske občine Leon Štukelj, 
med tistimi v mednarodnem prostoru pa so tudi papeževi 
vinogradi v Vatikanu. Žametovka oz. modra kavčina je s 
potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo 
knjigo rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi 
žlahtne sadove. Prejemnikom cepiča se bo na prireditvi 3. 
marca, ko pripravijo tudi kulturno-etnografski program, pri-
družila tudi občina Škofja Loka. Trto bodo po besedah žu-
pana Mihe Ješeta zasadili ob grajsko obzidje. Škofjeloško 
območje danes ne velja za vinorodno, a krajevna imena, kot 
sta Vincarje in Zabrajda, kažejo na to, da je tod rasla vinska 
trta. Z vinogradi so te predele zasadili freisinški gospodje, 
a so jih potem opustili, ko so s kolonizacijo pridobili pose-
sti na Dolenjskem in Primorskem.

Škofji Loki cepič najstarejše trte
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Gre za razpise 
in javne pozive za programe 
in projekte, ki jih bo Občina 
Škofja Loka letos financirala 
iz občinskega proračuna. 
Tako javni razpisi zadevajo: 
javne kulturne programe in 
projekte, izobraževalne pro-
grame in usposabljanje od-
raslih, sofinanciranje otro-
ških in mladinskih progra-
mov in projektov, sofinanci-
ranje socialnih, invalidskih 
in humanitarnih dejavnosti 
in sofinanciranje zdravstve-
nih letovanj za otroke iz ob-
čine Škofja Loka. Javni pozi-
vi se nanašajo na dodelitev 
enkratnih denarnih nagrad 
za izjemne dosežke v občini, 
finančno pomoč društvom, 
neprofitnim organizacijam 
in zavodom pri izvedbi pro-
jektov posebnega pomena 
za občino Škofja Loka, sofi-
nanciranje programov na 
področju tehnične kulture, 

sofinanciranje posameznih 
dogodkov festivala Pisana 
Loka, izbor projektov prav-
nih oseb in posameznikov, 
ki jim bo občina v letu 2017 
sofinancirala uporabo So-
kolskega doma. Iz proraču-
na občina financira tudi pro-
grame športa. 
 Vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Hermina Krajnc 
ob tem opozarja na tri javno-
sti manj znane pozive. Javni 
poziv za dodelitev enkratnih 
denarnih nagrad v letu 2017 
je namenjen organizacijam 
in občanov za izjemne do-
sežke na področju kulture, 
športa, raziskovanja in po-
dobno, ki niso del javno ve-
ljavnega (akreditiranega) 
programa ali pridobitne de-
javnosti prijavitelja. Prijavijo 
lahko dosežke preteklega 
koledarskega leta, dokazljive 
s pisnimi ali materialnimi 
dokazili, denimo doseženo 
prvo do vključno tretje me-
sto ali zlato priznanje na dr-

žavnem tekmovanju, pri-
znanje za najboljšo razisko-
valno nalogo, udeležbo in 
dosežke na mednarodnih 
tekmovanjih, nagrajeno 
znanstveno-raziskovalno, 
razvojno ali umetniško delo 
na državni ali mednarodni 
ravni, objavo znanstveno-
-raziskovalne naloge v stro-
kovni reviji ... Manj znan je 
tudi poziv za finančno po-
moč društvom, neprofitnim 
organizacijam in zavodom 
pri izvedbi projektov poseb-
nega pomena za občino 
Škofja Loka. Projekt poseb-
nega pomena kot takega 
prepozna občina in ima za-
radi svoje izjemnosti in od-
mevnosti (veliko udeležen-
cev, medijski učinek, med-
narodna udeležba) dodano 
vrednost za razvoj in širje-
nje javnega (občinskega) in-
teresa na področju kulture, 
sociale, športa, humanitar-
nih, turističnih, etnoloških, 
raziskovalnih dejavnosti in 

je izveden v času od lanske-
ga do letošnjega novembra 
na območju občine Škofja 
Loka. Poseben javni poziv je 
namenjen tudi tistim, ki bi 
želeli v letu 2017 najeti pro-
store Sokolskega doma. Po 
besedah Hermine Krajnc je 
v tem kulturnem središču 
že sedaj 260 različnih do-
godkov, želijo pa si, da bi še 
bolj zaživel. Najamejo ga 
lahko društva, organizacije 
in posamezniki, in sicer za 
različne prireditve (koncer-
te, razstave, projekcije, ple-
se, javne prireditve), ki ni-
majo profitnega značaja in 
so v interesu širše družbe-
ne skupnosti, pa tudi za 
usposabljanja, delavnice, 
strokovne posvete, založni-
ške, filmske, video in večz-
vrstne projekte. Občina jim 
najem lahko sofinancira 
tudi do sto odstotkov. Ne 
sofinancira pa porok, prire-
ditev političnih strank in 
profitnih dogodkov. 

Pomlad, čas razpisov
Občina Škofja Loka je objavila enajst razpisov z različnih področij družbenih dejavnosti v skupni 
vrednosti več kot šeststo petdeset tisoč evrov. Razpisi so odprti do 2. marca, javni pozivi do porabe 
sredstev ali najkasneje do 31. oktobra, poziv za festival Pisana Loka pa do 31. marca.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kot napoveduje 
izdelovalec prometne strate-
gije, bodo na voljo znatna 
sredstva za kolesarsko infra-
strukturo, za sistem "parkiraj 
in se pelji", za površine za pe-
šce, za avtobusna postajališča 
... skratka za ukrepe, ki jih 
celostna prometna strategija 
predvideva pri uresničevanju 
ciljev trajnostne mobilnosti. 
Poudarek je na hoji, kolesar-
jenju, uporabi javnega potni-
škega prometa, medtem ko 
želi strategija motorni pro-
met zmanjšati na račun dru-
gih oblik mobilnosti. Možno-
sti za pešačenje in kolesarje-
nje želijo v prihodnjih letih 
izboljšati, zagotoviti več povr-
šin, boljša naj bo tudi obve-
ščenost o kolesarskih in peš 
poteh, zmanjšale naj bi se 
prometne nesreče z udeležbo 
pešcev in kolesarjev, omogo-
čili bi izposojo in parkiranje 
koles, delež kolesarjev in pe-
šcev v prometu naj bi se že v 
naslednjih petih letih opazno 
povečal. Takšne cilje ima 
strategija tudi pri javnem po-
tniškem prometu, in sicer z 
izboljšanjem dostopnosti in 
kakovosti ponudbe. Vsako 
leto bi uredili dve avtobusni 
postajališči, vozni redi naj se 

sinhronizirajo, javni potniški 
promet naj bo integriran, 
uvedli bi enotno vozovnico. 
Pri motornem prometu je 
cilj izboljšanje dostopnosti 
do prometnih povezav, ure-
ditev tovornega prometa, da 
ne bo več obremenjeval vseh 
cest, manj hrupa in onesna-
ženja zraka ... 
V Škofji Loki je javnost prej-
šnji teden že tretjič prisluh-
nila predlogom pripravljav-
cev celostne prometne strate-
gije, s svojimi predlogi in 
pripombami jo je tudi sama 
sooblikovala. Razprava v So-
kolskem domu je bila tudi 
tokrat živahna. Medtem ko 

se nekaterim občanom zdijo 
predlogi celostne prometne 
strategije premalo konkretni 
in specifični za Škofjo Loko 
in cilji premalo realni, pa so 
drugi zadovoljni, da na tem 
področju obstaja neka vizija, 
ki bo omogočila bolj kakovo-
stno in varno prihodnost. 
Kritiki pogrešajo tudi usme-
ritev v nove oblike transporta 
(električni avtomobili, hitre 
polnilnice zanje). Največ je 
še vedno motornega prome-
ta, zato so razpravljavci opo-
zarjali zlasti na probleme s 
cestami, na veliko obremeni-
tev s tovornim prometom, na 
pomanjkanje kolesarskih 

stez in njihove povezanosti, 
na za kolesarje nevarni cesti 
v Poljansko in Selško dolino, 
pri javnem potniškem pro-
metu pa na sinhronizacijo 
mestnih avtobusov z vlakom, 
na (ne)dostopnost železniške 
postaje iz primestnih naselij, 
na lokacije parkirišč, kjer bo 
mogoče pustiti osebni avto 
in prestopiti na javni prevoz 
... Razprava se tudi tokrat ni 
izognila severni obvoznici. 
Namesto nje skupina obča-
nov, povezanih v civilno ini-
ciativo, predlaga raje gradnjo 
pokritega vkopa, ki bi od šol-
skega centra vodil do stare 
poslovne zgradbe Tehnika. 

Z občani o celostni 
prometni strategiji
Z zadnjim srečanjem z občani se izdelava celostne prometne strategije približuje cilju. Dokument bo 
nared junija in bo omogočil Občini Škofja Loka, da konkurira na razpisih za prometno infrastrukturo.

Otroška vizija prometa na razstavi v preddverju občine

Z radostjo smo sprejeli vest, 
da je škofjeloško območje 
spet povsem v vrhu kvalitete 
življenja v Sloveniji. To je 
posledica večjega števila fak-
torjev. V sedmih stoletjih, 
ko so nam vladali freisinški 
posestniki, se je dobro razvi-
lo cehovstvo, močno je bila 
prisotna privatna iniciativa, 
freisinški gospodje so imeli 
boljši odnos do prebivalcev 
in vse to je dobro vplivalo 
tudi na razvoj. Verjetno ne 
gre zanemariti tudi dejstva, 
da smo na Loškem ljudje 
različnega porekla: od 10. do 
12. stoletja so bile tu koloni-
zacije in prepričan sem, da 
tako mešanje krvi daje dolo-
čene prednosti. 
Osnova kakovosti življenja 
je dobro gospodarstvo. Po-
leg dobre gospodarske tradi-
cije je pri nas tudi najnižja 
brezposelnost, gospodarska 
gibanja so ugodna, tudi 
tranzicija je prešla dokaj ne-
boleče, dobro pa gospodari-
jo tiste družbe, ki ob proi-
zvodnji niso pozabile na ra-
zvoj. H kakovosti pripomore 
tudi šolski sistem: naš Sre-
dnješolski center je genera-
tor dodatnega znanja, ki se 
lahko iz šol neposredno pre-
naša v podjetja, visok rating 
ima tudi gimnazija, že v 
osnovnih šolah se kaže ka-
kovost, vse so vpete v med-
narodne projekte. Mednaro-
dna odprtost velja tudi za 
Občino Škofja Loka, imamo 
veliko pobratenih mest, smo 
člani združenja Douzelage, 
združenja pasijonskih mest, 
in v okviru Slovenije združe-
nja zgodovinskih mest, ka-
terega sedež je ravno v Ško-
fji Loki. To je vse dodana 
vrednost, ki daje dodatne 
možnosti za razvoj. Imamo 
izdelano razvojno strategijo 
2025 +, v kateri je glavni cilj 
dvig kvalitete življenja, ki 
poleg gospodarstva upošteva 
tudi trajnostni razvoj. Pred-
njačimo tudi na področju 
prostovoljstva: Škofjeloški 
pasijon kot največji prosto-
voljski projekt pa je prvi slo-
venski vpis na Unescov se-
znam nesnovne kulturne 
dediščine, kar še dodatno 
dviguje našo samozavest in 
dobro počutje. In v Škofjelo-
ški pasijon je vključeno celo-
tno škofjeloško območje, ne 
samo Škofja Loka. Tudi do-
bro povezovanje občin, ki se 

skupaj trudimo za boljše ži-
vljenje, daje dodatne ugo-
dne rezultate. H kakovosti 
življenja pripomorejo tudi 
razširjene športne in kultur-
ne dejavnosti. Na področju 
zdravja občanov smo v slo-
venskem vrhu, pod povpre-
čjem pa ostaja naš zdravstve-
ni sistem, ker je zdravstveno 
osebje preobremenjeno. S 
ciljem, da to izboljšamo, pri-
pravljamo strategijo zdra-
vstvenega varstva v Škofji 
Loki in na Loškem, s katero 
želimo doseči in preseči slo-
venski nivo, da bo število 
prebivalcev na zdravnika 
manjše, kot je slovensko pov-
prečje, s čimer bosta zdra-
vstvena oskrba, predvsem pa 
preventiva, na višji ravni. Za 
to pa moramo zagotoviti tudi 
ustrezne prostore. 
Škofja Loka je v analizi ka-
kovosti življenja v Sloveniji 
na petem mestu (za sose-
dnjimi občinami na Škofje-
loškem in občino Cerklje), 
je pa prva med mesti. Me-
stna populacija je nekoliko 
drugačna od podeželske, v 
Loko se stekajo ljudje iz dru-
gih občin, s posebnimi po-
trebami, tu so tudi bolj evi-
dentirani kot v podeželskih 
občinah, kar se kaže tudi v 
kazalnikih raziskave. Tri so-
sednje občine, ki so pred 
nami, so nam s svojimi kva-
litetami lahko zgled, kje 
imamo še možnosti doda-
tnega razvoja. Pri merilih 
razvoja se bomo osredotočili 
na kazalce, ki še niso nad 
povprečjem, in ti nam bodo 
izziv, da se bomo lahko čim 
bolj približali našim trem 
sosedam, vse s ciljem, da 
bodo naši občanke in občani 
živeli še bolje.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Kjer se dobro živi

Miha Ješe

Škofja Loka – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo pri kontroli realizacije operacije Komunalna infrastruk-
tura Vincarje ni ugotovilo nepravilnosti, so sporočili z Obči-
ne Škofja Loka. Nadzor naložbe, ki je vključevala gradnjo 
vodovodnega, kanalizacijskega in plinskega omrežja, vzpo-
stavitev javne razsvetljave in ureditev lokalne ceste na ob-
močju Vincarij in bila končana leta 2012, so opravili lani. 
Preverjali so skladnost operacije s pogodbo o sofinancira-
nju, spoštovanje nacionalne in zakonodaje EU, računovod-
sko spremljanje in evidentiranje poslovnih dogodkov, arhi-
viranje dokumentacije in ustreznost revizijske sledi ter ob-
stoj in ustreznost sofinanciranih investicij. 8. decembra lani  
so v končnem poročilu  zapisali, da je bila celotna operacija 
izvedena gospodarno in da pri kontroli realizacije operacije 
ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Ni bilo nepravilnosti pri investiciji
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – S slovesnostjo 
pri spomeniku za Kamnitni-
kom so 9. februarja počastili 
spomin na petdeset talcev, 
ki so bili leta 1944 ustreljeni 
na tem mestu, in na štiri 
partizane, padle v Veštr-
skem mlinu, kjer je bila par-
tizanska tehnika. Delegacije 
Združenja borcev za vre-
dnote NOB in Občine Škofja 
Loka ter strank SD in IDS so 
k obema pomnikoma polo-
žili vence, za Kamnitnikom 
pa so prisluhnili govorniku 
Samu Bevku, svetovalcu na 
ministrstvu za obrambo, 
pevcem pevskega zbora 
Lubnik, glasbenikom Me-
stnega pihalnega orkestra 
Škofja Loka, recitatorjema 
Moniki Tavčar in Marku Čr-
taliču ter molitvenemu bo-
goslužju starološkega žu-
pnika dr. Alojza Snoja. 

Slavnostni govornik je opi-
sal dogodke, ki so v predza-
dnjem letu druge svetovne 
vojne pripeljali do ustrelitve 
talcev, kar je označil za naj-
hujši zločin proti civilnemu 
prebivalstvu. Šlo je za eno 

od okupatorjevnih dejanj, s 
katerim je želel zlomiti od-
por, ki se je v času nemške 
okupacije že dodobra razra-
sel v Sloveniji. Toda taka de-
janja niso ustrahovala do-
moljubnega prebivalstva, je 

dejal govornik, ki je v svo-
jem govoru polemiziral 
tudi s tistimi, ki menijo, da 
je bil poboj talcev nepotre-
ben in da so ga s svojimi 
dejanji izzvali partizani 
sami. Brez partizanskega 
boja bi bilo žrtev še več, 
brez upora pa danes tudi 
slovenskega naroda ne bi 
bilo, saj bi se izpolnil Hi-
tlerjev ukaz leta 1941 v Ma-
riboru: "Naredite mi to de-
želo zopet nemško." Odpor 
je bil državotvorno dejanje, 
privedel je do zmage ob 
boku zaveznikov protifaši-
stične koalicije, Slovenci pa 
smo tudi dokazali, da smo 
vojaški narod, ki se je zmo-
žen upreti še tako močni 
vojaški sili. Govornik je po-
udaril, naj bomo ponosni 
na preteklost in na vredno-
te, ki smo jih obranili takrat 
in pred 26 leti, ko smo do-
bili samostojno državo.

Počastili spomin na talce

Za Kamnitnikom so počastili spomin na petdeset talcev, 
padlih 9. februarja 1944. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Škofja Loka – Osrednja ob-
činska proslava v počastitev 
slovenskega kulturnega pra-
znika je potekala v Športni 
dvorani Trata. Učenke in 
učenci OŠ Cvetka Golarja so 
pod mentorskim vodstvom v 
pestrem kulturnem progra-
mu najbolj znane Prešerno-
ve pesmi spretno kombinira-
li s sodobnimi plesno-glas-
benimi točkami in recitacija-
mi. Prireditev, katere celo-
stno podobo je sooblikovala 
Andreja Vidmar, se je začela 
z ljudsko pripovedko Ajda in 
Slovenci. Med branjem so 
na oder prihajali nastopajoči 
– skoraj dvesto učenk in 

učencev vseh razredov. Po 
izvedbi slovenske himne so 
osrednji prostor zapolnili 
člani gledališke skupine Ori-
on. Za izhodišče so izbrali 
motive dramske igre Kralj 
Matjaž in Alenčica, ki jo je 
priredila mentorica Nika Le-
bar. Pred slavnostnima go-
vorcema sta se s prikupno 
zapeto slovensko ljudsko pe-
smijo Al' me boš kaj rada 
imela predstavila prvošolca 
Janez Stražar in Lucija Jemc. 
Po govorih ravnateljice Karle 
Krajnik in župana Mihe Je-
šeta pa je ob koncu zadonela 
pesem O, Vrba v izvedbi 
mladinskega pevskega zbora 
pod mentorstvom Klementi-
ne Tominšek.

Praznovali kulturni 
praznik

Osrednje motive predstave so nastopajoči izbrali v igri 
Kralj Matjaž in Alenčica. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ciljne skupine 
so mladi z nizko delovno in-
tenzivnostjo, otroci in mla-
di, ki tvegajo socialno izklju-
čenost, starejši, mladi s po-
sebnimi potrebami, migran-
tje, invalidi, povesta koordi-
natorka programov Apoloni-
ja Kandus in direktor Zavo-
da O Miha Peternel. Tem 

bodo v sodelovanju z dru-
štvi, organizacijami in insti-
tucijami v občini ponujali 
različne vsebine,  namenje-
ne socialnemu vključevanju, 
izobraževanju ter medkul-
turnemu in medgeneracij-
skemu povezovanju. Prve tri 
mesece je pripravljalno ob-
dobje, a v Škofji Loki so, za-

hvaljujoč že obstoječim de-
javnostim, ki jih izvajajo 
društva, v različne dejavno-
sti že vključili okoli sto ljudi 
iz ciljnih skupin. Tako deni-
mo v sodelovanju z dru-
štvom Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje poteka te-
čaj keramike. Kot pravi 
Miha Peternel, je Zavod O 
že prej veliko delal na med-
generacijskem povezovanju, 

zato so lahko te dejavnosti v 
okviru večgeneracijskega 
centra  nadgradili, uvedli pa 
tudi nove vsebine, ki jih pro-
jekt omogoča. Že prej so  iz-
vajali jezikovne tečaje, a ti so 
sedaj zahvaljujoč financira-
nju za udeležence brezplač-
ni. Med dejavnostmi, ki že 
potekajo, Apolonija Kandus 

omeni tudi aerobiko za mo-
žgane, družabno srečanje za 
starejše v okviru skupine za 
samopomoč, ki delujejo pri 
Območnem združenju Rde-
čega križa Škofja Loka, upo-
rabo AED defibrilatorja za 
reševanje življenja ob srč-
nem zastoju, tečaj računal-
ništva za uporabnike Var-
stveno delovnega centra, 
delavnico za dušo in telo...
 Omenjeno kaže, da gre za 
raznolike dejavnosti, narav-
nane k pridobivanju upo-
rabnih spretnosti in znanj 
za potrebe dela in vsakda-
njega življenja pripadnikov 
ciljnih skupin. Takšna je 
bila denimo delavnica v so-
delovanju s Centrom sle-
pih, slabovidnih in starejših 
o negi nepokretnega svojca 
na domu, ki je bila zaradi 
svoje praktične naravnano-
sti deležna velikega odziva. 
Taki so jezikovni tečaji za 
mlade z nizko delovno in-
tenzivnostjo, ki v času for-
malnega šolanja niso prido-
bili teh znanj, v življenju pa 
jim brez tovrstne izobrazbe 
grozi socialna izključenost. 
In ni nujno, da gre zgolj za 
ljudi brez izobrazbe, tudi 
univerzitetno izšolani lju-

dje, ki na primer ne znajo 
javno nastopati, so lahko 
socialno izključeni. Takim 
ponudjo šolo retorike, pravi 
Miha Peternel. 
V Škofji Loki je veliko dru-
štev, ki izvajajo zanimive 
programe, a ti niso bili do-
volj povezani med seboj, 
projekt večgeneracijskega 
centra pa omogoča koordi-
nacijo, nadgradnjo progra-
mov, ki so jim dali nek sku-
pen brand, še pestrejši izbor 
storitev za vse generacije in 
ciljne skupine  in možnost, 

da ti dosežejo tudi večji del 
lokalne skupnosti. Večgene-
racijski center zaposluje ko-
ordinatorico, ki skupaj z eki-
po Zavoda O, sposobno pro-
jektnega dela, in množico 
prostovoljcev skrbi za izved-
bo programov. Kot ocenjuje-
ta sogovornika, bo sodelova-
lo kakih dvajset prostovolj-
cev, programi pa bodo na 
leto zajeli več kot tristo ljudi 
iz ciljnih skupin, kolikor jih 
predvideva razpis. Že v po-
skusnem obdobju jih je so-
delovalo prek sto. 

Poleg že omenjenih organi-
zacij in društev v projektu 
sodelujejo tudi Osnovna 
šola Jela Janežiča, razvojni 
oddelek Vrtca Škofja Loka, 
Klub škofjeloških študentov, 
Zavod ILLID, dnevni centri 
za mladostnike. Zajete so 
generacije, invalidi, ljudje s 
posebnimi potrebami, mi-
granti. Tudi projekte z mi-
granti so v Zavodu O v pre-
teklosti že izvajali: več jih je 
bilo lani, ko je v Evropi iz-
bruhnila migrantska kriza, 
enega od programov bo le-
tos sofinancirala ameriška 
ambasada. "Kontinuiteto, ki 
jo imamo pri vsebinah, po-
vezanih z migranti, želimo 
nadaljevati pri čim več pro-
jektih," pravi Peternel.  
Dobro sodelovanje z društvi 
iz preteklosti je dobra popo-
tnica za uspešno delovanje 
večgeneracijskega centra, v 
Škofji Loki ne bo težav ne s 
kontakti ne z idejami o no-
vih vsebinah in programih. 
Poleg tega je veliko odvisno 
tudi ljudi, ki vodijo omenje-
na  društva in ustanove, po-
udari Kandusova: "Takoj so 
bili pripravljeni sodelovati, 
deliti svoje znanje in nas 
podpreti z idejami."

Za sožitje več generacij
V Sloveniji je letos začelo delovati petnajst večgeneracijskih centrov, katerih delo financirajo država, evropski socialni skladi in občine.  
V okviru Večgeneracijskega centra Gorenjska programe v Škofji Loki izvaja Zavod O, zavod škofjeloške mladine.

Miha Peternel in Apolonija Kandus /Foto: Tina Dokl

Vodilni partner v  Večgeneracijskem  centru 
Gorenjske je Ljudska univerza Kranj, ostali  
partnerji v konzorciju pa Ljudska univerza 
Jesenice, Zavod O in Ljudska univerza 
Radovljica. Projekt traja pet let, financirajo ga 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Evropski socialni sklad in 
lokalne skupnosti.

Škofja Loka – Že marca bodo lahko obiskovalci Sokolskega 
doma prisluhnili prvemu v Mednarodnem ciklu koncertov. Pod 
naslovom Ljubezen besede in glasbe bo 6. marca ob 19. uri 
nastopil Godalni orkester Amadeo z dirigentom Tilnom Dra-
kslerjem in harfistko Urško Rihtaršič. Aprila bodo nastopili 
zmagovalci mednarodnega tekmovalnega festivala ruskih ro-
manc Blagoslovi me, moj talisman, junija pa pevski zbor šole 
St. Catherine's iz Bramleya v Veliki Britaniji, Komorni orkester 
Westminster in Mladinski simfonični orkester iz Stoneleigha. 

Marca prvi koncert iz mednarodnega cikla

Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje je v sodelovanju s 
Kulturnim društvom dr. Janez Evangelist Krek v okviru Kre-
kovega leta, ki ga je Občina Železniki razglasila ob 100. 
obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka, v Miheličevi 
galeriji v Kašči pripravilo predavanje Aleša Primca, dobrega 
poznavalca dr. Kreka. Spregovoril je o življenju in delu dr. 
Kreka in v predavanju posebej opredelil tri teme: pojmova-
nje ideje socializma po dr. Kreku, konec politične korektno-
sti in opredelitev osebe kot nedeljive celote. 

O Kreku prisluhnili tudi v Škofji Loki
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Škofja Loka – Pod naslovom Uprizarjanje dotika – uprizarja-
nje razmerja v gledališču in performasu bo 25. marca v So-
kolskem domu v Škofji Loki enodnevni simpozij. Sklicujeta 
ga neodvisna raziskovalca gledališča dr. Tomaž Krpič in 
mag. Dieter Hammer, poleg njiju pa bodo na simpoziju so-
delovali še izr. prof. dr. Tomaž Toporišič, AGRFT, drama-
turg, teoretik gledališča in kritik (Uprizarjanje dotika in limi-
nalnost), pridruženi raziskovalec dr. Jens Kabisch z univerze 
v Heidelbergu (Dotik in biti dotikan), umetnostna kritičarka 
dr. Maja Murnik (Nevarna razmerja: dotik in novomedijski 
performans), direktorica in umetniška vodja mag. Barbara 
Pia Jenič, Gledališče Sensorium (Izkustvo dotika: primer 
gledališča Sensorium), svobodna umetnica in pedagoginja 
plesa Radharani Pernarčič (Kakšen dotik se te dotakne), in-
termedijska in uprizoritvena umetnica Jatun Risba (Kineste-
tičnost in evokativna dramaturgija performansa). Prispevek 
Tomaža Krpiča bo na temo Gledališki dotik narave: dotik in 
rekonstruiranje gledališke skupnosti, predavanje Dieterja 
Hammerja pa ima naslov Ono. 

V Škofji Loki gledališki simpozij

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Najdlje deluje 
Dnevni center Om, ki je so-
cialno varstveni preventivni 
program Centra za socialno 
delo Škofja Loka. Korenine 
ima že v letu 1991 v projektu 
Preventivno vzgojne dejav-
nosti  za otroke in mlado-
stnike in psihosocialna po-
moč družinam. V programu 
so obravnavali otroke z že 
zaznanimi težavami. Od leta 
2006 (s selitvijo centra za 
socialno delo v nekdanjo vo-
jašnico) pa deluje kot dnev-
ni center, financirata ga ob-
čina Škofja Loka in ministr-
stvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možno-
sti. Namenjen je otrokom in 
mladostnikom iz občine 
Škofja Loka, starim od 6 do 
18 let, in njihovim staršem. 
Del otrok je po besedah Sa-
bine Gabrijel  z oddelka za 
družbene dejavnosti na ob-
čini Škofja Loka tudi sedaj 
usmerjenih v program, dru-
gi del otrok pa je tistih, ki so 
v centru našli svoj drugi 
dom. Drugo enoto v Podlub-
niku so odprli leta 2013, 
vmes pa je bil leta 2011 od-
prt tudi Mladinski dnevni 
center Blok v Frankovem 
naselju, ki deluje v okviru 

nepridobitnega zasebnega 
zavoda Familija. Ta je bil na 
občinskem razpisu lani že 
tretjič izbran za izvajalca 
programa. V Blok prihajajo 
otroci in mladostniki, stari 
od 12 do 18 let.
Dnevni centri so odprti ob 
delavnikih med 13. in 19. 
uro. Otroci in mladostniki, 
ki so jim namenjeni, tam 
lahko v miru napišejo doma-
čo nalogo, na voljo so jim 
računalniki, strokovne de-
lavke, javni delavci in prosto-
voljci (med njimi tudi mladi 
prostovoljci iz tujejezičnega 
programa EVS), ki delujejo v 
centrih, pa so jim na voljo za 
brezplačno pomoč pri uče-
nju. Poleg tega je poskrblje-
no tudi za krepitev socialne 
mreže, sprostitev obiskoval-
cev in za različne dejavnosti 
v njihovem prostem času. 
Vsak teden organizirajo za-
nimive delavnice, občasno 
izlete, večdnevne tabore, ak-
cije, tečaje, predavanja... Kot 
pravi Gabrijelova, strokovni 
delavci v mladinskih centrih 
Om in Podlubnik lahko 
otroka obiščejo tudi v doma-
čem okolju, dobro je tudi 
sodelovanje z bližnjima 
osnovnima šolama. Takšno 
delo z mladimi je namenje-
no temu, da se izboljšajo po-

goji za otrokov razvoj v dru-
žini, da jim pomaga pri 
vključevanju v socialno oko-
lje in prepreči odklonska ve-
denja. "Namen vseh aktiv-
nosti je opremljanje mlade-
ga človeka za življenje v smi-
slu razvijanja delovnih na-
vad, prevzemanja odgovor-
nosti, treninga socialnih ve-
ščin. Nekaterim otrokom že 
priprava nezahtevne malice 
in pomivanje posode pred-
stavlja svojevrsten izziv," 
pravi sogovornica.
Tudi v mladinskem dnev-
nem centru Blok v Franko-
vem naselju s svojimi pro-
grami skrbijo, da mladi ka-
kovostno preživljajo svoj 
prosti čas, se učijo, nadgra-
jujejo svoje znanje in vešči-
ne, pri tem pa se počutijo 
varne in zaželene. Prvi del 
popoldneva je v Bloku na-
menjen prostemu času, 
družabnim igram ali orga-
niziranim delavnicam, v 
drugem delu je čas za indi-
vidualno ali skupinsko 
učno pomoč in delo za šolo, 
zadnja tretjina spet organi-
ziranim delavnicam. Tudi v 
tem centru nudijo svetova-
nje mladostnikom in njiho-
vim staršem, ko kaj zaškri-
plje v šoli ali ko se pojavijo 
morebitne vedenjske teža-

ve. V Bloku lahko dobijo 
inštrukcije, razvijajo pa 
tudi metodo tutorstva, kar 
pomeni, da starejši poma-
gajo mlajšim. Nabor pro-
stočasnih dejavnosti  (de-
lavnice, tečajev) je dolg, ob-
sega kar sedemnajst različ-
nih dejavnosti. Glasba, 
ples, vuizualne komunika-
cije, pogovorne aktivnosti, 
fotografija, kuhanje, jezi-
kovni tečaji, šport... so do-
volj privlačna ponudba, da 

je rednih in občasnih obi-
skovalcev že okoli sto. "Mla-
dinski dnevni center Blok 
je zasnovan kot prostor, 
kjer mladi najdejo možno-
sti za lasten navdih, kreativ-
nost, predvsem pa za razvoj 
in realizacijo samoiniciativ-
nosti, kar je pogoj za zdravo 
samozavest in za uresniče-
vanje mladih potencialov s 
tem pa tudi bolj perspektiv-
ne življenjske poti. Spodbu-
jamo jih, da program aktiv-

no sooblikujejo in na ta na-
čin uveljavijo svoje ideje in 
cilje," pravijo v Bloku. 
Omenjene centre je ustano-
vila občina, ostale mladin-
ske organizacije, med njimi 
tudi Zavod O, zavod škofje-
loške mladine, pa občina fi-
nancira v okviru javnega 
razpisa za sofinanciranje 
otroških in mladinskih pro-
gramov. ki je razpisan prav 
zdaj in sicer so prijave mo-
goče do 2. marca letos. 

Želijo jih opremiti za življenje
Mladinski centri v občini Škofja Loka dobro delajo, vsak z nekoliko drugačnim konceptom in za različne skupine mladih. Trije dnevni centri za otroke in 
mladostnike, za študente Zavod O.

Dnevno dogajanje v dnevnih centrih...

Nina Fehter

Škofja Loka – V Rdečo 
Ostrigo prihaja saksofonist 
Cene Resnik, skladatelj 
mlajše generacije, širši jav-
nosti znan kot član popu-
larne rokovske skupine 
Siddharta, katere član je bil 
v obdobju 1997–2007. Ka-
sneje je svojo ustvarjalnost 
preusmeril na polje džeza, 
dejaven pa je tudi v širšem 
mednarodnem prostoru in 
različnih zasedbah, v kate-
rih improvizira z večjimi 
imeni domače in tuje eks-
perimentalne džezovske 
glasbe, kot so Zlatko Kau-
čič, Tomaž Grom, Jošt Dra-
šler, Emanuel Parrini, Gio-
vanni Maier in drugi. Na 
odru se mu bosta pridružila 
Nikola Matošič, še eden iz-
med džezovskih akterjev 
mlajše generacije, na basu 
ter tolkalec in bobnar Mar-
ko Lasič, ki je dokončal pet-
letno šolanje pri Zlatku Ka-
učiču ter se nato dodatno 
izobraževal pri Reggieju 
Workmanu, Evanu Parker-
ju, Johanesu Bauerju, Abu 

Baarsu, Aresu Tavolazziju 
in Giovaniju Maierju. 
Na sobotni večer nas bo obi-
skal legendarni kantavtor 
Marko Brecelj, tokrat s per-
formirano, multimedijsko, 

glasbeno agitko Premierni 
paket. V okviru t. i. filmske-
ga polčasa si bomo za uvod 
ogledali Obredno daritev, 
kratki film o stanju mladin-
skega polja, ki jo je za Urad 

za mladino RS posnela 
Ustanova Pohorski bataljon. 
Vrhunec polčasa predstavlja 
skoraj enourna stvaritev Šte-
tje v jeseni, minimalistični 
dokumentarni muzikal in 
hkrati Brecljev režijski prve-
nec. ''Namera, da ustvarim 
debi debakl, se mi, kot kaže, 
ni v celoti posrečila, ker pe-
ščice čudakinj in čudakov po 
projekcijah ploskajo," še do-
daja Marko, ki se po projekci-
jah tudi javno zagovarja, ker 
je film sofinanciral Slovenski 
filmski center. V okviru upri-
zoritvenega polčasa Stereo 
drama si bo južnoslovenski 
kantavtor Marko Brecelj 
(Samo Prižigajev) prizadeval 
izpolniti pričakovanja ljubi-
teljstva njegovih nevergri-
nov, Arijana M. Brecelj (Oli-
vija Kosec) pa bo video sne-
mala ter povedala kak vic. 
Večurni Premierni paket se 
je do sedaj odvil v Tolminu, 
Idriji, Postojni, Cerknem, 
Mariboru in drugih krajih po 
Sloveniji, najbolj odmevna 
pa je bila uprizoritev v Lju-
bljani, v eminentnih prosto-
rih Slovenske kinoteke. 

Dvodnevni sunek kulture
Prvi konec tedna v marcu bo v Rdeči Ostrigi namenjen ljubiteljem kulture in glasbenim sladokuscem. 
Tako bo petkov večer Chills of jazz s Cenetom Resnikom namenjen ljubiteljem džezovske glasbe, 
sobotni večer pa boste lahko preživeli z legendarnim Markom Brecljem, ki bo predstavljal svoj režijski 
prvenec Štetje v jeseni in še marsikaj.

Marko Brecelj se vrača s performirano, multimedijsko in 
glasbeno agitko Premierni paket. /Foto: arhiv DPZN

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V kinu Sora že 
26 let pripravljajo program 
filmskega gledališča. V po-
mladnem in jesenskem ciklu 
predstavijo po devet filmov, 
prejemnikov prestižnih na-
grad, ki navdušujejo gledalce 
in kritike. Kino Sora je vklju-
čen v Europa Cinemas in slo-
vensko Art filmsko mrežo, 
zato je tudi v filmskem gle-
dališču poudarek na evrop-
skih in avtorskih filmih.
Pomladni cikel je začel film 
v britansko-francosko-belgij-
ski koprodukciji, tragiko-

mična drama Jaz, Daniel 
Blake, do 21. aprila pa se 
bodo zvrstili še: ameriška 
drama Manchester by the 
Sea, zgodovinska drama 
Molk ameriške, tajvanske in 
mehiške produkcije režiser-
ja Martina Scorseseja, av-
stralska biografska drama 
Lev: dolga pot domov, čil-
sko-argentinsko-francosko-
-španska biografska drama 
Neruda. Sledijo še kanad-
sko-francoska drama Samo 
konec sveta, francosko-nem-
ška komedija Mirni zaliv in 
Tiha strast, britansko-belgij-
ska biografska drama.

Spet filmsko gledališče
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Mateja Rant

Poljane – V Razvojni agenci-
ji Sora (RAS) so lani nadalje-
vali s popisom starih hišnih 
imen na območju občine 
Gorenja vas - Poljane. V po-
pis so zajeli vasi Četena Ra-
van, Delnice, Dolenčice, Go-
renja in Dolenja Ravan, Go-
renja in Dolenja Žetina, 
Gorenje in Dolenje Brdo, 
Hlavče Njive, Jarčje Brdo, 
Javorje, Jazbine, Krivo Brdo, 
Lom nad Volčo, Lovsko 
Brdo, Malenski Vrh, Mlaka 
nad Lušo, Murave, Podobe-
no, Podvrh, Volča, Zakobi-
ljek in Zapreval. Že leto prej 
so popisali še hišna imena v 
vaseh Javorje, Murave in 
Dolenčice. Skupaj so v teh 
24 vaseh evidentirali 288 hi-
šnih imen. Na podlagi tega 
so imena v sodelovanju z 
Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske vnesli v spletni 
leksikon www.hisnaimena.
si, pripravili predstavitveno 
brošuro in izdelali glinene 
označevalne tablice, ki jih 

lastniki lahko namestijo na 
svoje hiše, je razložila vodja 
projekta pri RAS Kristina 
Miklavčič. Prve tablice so 
razdelili na predstavitvi pro-
jekta v Poljanah.
S temi aktivnostmi želijo po 
besedah Kristine Miklavčič 

ohraniti stara hišna imena, 
ki se že pozabljajo tudi na 
podeželju, in ponovno oživiti 
njihovo uporabo. "Gre za po-
memben del kulturne dedi-
ščine slovenskega podeželja 
in ohranjanje narečij, saj se 
pri hišnih imenih izražajo 

tudi tipične narečne poseb-
nosti s tega območja." Kot 
primer je navedla recimo 
prehod končnega u v i, ko so 
namesto pri Kamnarju rekli 
pri Kamnari, ali pa menjavo 
glasov lj in nj v jl in jn – Do-
lejna Ravan namesto Dole-
nja Ravan in krajšanje – pri 
Nack namesto pri Nacku. 
Popis so izvajali na podlagi 
metodologije in ob strokovni 
podpori Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske, pri kate-
ri so popisali že več kot osem 
tisoč hišnih imen. "Najprej 
smo preverili zgodovinske 
vire, in sicer kakšna imena 
so za posamezne domačije 
zapisana v franciscejskih ka-
tastrih iz leta 1826. Mlajšega 
izvora so podatki iz župnij-
skih knjig iz obdobja od dru-
ge polovice 19. stoletja do 
prve polovice 20. stoletja." 
Med pomembnejšimi viri 
podatkov pa so bila še sreča-
nja z domačini, ki imena 
uporabljajo še v pristni na-
rečni obliki, je pojasnila Kri-
stina Miklavčič.

Znova oživljajo hišna imena
Razvojna agencija Sora je sredi februarja v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane v kulturnem 
domu v Poljanah pripravila predstavitev projekta popisa starih hišnih imen na območju 
štiriindvajsetih vasi v občini.

V Poljanah so sredi februarja razdelili prve tablice s hišnimi 
imeni. / Foto: arhiv RAS

Mateja Rant

Gorenja vas – Lekarno, ki 
ima ta čas prostore v prvem 
nadstropju zdravstvenega 
doma v Gorenji vasi, bi žele-
li v prihodnje preseliti v pri-
tličje, kjer naj bi zgradili 
tudi manjši prizidek in ure-
dili lasten vhod. Ker poseg v 
takšnem obsegu po obstoje-
čem podrobnem prostor-
skem načrtu ni možen, so 
pri občini pripravili spre-
membe, ki bodo investitorju 
omogočile pridobitev grad-
benega dovoljenja, je poja-
snil župan Milan Čadež.
Na tem območju so sicer po 
županovih besedah predvi-
deli gradnjo doma za starej-
še z vsaj sedemdesetimi lež-

išči, a doslej ni bilo zado-
stnega interesa morebitnih 
investitorjev. Zato jih veseli, 
da so se v Gorenjskih lekar-
nah odločili razširiti prosto-
re lekarne. "Po širitvi po-
nudbe na področju zdra-
vstva v Gorenji vasi se je 
namreč povečal tudi obisk 
lekarne," je razložil župan 
in dodal, da bo to prispevalo 
k še višji ravni zdravstvene 
oskrbe v občini. Za potrebe 
lekarne bodo izvedli rekon-
strukcijo znotraj zdravstve-
nega doma in zgradili prizi-
dek na južni strani objekta 
ob obstoječem servisnem 
vhodu lekarne ter uredili ve-
trolov na vzhodni strani pri 
novem vhodu lekarne s pri-
padajočo zunanjo ureditvijo. 

Lekarno bodo selili
Na občini so pripravili spremembe podrobnega 
prostorskega načrta, s katerimi bodo lekarni v 
gorenjevaškem zdravstvenem domu omogočili 
selitev v pritličje stavbe in gradnjo prizidka.

Lekarno v zdravstvenem domu v Gorenji vasi bodo iz 
prvega nadstropja preselili v pritličje. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Dobje – Obstoječi prostori v 
Poljanah so namreč postali 
pretesni in ne omogočajo 
napredka in razvoja, je ob 
položitvi temeljnega kamna 
za nov objekt v Dobju pou-
daril predsednik uprave 
podjetja Polycom Iztok Sta-
nonik. V Dobju bodo tako 
pridobili skoraj deset tisoč 
kvadratnih metrov površin, 
kar več kot za trikrat presega 
sedanje prostore podjetja v 
Poljanah. Naložba bo po 
Stanonikovih besedah vre-
dna od 10 do 12 milijonov 
evrov in predstavlja največjo 
naložbo v času obstoja nji-
hovega podjetja.
Gradnjo novih prostorov so 
v podjetju načrtovali že leta 
2008, a je takrat naložbo 
ustavila gospodarska kriza, 
je priznal Stanonik in dodal, 
da so tokrat časi ugodnejši, 
saj se gospodarska rast kre-
pi, podjetje posluje dobro in 
stabilno. Vzporedno s prvo 
fazo gradnje bodo začeli 
tudi z iskanjem izvajalcev 
inštalacijskih del, tako da bi 
v jesenskih mesecih lahko 
začeli z obrtniškimi deli in 
bi se torej po njihovih načr-

tih v nove prostore preselili 
do konca leta oziroma naj-
kasneje marca prihodnje 
leto. "Nov objekt bo mode-
ren, energetsko varčen in 
prostoren ter bo omogočal 
razvoj poslov in kadrov," je 
poudaril Stanonik in dodal, 
da so v zadnjih dveh letih 
pridobili več kot dvesto no-
vih projektov, kar predsta-
vlja za približno osem mili-
jonov evrov novih poslov. 
"Ti projekti bodo zaživeli od 
leta 2018 naprej." Lani so 
ustvarili 15 milijonov evrov 

prihodkov, od tega 1,6 mili-
jona čistega dobička, kar je 
skoraj milijon evrov več do-
bička kot leto prej. "Letos 
pričakujemo 28 milijonov 
evrov prihodkov in dva mili-
jona evrov čistega dobička," 
napoveduje Stanonik. V pri-
hodnje se v podjetju obetajo 
tudi nove zaposlitve. Ta čas 
imajo zaposlena 202 delav-
ca, do leta 2020 pa naj bi 
število zaposlenih zraslo na 
240, prihodki pa naj bi se 
povečali na 40 milijonov 
evrov. "Potrebovali bomo 

predvsem strojnike in kemi-
ke, v glavnem z univerzite-
tno izobrazbo. Brez tega si 
ne znamo predstavljati pri-
hodnosti. Proizvodnja mora 
biti čim bolj avtomatizirana, 
če želimo slediti trendom."
Nove naložbe se veseli tudi 
župan Milan Čadež. "Potr-
juje se rek, da ima sv. Va-
lentin ključ od korenin. 
Dan po sv. Valentinu je v 
Poljanski dolini vzklila 
nova korenina. Obeta se 
gradnja največje tovarne v 
Poljanski dolini." Pomemb-
no se mu zdi, da razvojni 
del ostaja v njihovi občini. 
"To je namreč tisto, kar 
ustvarja dodano vrednost in 
nova delovna mesta." Pre-
pričan je, da bo ta naložba 
začetek novega obdobja v 
Industrijski coni Dobje, v 
kateri so že pred leti vse po-
vršine prodali znanim inve-
stitorjem. Poleg Polycoma 
naj bi se Zidarstvu Božnar v 
prihodnje v tej coni pridru-
žilo še Kamnoseštvo Mra-
vlja. Za gospodarsko dejav-
nost imajo po občinskem 
prostorskem načrtu name-
njene še površine v Gospo-
darski coni Todraž, ki so 
sicer v zasebni lasti.

Novi prostori  
za nadaljnji razvoj
V Industrijski coni Dobje je podjetje Polycom v teh dneh že začelo graditi nove proizvodno-poslovne 
prostore, v katere naj bi se selili konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta.

Podjetje Polycom je v Dobju začelo graditi nove 
proizvodno-poslovne prostore. / Foto: Tina Dokl

V tem mesecu se je res veli-
ko zgodilo. Pri poplavni var-
nosti smo naredili pomemb-
ne korake h končni rešitvi. 
Umestili smo nov most, ki 
bo imel bistveno večjo pro-
pustnost kot obstoječi, kar je 
bistveni pogoj, da bo voda 
hitreje stekla skozi Poljane. 
Poslali smo predlog sofinan-
cerskega sporazuma na mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
ter v kratkem pričakujemo 
tudi podpis, kar bo podlaga 
za objavo javnega razpisa za 
izvajalca del.
Z Direkcijo RS za infrastruk-
turo smo si ogledali zelo po-
škodovano cesto Trebija–So-
vodenj z že izbranim projek-
tantom za odsek od Trebije 
do Graparja in od krajevne 
table Sovodenj do konca to-
varne Lesgal. Natančneje 
smo si ogledali nove polovič-
ne zapore do odcepa za Fuži-
ne, ki se bo projektiral pred-
nostno in v drugi polovici 
leta šel tudi v izvedbo.
Zelo smo veseli, da smo hi-
tro in učinkovito z javnim 
razpisom izbrali izvajalca 
del za športno dvorano v Go-
renji vasi. Sam potek razpi-
sa je bil zahteven, odgovorili 
smo na veliko vprašanj, ob 
izdaji odločbe pa so bili še 
vpogledi v dokumentacijo. 

Na koncu želim pohvaliti so-
delavce, saj smo zelo zahtev-
no materijo "spravili skozi" 
v dveh mesecih in pol, kar je 
svojevrsten rekord …
Prisotni smo bili tudi pri po-
ložitvi temeljnega kamna za 
gradnjo novega proizvodno-
-poslovnega objekta Poly-
com v Industrijski coni Do-
bje. Čestitke lastnikom in 
odgovornim v podjetju, saj 
bo tako v Poljanski dolini 
nastal nov razvojno-proizvo-
dni objekt za najzahtevnejše 
produkte v strojni industriji.
Večstoletni rek, da ima sveti 
Valentin ključ od korenin, 
se letos potrjuje. 

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Sveti Valentin ima 
ključ od korenin

Milan Čadež
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Mateja Rant

Gorenja vas – Premajhen de-
lež lokalno pridelane hrane v 
javnih zavodih in prestrogi kri-
teriji v postopkih javnega na-
ročanja so kot glavna proble-
ma poudarili na sestanku v 
Gorenji vasi, ki se ga je udele-
žilo več kot sedemdeset pred-
stavnikov javnih zavodov ter 
kmetij in zadrug. Glavni na-
men tokratnega srečanja je bil 

zato predstavnike javnih usta-
nov, to je vrtcev, šol, bolnišnic 
in drugih javnih zavodov, ki 
iščejo domače dobavitelje, po-
vezati s ponudniki lokalne 
hrane v Poljanski dolini.
Na sestanku so v uvodu spre-
govorili župani občin iz pore-
čja reke Sore, to je Gorenja vas 
- Poljane, Medvode, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri. Pouda-
rili so interes za spodbujanje 
lokalne pridelave in predelave 

hrane za izboljševanje gospo-
darstva v občinah ter spodbu-
janje uporabe lokalne hrane 
za zagotavljanje zdrave pre-
hrane otrok v vrtcih in osnov-
nih šolah, pacientov v bolni-
šnicah ter varovancev v domo-
vih starejših. Predstavniki vrt-
cev, osnovnih šol in bolnišnic 
pa so poudarili potrebo po po-
večanju deleža hrane, ki jo jav-
ni zavodi smejo kupovati brez 
javnega razpisa, da bi se naku-

pni proces poenostavil in po-
cenil, je pojasnil koordinator 
pobude za čezmejno e-sodelo-
vanje v Podonavski e-regiji 
Jože Gričar in dodal, da so 
kupci hrane pripravljeni sode-
lovati pri razvijanju poenote-
nih računalniških programov 
za naročanje hrane. Pridelo-
valci hrane in zadruge so se 
zavzeli za boljšo povezanost s 
kupci hrane, pri čemer vidijo 
priložnosti za uporabo svetov-
nega spleta v logističnih proce-
sih. 
Udeleženci sestanka so v času 
odmora obiskali tržnico hrane 
v veliki dvorani Sokolskega 
doma, na kateri je 21 lokalnih 
pridelovalcev in predelovalcev 
hrane predstavilo svojo po-
nudbo. Tako so se imeli prilo-
žnost v živo srečati s potencial-
nimi kupci z raznih koncev 
Slovenije. Med kmetijami, ki 
so predstavljale svojo ponud-
bo, je bila tudi kmetija Zamu-
da, ki že četrto leto z nekateri-
mi svojimi izdelki oskrbuje 
osnovno šolo v Poljanah in 
njeno podružnico v Javorjah. 
»V šoli so zelo naklonjeni lo-
kalno pridelani hrani in tudi 
otroci jo imajo radi,« ugotavlja 
Majda Možina z omenjene 
kmetije. Na priložnost, da 
bodo lahko prišli tudi v šolske 
kuhinje, pa še čakajo na kme-

tiji Rešk. Anico Šubic z ome-
njene kmetije je veselilo, da so 
dobili priložnost, da se pred-
stavijo, saj s svojimi izdelki še 
niso tako prepoznavni zunaj 
svojega okolja. Prav z domačo 
hrano, je prepričana, pa se 
bodo pri otrocih izoblikovale 
zdrave prehranjevalne navade. 
Predstavniki javnih zavodov 
so si z zanimanjem ogledali 
ponudbo na stojnicah. »To je 
prvi korak, da bi domačo hra-
no pripeljali v javne ustanove. 
Če bi zmanjšali birokratske 
ovire, bi bilo to še lažje izvedlji-
vo,« je prepričana Alenka 
Tomšič, ravnateljica OŠ Pivka, 

v sklopu katere je tudi vrtec. 
Veliko dobrih izkušenj z lokal-
nimi ponudniki hrane pa že 
imajo v OŠ Ivana Tavčarja Go-
renja vas. »Poskušamo vklju-
čevati čim več izdelkov okoli-
ških kmetov. Če se ozrem po 
stojnicah, vidim, da z večino 
že sodelujemo,« je pojasnila 
pomočnica ravnatelja Jana 
Rojc.
V Društvu podeželskih žena 
Blegoš so za vse udeleženci 
pripravile domačo malico, de-
lovni sestanek pa so končali s 
sprehodom po Gorenji vasi ter 
obiskom sirarn Pustotnik in 
Bogataj.

Za zdravo hrano v javnih zavodih
Občina Gorenja vas - Poljane je v začetku februarja v Sokolskem domu v sodelovanju s kmetijami iz Poljanske doline in eRegion, portalom  
za vzpodbujanje e-oskrbe z domačo hrano, pripravila delovni sestanek z namenom spodbujanja lokalnega pridelovanja in predelovanja hrane.

Na tržnici v veliki dvorani Sokolskega doma je 21 lokalnih pridelovalcev in predelovalcev 
hrane predstavilo svojo ponudbo.

Na kmetiji Zamuda že četrto leto z nekaterimi svojimi 
izdelki oskrbujejo osnovno šolo v Poljanah in njeno 
podružnico v Javorjah.

Mateja Rant

Sovodenj – "Na občini se že 
desetletja trudimo, da bi za-
gotovili normalno prevoznost 
na cesti Trebija–Sovodenj. Po 
treh 'sušnih' letih se pri di-
rekciji za infrastrukturo v pri-
hodnje obeta kar precej sred-
stev za to," z zadovoljstvom 
ugotavlja župan Milan Čadež.
Skupaj z odgovornimi pri Di-
rekciji Republike Slovenije za 
infrastrukturo so si pred ča-
som tako že ogledali za obno-
vo predvideno traso ceste od 
Trebije proti Sovodnju, za ka-
tero že pripravljajo projekte za 
obnovo. Gre za dvokilometr-
ski odsek od Trebije do Hobo-
vš, najprej pa se bodo lotili 

obnove ceste do odcepa za 
Fužine, kjer je prihajalo do 
prometnih zamaškov. Obna-
vljali bodo tudi oporne in pod-
porne zidove nad potokom 
Hobovščica od začetka vasi 
Sovodenj do podjetja Lesgal. 
Prvi del obnove se bo začel 
sredi leta, je po zagotovilu pri-
stojnih z direkcije napovedal 
župan. Pri direkciji se obe-
nem pripravljajo na začetek 
sanacije brežine na Visokem, 
kjer bodo po končanju del od-
stranili delno zožitev ceste na 
tem delu. Obenem pa so že 
objavili razpis za ureditev uvo-
za za Dobje, kjer bo sočasno 
občina uredila prometnico za 
varen dovoz kombijev v 
osnovno šolo.

Obnavljali bodo cesto 
proti Sovodnju

Pri direkciji za infrastrukturo načrtujejo tudi obnovo ceste 
od Trebije do Sovodnja. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Sovodenj – Igralci Neč Bat Te-
atra so tudi letošnje leto začeli 
z dvema premierama na odru 
domače dvorane na Sovodnju. 
Konec januarja so krstno upri-
zorili predstavo Zapečkarji, ki 
sta jo režirala Lenart Šifrar in 
Niko Bevk, pred dnevi pa še 
Štalo na odru 2, kjer je Lenar-
tu Šifrarju pri režiji priskočil 
na pomoč Jelko Podobnik. Za 
sceno je v obeh predstavah po-
skrbel Tomaž Mlakar.
Črno komedijo Zapečkarji so 
postavili v manjše slovensko 
naselje, v katero se priseli dru-
žina pogrebnikov Cvek, ki za 
sosede dobi družino priznane-
ga zdravnika Andreja Dolarja. 
"Predstavo, ki včasih kar malo 
zaide iz okvirov realnosti, do-
datno zapleteta dva pobegla 
zapornika, ki preoblečena v 
pečarja želita na hitro obogate-
ti," je pojasnil režiser Lenart 
Šifrar. V predstavi nastopajo 
Aleš Čefarin, Domen Jenko, 
Aleksandra Špik, Kristina Ho-
mec, Jasmina Kacin, Štefan 
Slabe, Nina Kacin, Jernej Ko-
šir in Marko Kokelj.
Štala na odru 2 pa je nadalje-
vanje predstave iz leta 2007, 

ko so se lotili tematike resnič-
nostnih šovov, ki so ga sami 
postavili na kmetijo. Kot je po-
jasnil Šifrar, takrat tega pri nas 
še bilo. "Pomladi tega leta pa 
so v naši neposredni bližini, 
na Mrzlem vrhu, začeli sne-
mati prvi pravi resničnostni 
šov na kmetiji." Tudi letošnja 
uprizoritev izvablja smeh na 
račun resničnostnih šovov. 
Občinstvo so tokrat zabavali 
Martina Obed, Aleš Podobnik, 
Benjamin Jeram, Maša Ko-
kalj, Zala Filipič, Alenka Pirih, 
Gregor Peternelj, Zala Kokalj, 
Jernej Kokelj, Nives Podobnik 
in Valentina Podobnik. Tudi 
obe letošnji predstavi sta po 
besedah Lenarta Šifrarja uspe-
li do zadnjega kotička napolni-
ti dvorano na Sovodnju. Štalo 
na odru si bo mogoče na Sovo-
dnju ogledati še v soboto, 4. 
marca, ob 19. uri. S predstavo 
Zapečkarji pa bodo v soboto 
ob 19. uri gostovali v Poljanah, 
11. marca v Dražgožah, 19. 
marca v Stražišču pri Kranju 
in 8. aprila v Počah pri Cer-
knem. Štalo na odru 2 pa bodo 
uprizorili še 18. marca na 
Vrhu svetih treh kraljev, 1. 
aprila pri Svetem Duhu in 16. 
aprila v Ravnah pri Cerknem.

Znova dve premieri
Dramska sekcija Neč Bat Teater iz KUD Sovodenj se je na domačem odru konec januarja najprej 
predstavila z avtorsko črno komedijo Zapečkarji, sredi februarja pa še s komedijo Štala na odru 2.

Družina Cvek iz Zapečkarjev / Foto: Maša Kokalj
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Ana Šubic

Zali Log – V sklopu vsesloven-
ske akcije Moja dežela – lepa 
in gostoljubna je Turistična 
zveza Slovenije v sodelovanju 
z Zavodom za gozdove Slove-
nije (ZGS) ter združenjem za 
pohodništvo in kolesarjenje 
znova podelila priznanja za 
naj poti. Na kranjski območni 
enoti ZGS so za naj regijsko 
pot izbrali tematsko romar-
sko Pot v Sušo, za katero skrbi 
Kulturno in turistično dru-
štvo (KTD) Zali Log. Predse-
dnica društva Klavdija Škulj 
je priznanje prevzela v začet-
ku februarja na sejmu za turi-
zem in prosti čas Natour Al-
pe-Adria v Ljubljani. "Nagra-
da nam je prinesla dodatno 
motivacijo, da pot naredimo 
še privlačnejšo, zanimivo 
tako za mlajšo kot tudi za sta-
rejšo populacijo, zato se 
bomo trudili, da bo na njej 
ves čas kaj novega, zanimive-
ga," je napovedala.
Nagrajena tematska romar-
ska pot je del pet kilometrov 
dolge krožne poti okoli Zale-
ga Loga. Obiskovalec na njej 
spozna cerkev Loretske Mate-
re božje v Suši, katere nasta-
nek je povezan s čudežnim 
dogodkom, znamenito kape-
lico Marije brezmadežne, iz-
pod katere teče studenec, ki 
ga imajo mnogi za zdravilne-
ga, bunker Rupnikove linije 
in, če ima srečo, tudi Zaloške 
slapove, ki so sicer presihajo-
či. Na poti, vzpostavljeni pred 
približno petimi leti, so priza-
devni člani društva postavili 
klopi in označili zanimivosti. 
"Za bunker in Rupnikovo li-
nijo pa tablo z opisom še pri-
pravljamo. Razmišljamo 
tudi, da bi v bunker dodali 
kakšen zanimiv predmet, 

morda staro puško," je dejala 
Škulejva. Precej pozornosti 
otrok pritegneta zvonček že-
lja nad Marijino kapelico in 
leseni mlinček, pot pa bodo 
kmalu dodatno popestrili še z 
iskanjem skritega zaklada in 
postavitvijo hiške Tete Maca-
fure, ki jo želijo odpreti že 
maja v sklopu Zelefesta. 
"Zgodba pravi, da so se po 
izsušitvi jezera na Zalem 
Logu ljudje iz Grobelj prese-
lili v dolino, medtem ko je 
Macafura ostala v nekem hle-
vu nad vasjo. Bila je samotar-
ka, otroci so se jo bali in tudi 
nas so, kadar smo bili pore-
dni, strašili z njo," se spomi-
nja Škuljeva.
Vodene oglede poti izvajajo v 
sklopu nekaterih prireditev 
in za najavljene skupine, 

mnogi pa se po njej odpravijo 
tudi sami. Največji magnet 
za obiskovalce je izvir vode 
pod Marijino kapelico. V vodi 
naj bi bile zelo močne energi-
je, ki blagodejno delujejo na 
telo. Po ljudskem izročilu naj 
bi bila zdravilna predvsem za 
oči. Zgodba pripoveduje, da 
je neka mati k studencu pri-
vedla slepo hčerko, ki je po 
umivanju oči s to vodo spre-
gledala. Posebnost vode je, da 
je brez bakterij, podobno kot 
v Lurdu, domačini pa vedo 
povedati, da studenec še ni 
presahnil. "Po vodo prihaja 
ogromno ljudi, kar vrste so. 
Pripeljejo se tudi iz Ljubljane 
in si jo natočijo po 50 litrov. 
Poleg tega je v Suši okoli cer-
kve, zlasti pa za glavnim ol-
tarjem, moč čutiti zelo moč-

ne pozitivne energije," je po-
vedala Škuljeva.
Do poti, ki je nezahtevna in 
primerna za vsakogar, se do-
stopa iz štirih smeri. Eno iz-
hodišče je s parkirišča pri 
športnem igrišču na Zalem 
Logu, kjer obiskovalca priča-
ka tudi informacijska tabla z 
zemljevidom poti. Najbolj 
enostaven in položen dostop 
je od znamenja angela varu-
ha pred davškim mostom, ki 
je primeren celo za invalid-
ske in otroške vozičke, naj-
krajši, a tudi najbolj strm 
dostop pa je od kapelice Treh 
kraljev pri mostu pod Sušo. 
Četrta in tudi najstarejša pot 
do Suše pa vodi preko Plen-
šaka. O poti obstaja tudi zlo-
ženka v slovenskem, angle-
škem in italijanskem jeziku.

Nagradili Pot v Sušo
Pot v Sušo je prejela nagrado za najboljšo regijsko pot v kranjski območni enoti Zavoda za gozdove 
Slovenije. Največji magnet za obiskovalce je izvir vode izpod Marijine kapelice, ki ga imajo mnogi  
za zdravilnega.

Predsednica KTD Zali Log Klavdija 
Škulj s priznanjem za naj regijsko pot

Znamenita Marijina kapelica, izpod katere naj 
bi tekla zdravilna voda

V zadnjem času je pri nas 
precej odmevala statistična 
analiza, ki je pokazala, da se 
v Sloveniji najbolje živi prav 
v občini Železniki. Glede na 
lansko sedmo mesto je bilo 
sicer realno pričakovati do-
bro uvrstitev, vsekakor pa ne 
prvega mesta, kar je, odkrito 
povedano, presenetilo tudi 
mene in verjetno še marsi-
koga med vami.
Rezultat pa ob dejstvu, da je 
bil najbolj odvisen od eko-
nomske moči, ni več tako 
neverjeten. Za našo občino 
je značilno močno gospo-
darstvo in posledično tudi 
večja kupna moč prebival-
stva. Trenutno imamo samo 
4,4-odstotno brezposelnost 
in tudi pred leti, ko je bila 
največja kriza, se je dvignila 
do največ 6 odstotkov. Zato 
imamo pri nas glede tega 
precej manj skrbi kot v veči-
ni drugih slovenskih občin, 
ne nazadnje imamo drugo 
najnižjo stopnjo brezposel-
nosti v državi. Plače so resda 
nižje kot v marsikateri drugi 
občini, se pa zadnja leta vse-
eno malo dvigajo. 
K dobremu delovanju go-
spodarstva in majhni delov-
ni migraciji občanov prispe-
va tudi okolje, saj smo s treh 
strani zaprti s hribi in čuti-
mo, da smo bolj odvisni od 
svojega gospodarstva in in-
dustrije. Zato je opaziti ve-
čjo pripadnost podjetjem, ki 
pa so po drugi strani tudi 
družbeno odgovorna in veli-
ko vlagajo nazaj v okolje.
Kljub temu da imamo moč-
no industrijo, pa ta ne one-
snažuje okolja, obkroža nas 
čudovita narava, veliko je 
možnosti za rekreacijo, ima-
mo plavalni bazen, športno 
dvorano, zunanje športne 
površine, dve smučišči … 

Trudimo se zagotavljati in-
frastrukturo, ki omogoča in 
tudi dviguje kakovost biva-
nja. Vse leta veliko sredstev 
namenjamo za občinske ce-
ste, postopoma urejamo 
pločnike, letos na Studenem 
in v Dolenji vasi, ter varne 
šolske poti, trudimo se za 
vzpostavitev kolesarske ste-
ze skozi občino, ki je ena 
naših največjih pomanjklji-
vosti. Enako velja za celovito 
poplavno varnost, ki nam jo 
država obljublja že skoraj 
deset let, kot kaže, pa se bo 
letos vendarle začela uresni-
čevati tudi na terenu.
Pohvalil bi še veliko odziv-
nost občanov na preventivne 
zdravstvene programe, ki je 
prav tako pripomogla k pr-
vemu mestu Železnikov. 
Vesel sem, da se zavedamo 
pomena sodelovanja v pre-
sejalnih programih, pri Svi-
tu in Dori smo med najbolj 
odzivnimi v državi. Zdravje 
je naše največje bogastvo in 
upam, da se bomo v Žele-
znikih tudi v prihodnje lah-
ko pohvalili z veliko zdravja 
in življenjske moči občanov.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Lahko smo ponosni

Anton Luznar

Železniki – Minuli konec tedna se je po občini zvrstilo več 
pustnih prireditev, danes, 28. februarja, ob 17. uri pa se v 
kulturnem domu Železniki obeta še otroško pustno rajanje 
s Piko Nogavičko in mažoretkami. Prirejata ga Občina Žele-
zniki in Mladinski center Železniki. Slednji vabi tudi na 
ustvarjalne delavnice, ki bodo otrokom popestrile proste 
počitniške dneve. Udeležiti se jih je možno jutri in v soboto, 
1. in 4. marca, ob 17. uri.

Danes še otroško pustno rajanje 

Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca in 
Župnija Selca vabita na odprtje razstave fotografinje Tatjane 
Splichal z naslovom Odsev s Pasijona, ki bo v petek, 17. mar-
ca, ob 20. uri v Krekovi dvorani (župnišče Selca). Kot poudar-
jajo organizatorji, so ob vpisu Škofjeloškega pasijona na Une-
scov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva velik delež prispevala tudi društva in številni prosto-
voljci iz Selške doline. Odprtju razstave bo sledilo predavanje 
patra Marjana Kokalja, sicer tudi prvega režiserja Škofjeloške-
ga pasijona, ki bo navzoče vpeljal v postni čas.

Razstava fotografij s Škofjeloškega pasijona

Železniki – Prostovoljno gasilsko društvo Železniki vabi na 
četrti dobrodelni koncert Bodimo vsi nocoj gasilci, ki bo v 
soboto, 4. marca, ob 19. uri v športni dvorani v Dašnici. 
Nastopili bodo operni pevec Janez Lotrič, tenorist Janez Tri-
ler in kvartet Obzorje, Tina Kamenšek, Pihalni orkester 
Alples Železniki in člani KUD France Koblar. Nastopajoči se 
bodo odpovedali honorarju, organizatorji pa bodo izkupiček 
prireditve namenili za nakup novega gasilskega vozila. 

Bodimo vsi nocoj gasilci
Tudi po zdravju občanov so 
škofjeloške občine v sloven-
skem vrhu. Temu kazalniku 
so pripisali 15-odstotno težo 
pri končni oceni, upoštevali 
pa so dejavnike tveganja, 
preventivo, zdravstveno sta-
nje in umrljivost. Po izraču-
nu je najbolj zdrava sloven-
ska občina Železniki, med 
deseterico pa sta tudi drugo-
uvrščena Gorenja vas - Po-
ljane in Škofja Loka na pe-
tem mestu. V Poljanski in 
Selški dolini se lahko pohva-
lijo tudi z izjemno odzivno-
stjo v preventivne zdravstve-
ne programe: Železniki so 
občina z najboljšo zdra-
vstveno preventivo, takoj za 
njo pa so Žiri in Gorenja vas 
- Poljane.

Dodajmo še nekaj drugih 
zanimivosti. Po podatkih 
Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje je bilo v gore-
njevaški občini najmanj mo-
žganskih kapi na prebivalca, 
malo pa jih je tudi v Železni-
kih, ki so po tem kriteriju 
četrti v državi. Žiri so na 
drugem mestu med občina-
mi z najmanj pretirano pre-
hranjenih otrok; imajo jih 
16 odstotkov, medtem ko jih 
je v Sloveniji že skoraj četrti-
na. Železniki so tudi občina 
z drugo najnižjo bolniško 
odsotnostjo v Sloveniji, ki je 
trajala povprečno 9,2 dneva 
na leto oz. štiri dni in pol 
manj kot na državni ravni. V 
izračunu so poleg že ome-
njenega upoštevali tudi sa-
mooceno zdravja, visoko 
tvegano opijanje, poškodo-

vane v nezgodah, splošno 
umrljivost, število kadilcev, 
prejemnikov zdravil proti 
sladkorni bolezni in poviša-
nemu krvnemu tlaku, nove 
primere raka …
Po urejenosti infrastrukture 
in stanovanj, ki je prinesla 
desetino ocene, se je med 
deseterico najboljših od ško-
fjeloških občin uvrstila Go-
renja vas - Poljane na šesto 
mesto. Izračunali so jo na 
podlagi števila stanovanj, vo-
zil in vrtcev glede na število 
prebivalcev, povprečne upo-
rabne površine stanovanj, 
gradnje novih stanovanj, 
vključenosti v vrtce, dolžine 
občinskih cest na prebivalca 
… Pri kriminaliteti, ki je 
imela 5-odstotni vpliv na 
oceno, škofjeloške občine 
niso izstopale.

Najvišjo povprečno neto pla-
čo imajo še vedno zaposleni 
v podjetjih s sedežem v obči-
ni Cerklje, in sicer 1398 
evrov, na kar imajo precej-
šen vpliv letališče in nanj 
vezana podjetja, medtem ko 
je ta v Železnikih znašala 
961 evrov.
Poglejmo še vrednost ne-
premičnin. V Železnikih je 
povprečna vrednost stano-
vanj 1286 evrov na kvadra-
tni meter, slovensko pov-
prečje pa je 1.450 evrov (po-
datek velja za 2015). V Mo-
jih Financah so še izraču-
nali, da si v Železnikih s 
povprečno plačo lahko ku-
pijo 0,75 kvadratnega metra 
stanovanja, v Škofji Loki 
0,72, v Ljubljani 0,62, v 
Cerkljah pa kar 1,18 kvadra-
tnega metra stanovanja.

Železniki so naj občina
31. stran
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Ana Šubic

Mirko Berce je občinski sve-
tnik že četrti mandat, izvo-
ljen je bil na listi SLS. Je 
tudi predsednik mandatne 
komisije in član odbora za 
komunalo. Doma je v Laj-
šah, kjer se ukvarja s kmetij-
stvom in tudi dodatno dejav-
nostjo – turistično kmetijo. 
Prostega časa, kot pravi, 
nima veliko, ko pa se ven-
darle pokaže kakšna prosta 
ura ali dan, se odpravi v hri-
be ali na smučanje.

Kaj je razlog, da vztrajate v 
lokalni politiki?
"Prepričan sem, da je dobro, 
da so člani občinskega sveta 
doma čim širše po občini, 
saj vsak najbolje pozna teža-
ve in potrebe svojega kraja 
ter jih tako prenese naprej. 
Seveda pa je od želje do rea-

lizacije včasih kar dolga pot, 
saj je želja in potreb po ob-
novah in investicijah vedno 
precej več, kot je na voljo 
sredstev v proračunu. Tako 
je potrebna strpnost pri 
usklajevanju, kaj se bo nare-

dilo in kaj bo počakalo na 
naslednje leto."

Kateri je največji problem v 
občini in kako bi ga rešili?
"Največji problem v hribo-
vskih vaseh so vedno bile in 
verjetno še kar nekaj časa 
bodo ceste. Na tem področju 
že dolgo pogrešamo mo-
žnost, da bi se občina lahko 
prijavila na kakšen razpis, 
vendar do sedaj te možnosti 
ni bilo. Upam, da v priho-
dnosti pride tudi do tega."

Ste tudi član odbora za ko-
munalo. S čim se ukvarjate 
ta čas?
"Trenutno usklajujemo 
mnenja glede sprememb 
tehničnega pravilnika o rav-
nanju s komunalnimi od-
padki v občini Železniki in 
celostne prometne strategi-
je."

Katere cilje še zasledujete 
kot občinski svetnik?
"Občina ima kar nekaj pro-
jektov, ki se ponavljajo in jih 
bo treba nadaljevati tudi v 
naslednjih letih. To so obno-
ve in asfaltiranje še preosta-
lih makadamskih cest, pre-
plastitve cest, odmere le teh, 
dela na kanalizaciji in vodo-
vodu, javni razsvetljavi … 
Prepričan sem, da ne bo 
problem porabiti denarja, še 
zmanjkalo ga bo. Tako kot 
vedno."

Katere lastnosti po vašem 
odlikujejo dobrega svetnika?
"Vsak svetnik mora prenesti 
želje in potrebe občanov na 
občino, obenem pa tudi 
upoštevati informacije z 
drugih delov občine in se 
uskladiti z drugimi svetniki, 
da se občina čim bolj pribli-
ža občanom."

Občina čim bližje občanom
Svetnik mora prenesti želje in potrebe občanov na občino, obenem pa upoštevati informacije z drugih 
delov občine, da se ta čim bolj približa občanom, pravi občinski svetnik Mirko Berce (SLS).

Mirko Berce / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Selca – Krekova dvorana v 
Župnišču Selca je sredi fe-
bruarja gostila tretji Krekov 
večer, na katerem je Franc 
Pfajfar, upokojeni teolog in 
ljubiteljski raziskovalec zna-
nih osebnosti Selške doline, 
predstavil dr. Janeza Evan-
gelista Kreka kot Selčana in 
domoljuba Selške doline. 
Krek je namreč odraščal v 
Selcih, kjer je imel mamo, 
tri sestre in dva brata. Na 
svoj dom, po domače v Što-
ku, se je rad vračal. Počitni-
ce je preživljal v domačih 
Selcih, na Prtovču in drugje 
v Selški dolini. Tu je pogo-
sto predaval, pridigal, se 
družil z ljudmi tako v prije-
tnih trenutkih na počitnicah 
kot tudi v težkih časih in 
preizkušnjah, je pojasnil 
Pfajfar. Občinstvu je orisal 
Krekovo življenjsko pot od 
otroških in študentskih let 
do njegovega javnega ustvar-
janja doma na Kranjskem in 
tudi mednarodnega delova-
nja, saj je bil državni posla-
nec na Dunaju. "Dr. Krek v 
svojih kasnejših letih pravi: 
'Težko bom povrnil dolini 
vsega, kar mi je ona dala.' 
Pa vendar je prav Krek tudi 
Selški dolini veliko prispeval 
za rast na vseh področjih," 
je poudaril predavatelj. Po 
Krekovi zaslugi so na Sel-
škem imeli zelo razgibano 
kulturno in družbeno življe-
nje. "Ustanovljeno je bilo 
Planinsko društvo, Telova-
dno društvo Orel, Izobraže-
valno društvo, do prve sve-
tovne vojne je bilo na njego-

vo pobudo ustavljeno 17 za-
drug in hranilnic," je poja-
snil Pfajfar in spomnil, da 
Krek ni bil pomemben le za 
Selško dolino, pač pa je bil 
velik človek v slovenskem 
merilu. 
V sklopu Krekovega leta 
(1917–2017), ki ga prireja 
Kulturno društvo dr. Janez 
Evangelist Krek iz Selc, se 
bodo do oktobrske stote 
obletnice Krekove smrti zvr-
stile še številne prireditve. 
Naslednja bo četrti Krekov 
večer, ki bo 1. aprila v Selcih, 
gost bo dr. Janez Juhant, ki 
bo predaval o Kreku kot ge-
nialnem voditelju Slovencev 
tudi za naš čas, 7. aprila pa 
bodo skupaj s Kulturnim 
društvom Scena v Železni-
kih gostili Mileno Miklavčič 
s predavanjem Česa nismo 
vprašali babice in dedka, ta-
krat ko bi jih še lahko.

Krek kot Selčan

Gost tretjega Krekovega 
večera je bil Franc Pfajfar.

Ana Šubic

Železniki – "Pomembno mi 
je, da se sin nauči dobro smu-
čati in da aktivno preživlja pro-
sti čas zunaj. Všeč mi je, da 
alpska šola na Rudnem ni pre-
več tekmovalno usmerjena," 
nam je ob nedavni predstavitvi 
alpske šole na Rudnem zaupa-
la Špela Rant Strojan, medtem 
so njen osemletni Maks in 
njegovi smučarski vrstniki 
staršem in drugim obiskoval-
cem kazali, kako dobro že zna-
jo vijugati po belih strminah.
Zanimanje za alpsko šolo pri 
Športnem društvu Buldožerji 
Rudno se je v tej sezoni izrazi-
to povečalo, saj jo obiskuje že 
51 otrok, kar je devetnajst več 
kot lani. "Ker so tako dobri po-
goji in ker so se ogromno nau-
čili, smo se odločili, da pripra-
vimo revijo alpskega smuča-
nja, na kateri smo staršem 
pokazali, kako poteka trening, 

kakšen je pri nas pristop in 
koncept učenja, predvsem pa, 
da pokažejo napredek," je po-
jasnil Boris Kavčič, vodja alp-
ske šole, ki na Rudnem deluje 
že 14 let. Tedaj se je namreč 
pokazala potreba, da prvim ge-
neracijam, ki so končale teča-
je, omogočijo nadaljnje učenje 
smučanja s poudarkom na 
pravilni tehniki. 
Program ni usmerjen v tek-
movalni šport, pač pa je za-
snovan kot interesna športna 
dejavnost. "Naš namen je, da 
otroke spravimo ven, da niso 
ves čas za televizijo in raču-
nalnikom," je poudaril Kav-
čič. Smučajo tri- do štirikrat 
tedensko po dve uri in pol, 
sicer pa dejavnosti potekajo 
tudi v drugih mesecih, ko 
imajo dvakrat tedensko po 
eno uro gibalne urice za mlaj-
še otroke in lažje atletske tre-
ninge za starejše otroke. Ob-
časno se srečajo celo v pole-
tnem obdobju, se odpravijo 
plavat, plezat, v hribe, adrena-
linski park …
"Super se imamo. Smučišče 
je dobro, tu imam veliko pri-
jateljev," nam je zaupal enaj-
stletni Jakob, ki je v alpski šoli 
že pet let in jo bo, kot pravi, 
zagotovo obiskoval do konca 
osnovne šole. Takrat mlade 
tudi povabijo, naj z učenjem 
smučanja nadaljujejo, da 
bodo izpilili tehniko in opra-
vili izpit za učitelje smučanja, 
s čimer na Rudnem ustvarja-
jo bazo učiteljev. Te še kako 
potrebujejo tudi za smučar-
ske tečaje. V tej sezoni so 

imeli 180 tečajnikov, prav te 
dni s tečajem zaključuje za-
dnja, četrta skupina, poleg 
tega pa se je na Rudnem 
smučati učilo še 80 otrok na 
tečajih ŠD Dražgoše.

Na Soriški planini veliko 
počitniških aktivnosti
In kako obratuje smučišče na 
Soriški planini? Prve naprave 
so pognali 26. decembra, pol-
no pa so začeli obratovati šele 
konec januarja po prvi obilni 
pošiljki naravnega snega. Pred 
tem so po besedah direktorice 
Polone Golija imeli težave z 
umetnim zasneževanjem 
smučišča zaradi temperaturne 
inverzije, poleg tega pa še ni-
majo urejenega celotnega za-
sneževalnega sistema. "Odkar 
so vse proge odprte, smo zado-
voljni z obiskom. Trudimo se, 

da je smučišče res dobro ure-
jeno, dober glas se širi in to se 
odraža tudi na številu obisko-
valcev," je povedala Golijeva. 
Ta teden, v času zimskih poči-
tnic šolarjev iz osrednje in za-
hodne Slovenije, se nadejajo 
še posebno dobrega obiska. 
"Kapacitete naše Brunarice in 
Gostišča Macesen so polne, pa 
tudi drugi okoliški nastanitve-
ni objekti so precej zasedeni," 
je še dejala.
Zimske radosti na Soriški pla-
nini te dni bogatijo številne 
počitniške aktivnosti. Najbolj 
pestro je bilo minulo nedeljo, 
danes, na pustni torek, pa bo 
program, tako kot v soboto, 
pustno obarvan. Ta konec te-
dna, 4. in 5. marca, med 10. in 
14. uro načrtujejo še zimske 
vragolije na snegu s hiško pra-
vljic, animacijami za otroke in 
ustvarjalnimi delavnicami.

Na smučiščih živahno
Alpsko šolo na Rudnem v tej sezoni obiskuje že 51 otrok, kaj vse so se naučili, pa so pokazali  
na nedavni reviji alpskega smučanja. Na smučišču je ta teden, ko imajo šolarji zimske počitnice,  
še posebno živahno, enako velja tudi za Soriško planino.

Na Rudnem so predstavili alpsko šolo, ki jo obiskuje  
že 51 otrok. / Foto: Andrej Tarfila

Polona Golija, direktorica 
smučišča na Soriški  
planini / Foto: Gorazd Kavčič Železniki – Ženska v Prešernovi pesmi je bila rdeča nit leto-

šnje osrednje občinske slovesnosti, ki jo je na predvečer 
kulturnega praznika priredilo Kulturno društvo Scena. Orga-
nizatorje je zelo razveselil dober obisk, saj so obiskovalci 
napolnili dvorano kulturnega doma v Železnikih. Prisluhnili 
so Kvartetu Obzorje pod umetniškim vodstvom Janeza Tri-
lerja, ki je poleg Prešernovih pesmi zapel tudi nekaj ljudskih, 
Mladinskemu pevskemu zboru OŠ Železniki z zborovodki-
njo Marjeto Naglič, ki se je predstavil s skladbami sloven-
skih skladateljev in romantično skladbo Rahmaninova, ter 
recitalu v izvedbi Helene in Blaža Kuharja, Romana Megu-
šarja in Mateja Šubica. Ob klavirski spremljavi Tomaža 
Močnika so recitirali Prešernove pesmi, ki jih je največji slo-
venski pesnik napisal z mislijo na nežnejši spol. Njegovo 
življenje so poleg mame Mine posebej zaznamovale Zalika 
Dolenc, Marija Johana Khlun, Julija Primic, Ana Jelovšek pa 
tudi Rahela in Jerica, ki jima je posvetil pesmi v zadnjem 
obdobju svojega življenja. Na kulturni praznik pa je pred 
Plavžem potekalo tudi tradicionalno kovanje pesmi v orga-
nizaciji Muzejskega društva Železniki.

Ženska v Prešernovi pesmi

Slovesnost ob kulturnem prazniku je obogatil tudi Kvartet 
Obzorje. / Foto: Andrej Tarfila
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Mateja Rant

Žiri – "Danes praznujemo 
dan kulture. Edina država na 
svetu smo, kjer je to državni 
praznik. To je dokaz zaveda-
nja, kako pomembno vlogo je 
odigrala kultura v ohranjanju 
slovenstva v preteklih ne ve-
dno lahkih časih," je v svojem 
govoru na slovesnosti pouda-
ril župan Janez Žakelj in do-
dal, da ni nobenega dvoma, 
da smo Slovenci kot narod 
obstali prav zaradi svoje kul-
ture. "Ohranili smo svoj je-
zik, svojo identiteto in svoj 
prostor pod soncem." Prosla-
va ob kulturnem prazniku po 

njegovem dokazuje, da se jim 
v Žireh za kulturo ni bati, če-
prav se ji pogosto daje pre-
majhna veljava.
Ob razmišljanju o kulturi, je 
nadaljeval Žakelj, je naletel na 
misli, ki jih je zapisal žirovski 
rojak Franci Temelj. "Med 
drugim hudomušno pravi: 
Tudi kulturne prireditve niso 
vse ravno kulturne, saj si v 
imenu umetnosti nekateri 
privoščijo marsikaj. Tako lah-
ko rečemo, da na to, ali je pri-
reditev kulturna ali ne, vpliva-
jo predvsem njeni udeleženci 
s svojim obnašanjem." Mno-
gi predpisi in pravila, iz kate-

rih lahko razberemo, kaj je 
kulturno in kaj ne, se s časom 
spreminjajo, je poudaril Ža-
kelj in dodal, da kot tradicio-
nalist obžaluje, da danes ne 
poznamo več recimo onika-
nja, če se bo tako nadaljevalo, 
pa tudi vikanja kmalu ne bo 
več. "Vendar če bo ostalo spo-
štovanje do tistega, ki bi ga po 
sedanjih pravilih morali vika-
ti, potem to ni nič slabega," je 
sklenil svoje razmišljanje. 
Obenem ugotavlja, da je vse 
več podobnih primerov spre-
minjanja navad, ki postajajo 
že popolnoma vsakdanje, če-
prav bi jih po kriterijih izpred 

desetletij šteli za nekulturne. 
Izvirni greh vidi v tem, da 
smo vse stavili zgolj na svobo-
do iz gesla francoske revoluci-
je svoboda, enakost, bratstvo. 
"Tako se toliko ukvarjamo s 
svobodo, da nam za enakost 
in bratstvo zmanjka časa," je 
dejal Žakelj in zbrane pozval, 
naj znova začnejo živeti po 
načelu bratstva, enakosti in 
svobode. 
Večer so s svojim nastopom 
popestrili učenci Osnovne 
šole Žiri, Moški pevski zbor 
Alpina in dramski igralec 
Tine Oman z recitacijo izbra-
nih Prešernovih pesmi. 

Kot narod obstali 
zaradi kulture
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so se Prešernovega dne s slovesnostjo  
v dvorani DPD Svoboda spomnili tudi v Žireh. 

Nobenega dvoma ni, da 
smo Slovenci kot narod 
obstali prav zaradi svoje 
kulture, je v svojem govoru 
poudaril župan Janez 
Žakelj. / Foto: Tanja Mlinar

Večer so s svojim nastopom med drugim popestrili učenci Osnovne šole Žiri. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Občinski prostorski 
načrt (OPN), ki predstavlja 
temeljni akt občine na po-
dročju urejanja prostora, so 
v občini Žiri sprejeli leta 
2011. Zdaj pripravljajo nje-
govo tretjo spremembo; prvi 
dve so pripravili za znane 
investitorje po hitrem po-
stopku, je pojasnil Andrej 
Poljanšek, ki je pri občini 
pristojen za komunalo, go-
spodarske javne službe in 
prostor.
Po skoraj šestih letih je zdaj 
prišel čas tudi za temeljitej-
še posodobitve OPN, saj so 
po besedah Andreja Poljan-
ška doslej prejeli že več kot 
sto pripomb. "K temu je pri-
pomogel tudi načrtovani da-
vek na premoženje, zaradi 
česar so se ljudje množično 
odločali za spremembo 

stavbnih zemljišč nazaj v 
kmetijsko rabo." Na to se 
nanaša pretežni del že pre-
jetih pobud, bolj življenjsko 
pa bodo v prihodnje posku-
šali urediti tudi umestitev 
poslovnih prostorov oziro-
ma obrti znotraj stanovanj-
skih območij zunaj obmo-
čja mesta, je napovedal Po-
ljanšek in dodal, da bodo te 
pobude obravnavali skupaj 
s tistimi, ki jih bodo prejeli 
v času javnega poziva zbira-
nja pobud, to je do konca 
aprila. "Vse pripombe bomo 
pregledali in jih preučili. 
Kakšne 'revolucije' na tem 
področju sicer na pričakuje-

mo, saj je osnovna namen-
ska raba prostora že dovolj 
dobro opredeljena." Ob tem 
je še opozoril, da imajo zla-
sti kmetje zdaj priložnost 
preveriti funkcionalna ze-
mljišča okrog svojih kmetij, 
saj so v okviru OPN relativ-
no strogi pri posegih na 
kmetijska zemljišča. "Med 
enostavne in nezahtevne 
objekte se šteje samo krmi-
šča in čebelnjake, brez pred-
videnega stavbnega zemlji-
šča okrog kmetije pa po na-
ših predpisih ni mogoče 
postaviti recimo skednja 
niti kot nezahtevnega objek-
ta." Na občini računajo, da 

bi dopolnjen OPN lahko do-
bili približno v dveh letih, če 
se ne bo zapletlo pri soglas-
jih.
Na občini so ta čas razgrnili 
tudi dva občinska podrobna 
prostorska načrta. Prvi se 
nanaša na območje ob Je-
zernici 1, kjer je predvidena 
gradnja treh hiš zasebnih 
investitorjev. Javno razgr-
njen je še osnutek podrob-
nega prostorskega načrta za 
območje Pustotnika, kar 
jim bo omogočilo izvedbo 
investicij, za katere je po-
trebno gradbeno dovoljenje, 
kot recimo predvideni go-
stinski objekt in ribnik. 
"Gre namreč za delikatne 
posege na nekoč poplavnem 
območju, zato smo posebno 
pozornost namenili usklaje-
vanju z vodarji in upoštevali 
vse vidike varovanja okolja," 
je še pojasnil Poljanšek.

Zbrali že več kot sto pripomb
V občini Žiri so začeli s postopkom priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta. Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, prostorskih izvedbenih pogojev ali druge 
spremembe je mogoče podati do konca aprila.

Smo v pustnem času, ko si 
ljudje nadenemo maske in 
se predstavljamo za nekoga 
drugega. A to traja samo 
nekaj dni, čeprav se nam 
včasih zdi, da v Sloveniji 
pust traja kar vse leto, saj si 
nekateri samo za kakšen 
dan snamejo maske, spet 
drugi pa si nadenejo nov 
obraz. 
Pustne prireditve pa nazna-
njajo tudi začetek pomladi, 
ko se začenjajo novi projek-
ti s starimi obrazi. Tudi v 
Žireh so s prvim pomla-
dnim cvetjem zacvetele tudi 
ceste. Čeprav je bilo snega 
malo, stroški pluženja in 
posipanja cest ne bodo bi-
stveno nižji, kot če bi zapa-
dlo veliko snega. Zavedamo 
se, da so ceste nujno po-
trebne obnove. Nekaj smo 
jih že začeli krpati, veseli 
nas tudi, da je direkcija za 
infrastrukturo letos že zače-
la z deli na cesti Žiri–Loga-
tec. Med drugim so že pre-
plastili obljubljeni ovinek 
pri odcepu za Ravne, pote-
kajo pa tudi dela v Brekovi-
cah. Po naših informacijah 
se premika tudi pri sanaciji 
ceste proti Idriji in pri do-
govorih za širitev odseka 
ceste pri Matjaževih ka-
mrah. S predstavniki direk-
cije smo se letos že sestali 
in smo se dogovorili, da se 
bomo skupaj lotili projekta 
rekonstrukcije ceste in gra-
dnje pločnikov na Selu. 
Projekt je pripravljen, ta čas 
se pripravlja sporazum o 
sofinanciranju. Računamo, 
da bodo v doglednem času 
objavili razpis za izbiro iz-
vajalca. Upam, da nam bo v 
ta projekt uspelo vključiti 
tudi most čez Zabrežnik. 
Direkcija se dobro zaveda 
tudi nevarnega odseka pri 
Cenetu, zato upamo, da 
nam bo kakšen korak na-

prej uspelo narediti še pri 
urejanju tega odseka.
Obenem letos pri direkciji 
nadaljujejo s projektira-
njem obvoznice; izvedbeni 
načrti za prvo fazo od mo-
stu proti Logatcu do nogo-
metnega igrišča naj bi bili 
kmalu končani. Pri občini 
smo direkciji predali doku-
mentacijo glede že odku-
pljenih zemljišč, odkupova-
nje dodatnih zemljišč pa bo 
v sodelovanju z občino zdaj 
prevzela direkcija. Pri neka-
terih zemljiščih ob Sori bo 
namreč treba poskrbeti za 
dokup, ker je bilo sprva ze-
mljišče odmerjeno preoz-
ko. Ker so ceste tako kot 
žile v telesu, so izredno po-
membne tudi za industrijo, 
zato občina nadaljuje z na-
črtovanjem ceste v indu-
strijsko cono ob Rakulku, 
ob bivši žagi mimo Etikete, 
dogovarjamo se tudi za na-
črtovanje ceste mimo Alpi-
ne proti Norici. 
Pripravljen je še projekt za 
sanacijo grape Hobovše–Ko-
privnik, za katerega bomo 
poskušali pridobiti tudi do-
datna sredstva ministrstva za 
okolje in prostor. S tem bo v 
Žireh končana sanacija po 
poplavah leta 2014.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Zacvetele tudi  
ceste ...

Žiri – Žirovskim šolarjem bodo v sodelovnem centru Žiri 
počitnice popestrili z ustvarjalnimi delavnicami. Pridružiti 
se jim je mogoče že danes na delavnici, ki so jo poimeno-
vali Moj svet, namenjena pa je otrokom od 3. do 13. leta. 
Delavnica vključuje interaktivne igre na temo povezovanja 
in spoznavanja skupine, vaje kreativnega razmišljanja, 
ustvarjanje svoje zgodbe z možnostjo izražanja na različne 
načine ter elemente treninga komunikacijskih in socialnih 
veščin na temo empatije, vrednot in samopodobe ter odno-
sov do drugih. Jutri bodo pripravili kreativno in poučno, a 
obenem zabavno delavnico Lego svet. Otrokom in mlado-
stnikom od 6. do 18. leta je namenjen program Lego robo-
tika, otroci od 3. leta dalje pa se bodo spopadli z Lego izzi-
vom. V četrtek se bo odvijala še delavnica izdelovanje naki-
ta, ki se ji lahko pridružijo otroci od šestega leta dalje. Nakit 
bodo izdelali s pomočjo servietne tehnike in lesenih kroglic.

Počitnice v Mizarnici

Janez Žakelj
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Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, 
prostorskih izvedbenih pogojev ali druge 
spremembe je mogoče podati do konca aprila.

Žiri – V vrtcu pri Osnovni šoli Žiri so razpisali prosta mesta 
za sprejem otrok v vrtec v septembru. Za otroke, rojene leta 
2016, je na voljo 28 mest, za otroke, rojene leta 2015, šest 
prostih mest in za otroke, rojene leta 2013 ali 2012, osem 
prostih mest. Prošnjo za sprejem v vrtec z vsemi potrebnimi 
dokazili je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: VVE 
pri Osnovni šoli Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri, do vključ-
no 20. marca. Obrazec oziroma prijavo je mogoče dobiti v 
vrtcu ali na spletni strani vrtca in občine.

Razpis za vpis v vrtec
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Zakaj ste se odločili pridru-
žiti humanitarno-medicin-
ski odpravi v Ugando?
"Želja po odhodu na odpravo 
je izhajala predvsem iz poro-
čanj starejših kolegov, ki so na 
odpravah že bili in so bili nad 
izkušnjo navdušeni, pa tudi 
zaradi zanimanja za bolezni, 
ki jih pri nas ni. Ko se je osno-
vala ekipa, ki smo jo sestavlja-
li štirje dolgoletni prijatelji, 
pridružila pa se je še zoboz-

dravnica Jona Bambič, odhod 
ni bil več pod vprašajem."

Koliko časa je trajala odpra-
va in kakšen je bil njen na-
men?
"Namen odprave je bil zago-
tavljanje zdravstvenega var-
stva prebivalcem v okolici 
jezera Bunyonyi na jugoza-
hodu Ugande. Skrbeli smo 
za otroke, odrasle, starejše 
in nosečnice z najrazličnej-
šimi boleznimi. V Ugandi 
smo delali tri mesece."

Zakaj ste se odločili ravno za 
Ugando?
"Uganda je ena od destinacij, 
ki jo z zdravniškimi ekipami 
oskrbuje sekcija za tropsko in 
potovalno medicino v Ljublja-
ni. Za Ugando smo se odloči-
li predvsem zaradi pozitivnih 
izkušenj starejših zdravnikov, 
ki so tam že bili. Všeč nam je 
bilo tudi, da v Ugandi nismo 
delovali znotraj ene izmed lo-
kalnih bolnišnic, ampak v 
manjšem podeželskem zdra-
vstvenem centru."

V Ugandi ste skrbeli za bol-
nike s HIV, tuberkulozo in 
malarijo. Te bolezni pri nas 
niso prav pogoste. Kako ste 
se spopadli z njihovim zdra-
vljenjem?
"Že med študijem smo vsi 
člani odprave opravili izbir-
ni predmet iz tropske medi-
cine, kar nekaj pa smo o teh 
boleznih izvedeli tudi pri 
drugih predmetih. S pacien-
ti s HIV in tuberkulozo smo 
se imeli priložnost srečati 
tudi pri nas, le malarija je 
bila za nas nekaj novega, 
ampak je vsaj večinoma bo-
lezen z dokaj značilnim po-
tekom, tako da nam njena 
diagnostika ni predstavljala 
večjih težav. Je bilo pa naše 
znanje treba pretvoriti v pra-
kso, kar je bil vsaj na začet-
ku precejšen izziv. Za paci-
ente s HIV in tuberkulozo 
sicer v Ugandi obstaja ura-
dni program zdravljenja in 
posebne ambulante, tako da 
smo z njimi imeli mogoče 
nekoliko manj stika kot od-
prave v kateri izmed drugih 
destinacij."

Kaj vam osebno pomeni ta 
izkušnja – kakšna so bila 
vaša pričakovanja pred od-
hodom v Ugando in kako je 
mogoče ta izkušnja spreme-
nila vaše razmišljanje tako o 

našem kot njihovem zdra-
vstvu?
"Imeli smo srečo, da se je ve-
čina članov naše odprave 
pred odhodom na odpravo 
že srečala z zdravstvenimi 
sistemi v Afriki, tako da nas 
razmere niso pretirano šoki-
rale. Je pa res, da smo bili 
nad obravnavo pacientov, ki 
smo jih poslali v bolnišnico 
na nadaljnje zdravljenje, vča-
sih kar razočarani, saj zaradi 
na primer okvare rentgen-
skega aparata, pomanjkanja 
sredstev in podobnega pogo-
sto niso dobili ustrezne oskr-
be. Večkrat smo se zato odlo-
čali za napotitev v zasebno 
bolnišnico in poskusili vsaj 
deloma pokriti stroške zdra-
vljenja, saj je bila tako oskrba 
precej boljša. Po vrnitvi v 
Slovenijo je bil verjetno vsak 
izmed nas kar navdušen nad 
standardom, ki ga imamo tu-
kaj – da dobiš pacientove la-
boratorijske izide v nekaj 
urah, da pacient s sumom na 
zlom opravi rentgensko sli-

kanje v nekaj urah in podob-
no. Zavedamo se, da stanje 
tudi tukaj ni popolno, a smo 
za to, kar imamo, po tej izku-
šnji mogoče malo bolj hvale-
žni."

Kaj je bilo tisto, kar je na vas 
kot zdravnika naredilo najve-
čji vtis, vas mogoče najbolj 
presenetilo v pozitivnem 
smislu ali najbolj pretreslo?
"Težko bi omenil le eno 
stvar, saj smo v treh mese-
cih v Ugandi preživeli mar-
sikaj. Mislim, da je bil za vse 
nas najbolj stresen dogodek 
smrt novorojenčka kmalu 
po porodu. Če pa potegne-
mo črto pod tremi meseci, 
preživetimi v Ugandi, pa za-
gotovo prevladajo pozitivne 
izkušnje in stiki, ki smo jih 
navezali z lokalnimi prebi-
valci, posebno z našim pre-
vajalcem Ronaldom, ki nas 
je lani obiskal v Sloveniji. Z 
nami je šel tudi na Triglav 
in tam, v majhni vrtači za 
Planico, prvič videl sneg."

Najbolj stresna smrt 
novorojenčka
Mladi zdravnik Tomaž Cankar s Sela pri Žireh se je pred dvema letoma pridružil humanitarno-
medicinski odpravi v Ugando, kjer je skrbel za bolnike s HIV, tuberkulozo in malarijo. Sredi februarja 
je v Žireh skozi sliko in besedo predstavil svoje delo na odpravi.

V Ugandi so delali v manjšem podeželskem zdravstvenem centru. / Foto: osebni arhiv

Člani odprave (od leve proti desni): Tomaž Cankar, Jona 
Bambič, Luka Vitez, Tina Kurent in Luka Kovač
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Žiri – Člani društva Cvetke 
so tudi letos pripravili celo-
dnevno skupinsko kleklja-
nje, ki so ga poimenovali 
Cvetkarijada. Zadnjo soboto 
v januarju se je v galeriji 
DPD Svoboda v Žireh zbralo 
32 klekljaric iz njihovega 
društva, nekaj pa tudi iz 
drugih krajev Slovenije, 
med drugim članice društva 
Srčevke iz Trbovelj.
Letošnje srečanje so pripra-
vili sedmo leto po vrsti, pri 
organizaciji pa jim vsako 
leto priskočijo na pomoč 

občina in nekatera žirovska 
podjetja. Kot ugotavlja pod-
predsednica društva Cvetke 
Mojca Albreht, se skupin-
skega klekljanja vsako leto 
udeleži več klekljaric. "V 
prijetnem in veselem 
vzdušju čas hitro mine. Iz-
menjale smo si izkušnje in 
zavest, da nas druži veselje 
do ohranjanja te neprecen-
ljive kulturne dediščine." 
Čipke, ki so nastale v okviru 
Cvetkarijade, bodo služile 
kot darilca ob organizaciji 
klekljarskih dnevov konec 
aprila v Žireh, je še dodala 
Mojca Albreht.

Vsako leto več klekljaric

Cvetkarijade se je letos udeležilo 32 klekljaric. 

 F
o

to
: T

an
ja

 M
li

n
ar

Vilma Stanovnik

Žiri – Več kot sto osemdeset 
fantov in deklet z različnih 
koncev Gorenjske se je mi-
nuli torek v Žireh pomerilo 
na področnem tekmovanju 
v smučarskih skokih z alp-
skimi smučmi.
Med najmlajšimi dečki, 
učenci prvih razredov, je bil 
najboljši Miha Mencinger iz 
OŠ dr. Janeza Mencingerja 
iz Bohinjske Bistrice, naj-
boljši iz domače OŠ Žiri pa 
je bil Maks Mlinar, ki je 
osvojil peto mesto. Ožbej Bo-
gataj je bil šesti. Med dekleti 
je zmagala Ajda Jošt iz OŠ 
Naklo, tretja je bila Anamari-
ja Jurič iz OŠ Poljane, naj-
boljša iz OŠ Žiri pa je bila 
Ula Murn, ki je osvojila četr-
to mesto. Med drugošolci je 
zmagal Jošt Soklič iz OŠ Tr-
žič, iz OŠ Žiri pa je bil Taj 
Tinauer šesti. Pri dekletih je 
zmagala Zoja Brina Žlindra 
iz OŠ Franceta Prešerna 

Kranj, najboljša iz OŠ Žiri pa 
je bila Lana Mlinar na petem 
mestu. Lovro Vehar iz OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas 
je bil najboljši med tretješol-
ci, s šestim mestom pa se je 
izkazal tudi Domen Dolenc 

iz OŠ Poljane. Med tretješol-
kami je zmagala Teja Golc iz 
OŠ Križe, Maja Sedej iz OŠ 
Žiri pa je bila četrta. 
Med najstarejšimi, četrto-
šolci, je med fanti zmagal 
Matevž Grašič iz OŠ Križe, 

med dekleti pa je zmago za 
domačo OŠ Žiri priskakala 
Ana Mali. Polona Tavčar iz 
OŠ Poljane je bila tretja, 
Ana Zavrl in Tinkara Mur iz 
OŠ Žiri pa sta bili peta in še-
sta.

Šolarji so tekmovali v Žireh
Pri SSK Alpina so prejšnji teden pripravili področno tekmovanje šolarjev v smučarskih skokih.

Najmlajši šolarji z Gorenjskega so tekmovali v Žireh. / Foto: arhiv SSK Alpina Žiri
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

Vilma Stanovnik

Janez Ivan Hafner, ki je 
lani dopolnil osemdeset let, 
je po izobrazbi sicer diplo-
mirani metalurg, s športom 
pa se je srečal že prva leta 
po drugi svetovni vojni. 
Zanj so bila pomemben 
mejnik dijaška leta na ško-
fjeloški gimnaziji, kjer so 
že leta 1953 igrali košarko, 
in tudi sam je pozneje po-
stal član prve ekipe loških 
košarkarjev. Igral je vse do 
leta 1960, ko so tekmovali v 
drugi republiški ligi. Nato 
se je posvetil trenerski poti, 
skoraj deset let pa je bil tudi 
predsednik košarkarskega 

kluba v Škofji Loki. V letih 
od 1983 do 1994 je bil pred-
sednik ZTKO Škofja Loka, 
pozneje pa Športne zveze 
Škofja Loka. Zaslužen je 
bil, da je bilo zgrajenih in 
obnovljenih največ špor-
tnih objektov v vsej zgodo-
vini škofjeloškega športa.
Ivan Hafner je bil aktiven 
tudi po upokojitvi. Prevzel je 
vodenje športne sekcije 
Društva upokojencev, ki ji 
je, tudi s pomočjo njegove 
angažiranosti, leta 2014 
uspelo dobiti plaketo za naj-
uspešnejše društvo na Go-
renjskem. 
Ob različnih funkcijah v 
športu je bil Ivan Hafner vsa 

leta tudi aktiven športnik v 
namiznem tenisu, strelja-
nju, kegljanju, alpskem 
smučanju, smučarskem 
teku in plavanju.
Zadnji naslov najboljšega 
igralca namiznega tenisa v 
Sloveniji v kategoriji nad 75 
let je osvojil še v sezoni 
2014/2015.
Ivanu Hafnerju sta Bloud-
kovo plaketo za življenjsko 
delo v športu na prireditvi, 
ki je 14. februarja potekala 
na Brdu pri Kranju, izročila 
predsednik Odbora za pode-
ljevanje Bloudkovih pri-
znanj Miroslav Cerar in čla-
nica odbora Katarina Ventu-
rini. 

Priznanje Ivanu Hafnerju
Med dobitniki Bloudkovih plaket je tudi Škofjeločan Ivan Hafner.

Ivan Hafner si je zaslužil Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Tudi pred letošnjim tekmo-
vanjem so bili organizatorji 
iz Smučarskega kluba Alpe-
tour v dilemi, kje pripraviti 
tekmovanje, saj so ugota-
vljali, da razmere na smuči-
šču Stari vrh priprave tek-
movalnih prog ne omogoča-
jo. Tako so se odločili, da 42. 
izvedbo Pokala Loka pripra-
vijo v Kranjski Gori. 
To pa ni pomenilo, da mla-
dih smučarjev niso pozdra-
vili tudi v Škofji Loki. 
Na tradicionalni povorki 
skozi mesto so se predstavili 
v petek zvečer, ko so na pri-
reditveni oder prišli v družbi 
Mestnega pihalnega orke-
stra in Rovtarjev. 
»Želim vam lepe tekme v 
fair playu, predvsem pa lepo 
druženje in lep spomin na 
Škofjo Loko,« je tekmovalce 
in njihove spremljevalce 
pozdravil škofjeloški župan 
Miha Ješe, nagovorila pa jih 
je tudi predsednica organi-
zacijskega odbora Barbara 
Kuerner Čad.

»V Škofji Loki že več kot štiri 
desetletja otrokom s celega 
sveta omogočate tekmovanje 
na najvišji ravni, s čimer se 
Škofja Loka uvršča na ze-
mljevid alpskega smučanja. 
Šport je še zlasti pomemben 
za mlade, saj jih vzgaja v pra-
vih vrednotah ter jim krepi 
telo in duha. Zato sem še 
kako vesel takšnih dogod-
kov,« je poudaril predsednik 
slovenske vlade in častni po-
krovitelj Pokala Loka dr. 
Miro Cerar in spomnil na 
kopico odličnih smučarjev, 
ki so svoje prve medalje 
osvajali prav na Pokalu Loka. 
Goste z vseh koncev sveta so 
v njihovih jezikih pozdravili 
loški šolarji, nato pa so si 
imeli priložnost ogledati 
tudi zanimivo razstavo v Ga-
leriji Ivana Groharja na Me-
stnem trgu, na kateri je bila 
tokrat posebna pozornost 
posvečena domačim udele-
žencem olimpijskih iger. 
V soboto in nedeljo so se 
nato organizatorji, navijači 
in tekmovalci preselili v 
Kranjsko Goro.

Kar 235 mladih športnic in 
športnikov se je najprej po-
merilo v veleslalomu, na ka-
terem sta med dekleti naj-
boljše rezultate za Slovenijo 
pri starejših deklicah dose-
gli Neja Dvornik iz Slovenj 
Gradca z drugim mestom in 
Rebeka Oblak iz Gorenje 
vasi s tretjim mestom, Nina 
Drobnič iz Železnikov pa je 
bila šesta pri mlajših dekli-
cah. V kategoriji mlajših 
dečkov je tretje mesto osvo-

jil Žiga Oreškovič Zupan iz 
Kranjske Gore, pri starejših 
dečkih pa sta bila najboljša 
Oto Vraničar iz Škofje Loke 
in Nik Šuštar iz Maribora, ki 
sta si delila 23. mesto. Tudi 
na nedeljski slalomski tek-
mi je blestela Gorenjeva-
ščanka Rebeka Oblak, ki je 
znova osvojila tretje mesto, 
Martin Križaj iz Škofje Loke 
je bil med starejšimi dečki 
četrti, prav tako pa je bila če-
trta Nina Drobnič. 

Pokal Loka je bil rekorden
Na že 42. tekmovanju za Pokal Loka so tekmovali mladi smučarski upi iz kar petintridesetih držav. 
Najbolj se je izkazala ekipa Avstrije, naši mladi smučarji in smučarke pa so osvojili drugo mesto.

Martin Križaj se je na slalomu izkazal s četrtim mestom.

V Galeriji Ivana Groharja na Mestnem trgu je bila na ogled 
zanimiva razstava, na kateri so prikazali kolaž preteklih 
smučarskih razstav, ki jih je Loški muzej priprav ljal ob 
Pokalu Loka. Predstavili so začetke smučanja na Loškem, 
smučarske opreme in smučišč v okolici Loke in ustanovitev 
alpske šole smučanja, posebno pozornost pa so posvetili 
domačim udeležencem olimpijskih iger. /Foto: Gorazd Kavčič
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Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.eu.pn/

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

jablane in hruške (tudi na sejancu),  
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  

maline, ameriške borovnice ...
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke Gorenjskega 
glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna naročnina brez 
popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 25-odstotni 
popust, kar pomeni prihranek v višini 48,10 evra, za letno 
naročnino pa boste odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v naši avli  
lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju (poleg lekarne 
in nebotičnika, nasproti glavne avtobusne postaje) vsak dan od 
7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za fi-

zične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po 
pošti. Količina 

daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik po naravi
Gobe

kava  
Barcaffe 

250 g

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Lansko jesen 
je bil ustanovljen nov atlet-
ski klub z imenom Atletski 
klub BC. Registriran je sicer 
v Ljubljani, kot trener pa v 
njem deluje Roman Kejžar, 
naš nekdanji uspešni mara-
tonec in olimpijec. Klub ima 
profesionalno urejeno pet-
člansko ekipo atletov, v kate-
ri sta tudi Domen Hafner z 
Gabrške Gore in Urban Je-
reb iz Žirov. Poleg njiju so v 
njej še Sonja Roman, Mate-
ja Pokrivač in Neja Kršinar.
Kot pravijo, je klub nastal za-
radi interesa atletov in tre-
nerjev po profesionalni ure-
ditvi ekipe, za doseganje vr-
hunskih rezultatov. Njihov 
veliki cilj so olimpijske igre v 
Tokiu leta 2020, proti kate-
rim so usmerjeni treningi in 
priprave. Pogoje imajo do-
bre. "Dobili smo investitorja, 
ki bo pokril teh pet atletov do 
olimpijskih iger v Tokiu," je 
pojasnil Roman Kejžar, tre-
ner Romanove, Hafnerja in 
Jereba, medtem ko drugi dve 
tekačici trenirata po progra-
mu trenerja Dejana Lenarta. 
"To je pozitivna zgodba za 
Slovenijo. Atletom nudimo, 
kar se da največ. Omenjena 
peterica ima za štiri leta, to-
rej do Tokia, pokrite pripra-
ve, trenerja, vitaminizacijo. 
To je odskočna deska, da se 
lahko bolj profesionalno loti-
jo maratonske zgodbe, bo pa 
zagotovo vsak potreboval še 
kakšnega osebnega sponzor-

ja. Poleg profesionalne ekipe 
imamo v klubu tudi druge 
atlete, prihajajo tudi novi, 
mlajši. Trudimo se, da bi do-
bili še kakšnega dodatnega 
investitorja, sponzorja, da bi 
lahko tudi njim ponudili do-
ločene ugodnosti, kot so pri-
prave, brezplačni trener. De-
lamo v tej smeri. Zagotovo 

pa tisti, ki bo pokazal inte-
res, voljo, talent, ga bomo 
vključili v vrhunsko ekipo," 
je dejal Kejžar. Skupne tre-
ninge imajo v Ljubljani, atle-
ti pa so z različnih koncev 
Slovenije.
Trojica Kejžarjevih varovan-
cev je bila ta mesec na prvih 
skupnih pripravah v Monte 
Gordoju na Portugalskem. 
"Tekaški center se tam do-
bro razvija. Dobri so tereni 
za tek po gozdu, tudi atletski 
stadion je na nivoju. Trenira 
veliko tujih tekačev, tako da 
je bila kar pisana druščina 
atletov. Trening je bil uspe-
šen in hkrati naporen. Prvi 
teden smo imeli v programu 
150 do 160 km teka, drugi 

teden več kot 170 km. Z Do-
mnom in Urbanom smo bili 
dobrih tam 14 dni, medtem 
ko je Sonja prišla prej in je 
še ostala. Na Portugalskem 
bo naredila pet tednov pri-
prav," je dejal Kejžar. 
Prvo ime ekipe je prav Sonja 
Roman, ki bo na maratonu v 
Linzu 9. aprila lovila normo 
za nastop na svetovnem pr-
venstvu. V Linzu svoj prvi 
maraton načrtuje tudi Do-
men Hafner, medtem ko bo 
Urban Jereb, brat nekdanje 
maratonke Žane Jereb, v pr-
vem delu sezone skušal do-
seči čim boljši rezultat v pol-
maratonu. Cilj obeh je tudi 
državno prvenstvo v discipli-
ni deset tisoč metrov. 

Tečejo proti Tokiu
Trener Roman Kejžar se je prejšnji teden z atletoma Domnom Hafnerjem in Urbanom Jerebom vrnil 
iz prvih skupnih priprav na Portugalskem. Tekača iz Poljanske doline sta člana profesionalno urejene 
ekipe Atletskega kluba BC, njun veliki cilj pa je olimpijska norma v maratonu za igre v Tokiu.

Urban Jereb, Roman Kejžar in Domen Hafner so se prejšnji teden vrnili s priprav na 
Portugalskem. 

"To je pozitivna zgodba za Slovenijo. Atletom 
nudimo, kar se da največ. Omenjena peterica 
ima za štiri leta, torej do Tokia, pokrite priprave, 
trenerja, vitaminizacijo. To je odskočna deska, 
da se lahko bolj profesionalno lotijo maratona, 
bo pa zagotovo vsak potreboval še kakšnega 
osebnega sponzorja."
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          IZLET // 24. MARCA 2017

Cena izleta: 33 EUR
Za otroke do 15 leta v spremstvu staršev 

je cena 13 EUR.

V PLANICO  
SPODBUJAT NAŠE ORLE
To sezono naši smučarski skakalci potrebujejo še več  
spodbude kot preteklo. Zato vas vabimo, da jih v Planici na 
finalu svetovnega pokala v smučarskih poletih skupaj  
pozdravimo in spodbujamo. Izlet bo v petek, ko pod  
skakalnicami ne bo  
velike gneče. 

Cena vključuje:  
prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 9.30, z AP Mercator Primskovo ob 9.50,
z AP Creina Kranj ob 10.05, z AP Radovljica ob 10.30
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite pa tel. št.: 04/201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite 
na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot  
v torek, 22. marca 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 
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6. 3. ob 19h
Sokolski dom

29. 4. ob 18h
Sokolski dom

16. 7. ob 18h
Sokolski dom

18. 7. ob 19h
Cankarjev trg

24. 7. ob 19h
Cankarjev trg

IX.
MEDNARODNI 
CIKEL 
KONCERTOV

LJUBEZEN BESEDE IN GLASBE 
Godalni orkester Amadeo | Dirigent: Tilen Draksler | Solistka: Urška Rihtaršič (harfa)

BLAGOSLOVI ME, MOJ TALISMAN
Zmagovalci mednarodnega tekmovalnega Festivala ruskih romanc

PEVSKI ZBOR ŠOLE ST. CATHERINE’S
IZ BRAMLEYA (Velika Britanija)

KOMORNI ORKESTER ŠOLE WESTMINSTER 
(Velika Britanija) | Dirigent: Yuma Kitahara | Solist: Hamzah Zaidi (violončelo)

MLADINSKI SIMFONIČNI ORKESTER 
IZ STONELEIGHA (Velika Britanija)
Dirigent: Robert Hodge | Solist: Daniel Benn (violončelo)
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Igor Kavčič

Tole sem skopiral s Facebo-
kovega profila Revije nič (za-
pisano je bilo lansko pomlad 
in dodano okrog novega 
leta): "Revija nič je revija, 
kot je še niste videli. Zato 
ker še ni izšla. (Zdaj je prva 
številka pravzaprav že izšla, 
vendar se še nismo spomni-
li boljših uvodnih stavkov). 
V njej boste lahko našli ful 
enih scen, med drugim tudi 
sebe in svojo izgubljeno 
dušo ali pa vsaj ideje za pra-
znično kuhinjo. Ustvarjava 
jo Urban Pirc in Toni Mla-
kar s pomočjo mnogih do-
brih ljudi. Izdajatelj revije je 
Kulturno društvo Grable." 
Oba sta absolventa: Urban 
primerjalne književnosti in 
sociologije na Filozofski fa-
kulteti, Toni vizualnih ko-
munikacij na Akademiji za 
likovno umetnost in obliko-
vanje. Prvi si je vehementno 
nadel naziv odgovorni ure-
dnik in je avtor pisnih pri-
spevkov, bdi nad vsebino, 
skrbi za odnose z javnostjo 
in podobne stvari, drugi pa 
je skrbnik in avtor vizualne 
podobe revije, je avtor ilu-
stracij, fotografij, stripov.
V reviji boste našli kratke 
zgodbe, poezijo, izmišljeni 
intervju, fotografije, lažnive 
članke, manifest, razglas, 
krajša dramska besedila, re-
snično zgodbo, nasvete, tudi 
kaj, čemur ta trenutek ne 
najdemo predala … In smo 
sedli na kavo. V živo.

Se vama ne zdi, da pravkar 
delam reklamo drugemu 
mediju?
Urban: "Ah, z Revijo nič ni-
sva ravno konkurenčna."

Naslov Revija nič deluje več-
plastno: da v reviji ni nič, 
kar bi želeli prebrati, da je 
zastonj, da gre za nulto šte-

vilko in bo naslednja torej 
Revija ena, da je tako mislil 
tisti, ki si je za sliko na prvi 
strani odrezal prst, mogoče 
je naslov povezan s predse-
dnikom Borutom, ki sta mu 
v prošnji za delo v uredni-
štvu pokazala sredinec ...
Toni: "Zagotovo je eden iz-
med pravilnih odgovorov 
prvi, saj v reviji nisva hotela 
nič pametnega povedati."
Urban: "Ne vem. Revija nič 
se dobro sliši. Večina pri 
imenih, naslovih in podob-
no uporablja številke, ničle 
pa se vsi bojijo, ker nosi 
neko negativno konotacijo. 
Nama je všeč, hkrati pa je za 
satiro kul, če izpadeš čim 
bolj neresen."

O tem, zakaj bi rad pisal v 
revijo, je v osrednjem inter-
vjuju spregovoril predse-
dnik Borut. Kaj je vaju spod-
bodlo, da sta se v dobi inter-
neta, youtuba, instagramov 
... lotila tiskane izdaje?
Toni: "Urban je že prej imel 
svoj blog in je prišel na ide-
jo, da bi naredila revijo. Ni-
sem mislil, da bo nastala 
revija s tako dobrim tiskom, 
da bova frajerja in se bodo 
bejbe lepile na naju."
Urban: "Če ne igraš kitare v 
bendu in nisi športnik, je to 
ena taka avantgardna različi-
ca za babe lovit. Toni se je 
najprej upiral tiskani verziji, 
potem pa sem ga le prepri-
čal. Vsebine, kakršna je v 
reviji, je na medmrežju pre-
cej, in bi se samo še izgubila 
v tej veliki množici. Nati-
snjena na papirju pa je ne-
kaj posebnega."
Toni: "Na internetu so vsi, 
revijo pa lahko pogledajo 
samo, če jo primejo v roke."

Naredila sta jo sama, pisec 
in oblikovalec ...
Toni: "Z Urbanom sva sicer 
si precej različna. On recimo 

veliko bere, jaz pa sem obli-
koval revijo za nebralce." 
Urban: "Nikoli nisem bil 
neki snob, ki bi poveličeval 
tiste, ki veliko berejo. Sebe 
recimo. Toni je bolj delal na 
nebralcih in revijo dejansko 
v roke vzamejo tudi tisti, ki 
zelo malo berejo. Ne manj-
ka fotografij in risbic."

Vsebina je bila najbrž manj-
ši problem, kot pa zbrati de-
nar za tisk?
Toni: "Sva se menila za ugo-
dno varianto tiska, pa je za-
deva padla v vodo. Zdaj lah-
ko potrdiva, da tisk revije v 
tristo izvodih za dvesto 
evrov ne obstaja."
Urban: "Potem sva začela 
po partizansko zbirati denar 
po deset, dvajset evrov, pa je 
zadeva stekla."
Toni: "Donatorji so lahko iz-
birali tudi teme, o katerih 
bova pisala."
Urban: "To je veljalo za vse, 
ki so k reviji prispevali v ka-
kršnikoli obliki. Prijateljica 
si je izbrala temo o ekologiji. 
Ker sva v interpretaciji zelo 

svobodna, sva objavila čla-
nek z naslovom Onesnaže-
vanje kot izraz domoljubja." 
Toni: "Bistvo oglaševanja je, 
da sva midva naredila oglase 
po naročilu."

Kako sta snovala vsebino?
Urban: "Vsebina je nastajala 
zelo spontano. Nobenih na-
črtov, koliko in na kakšne 
teme morajo biti članki." 
Toni: "Gre za hec, zato lahko 
piševa in riševa, kar hočeva."
Urban: "Moj je bil vsebinski 
del, nekaj besedil je z bloga, 
nekaj neobjavljenih, več kot 
pol revije pa je novih član-
kov." 
Toni: "Imela sva celo tri re-
dakcijske sestanke, s katerih 
sva izgubila zapiske z ideja-
mi."
Urban: "Pri vsebini sem pa-
zil, da ne bo preveč leposlov-
ja in pesmic, saj gre vendar-
le za revijo. Ne manjkajo 
članki svetovalnega tipa, na 
primer osem nasvetov, kako 
kvalitetno preživeti čas v psi-
hiatrični bolnišnici, tu so 
parodije na ekologijo, celo 

upokojensko stran imava. 
Pazila pa sva, da nisva direk-
tno politična, da nisva slika-
la sveta črno-belo. Najbolj 
edukativen je članek o pr-
stni pantonimi." 

Bi lahko rekli tudi strokovno 
podkovan, he he ...
Urban: "Ah ne, to pa nisva 
dovolj pametna, da bi delala 
strokovne članke, raje osta-
neva na varni poziciji satire. 
Iskala sva predvsem nove 
načine izražanja in sva s pi-
lotno številko nekako začrta-
la pot."
Toni: "Že tako sva revijo de-
lala leto in pol."

Kar je fenomen, saj vsebina 
v tem času ni zastarala. Le 
verjeti je treba v svoje delo, 
mar ne?
Urban: "Pomladi leta 2015 
sva mislila, da bo pred pole-
tjem revija že izšla, potem 
pa se je malo zavleklo. A ni-
sva obupala. Dodatna zaveza 
za izid je bila, ko sva začela 
zbirati denar od podporni-
kov in oglasov."

Toni: "Predvsem je bilo to 
precej zabavno delo. To so 
najboljši antidepresivi."

Kje je revijo mogoče dobiti?
Urban: "V knjižnicah v Ško-
fji Loki, na Trati, v Gorenji 
vasi, Železnikih, dostaviti jo 
morava v Kranj pa še v knji-
žnice po večjih mestih po 
Sloveniji. V Loki je na voljo 
še na nekaj javnih mestih, v 
nekaterih lokalih, na klubu 
študentov ..."
Toni: "Imava tudi tako ime-
novane 'daj naprej' izvode. 
Ker jih je premalo, se lahko 
vsak oglasi na Facebook ali 
pa po elektronski pošti revi-
ja.nic@gmail.com, pa bo 
dobil izvod 'daj naprej' s po-
svetilom. Edina zahteva je, 
da ga potem, ko ga prebere, 
da naslednjemu bralcu." 
Urban: "Imava tudi precej 
dobrih odzivov. Sprašujejo, 
kdaj bo druga številka." 

Kaj pa dopisniki, novi sode-
lavci, Boruta sta odslovila ...
Urban: "Ja, odslovila sva ga, 
pa ne zato, ker bi bila midva 
na egotripu, imava sistem, 
po katerem sama veva, kaj bi 
rada, nočeva pa komu druge-
mu podajati kritike in zavra-
čati njegove tekste. Mogoče 
se bo pa kdo pridružil, aktiv-
no sicer ne iščeva nikogar."
Toni: "Mogoče bo pa kdo 
oddal temne črke na temno 
podlago."

Revija nič torej ima svoje 
nadaljevanje?
Toni: "V načrtu je množenje 
ničel."
Urban: "Druga številka bo 
enkrat letos poleti."
Toni: "Ali pa kakšen drug 
dan." 

Skratka, kot svetujejo naj-
boljši rejci – imejte ničelno 
toleranco, ko berete Revijo 
nič. Le "poničkajte" jo.

Revija nič za nič denarja
V začetku leta ali sto let po revoluciji je izšla Revija nič. Ni revolucija, pa tudi evolucija ne. Njena ustvarjalca, mlada Ločana Urban Pirc in Toni Mlakar, sta 
naredila nekaj med obema -lucijama. Če boste z nekaj sreče ujeli kakšen izvod revije in ne boste nič razumeli, si preberite pesem na tretji strani. Večkrat.

Avtorski prispevek iz uredništva Revije nič: Urban in Toni sta odgovarjala, Igor za 
računalnikom je spraševal in pisal. Aja, pa kavo smo pili. / Foto: Revija nič

Igor Kavčič

Škofja Loka – Stene Srednje 
šole za strojništvo bodo vse 
do konca letošnjega šolske-
ga leta krasila likovna dela 
ustvarjalcev, ki se že enajst 
let združujejo v okviru likov-
nega srečanja Jasna. Lani 
poleti so slikali na Viru pri 

Stični. Ustvarjalni izziv so 
iskali v naravnem okolju 
sredi dolenjskih gričev. Lani 
so slike na ogled postavili na 
Gimnaziji Kranj, v Kultur-
nem domu v Kamni Gorici, 
tokrat pa so se odzvali vabilu 
ravnateljice Srednje šole za 
strojništvo Mojce Šmelcer. 
Svoja dela predstavljajo: 

Franc Bešter, Igor Dolenc, 
Marta Gašperlin, Boštjan 
Gunčar, Anton Kavčič, Mia 
Mihelič, Ivanka Kraševec 
Prešern, Ivan Prešern - Žan, 
Matjaž Rolih, Nejč Slapar, 
Vida Soklič, Ivan Žibert in 
organizator srečanja Jasna 
Boleslav Čeru. Avtorje in 
dela je predstavila umetno-
stna zgodovinarka Katja Do-
lenc, dijaki pa so ob odprtju 
pripravili tudi krajši kultur-
ni program.

Jasna med strojniki
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GOSTILNA IN PICERIJA »GRAPA«
Sv. Lenart 52, 4227 Selca (spodnja postaja sedežnice Stari vrh)

gsm: 041/541-575, www.grapa.si
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STARI VRH 
DOGAJA!

POPUSTI ZA DRUŽINE
DNEVNA NAGRADNA 

ŽREBANJA

TUDI ZVEčER  
mED 19. IN 22. URO

GOSTIŠČE IN PENZION S PRENOČIŠČI »STARI VRH«
Zapreval 5, 4223 Poljane nad Škofjo Loko (zgornja postaja sedežnice Stari vrh)

gsm: 041/682-082, www.gostiscestarivrh.si

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križan ke) 
pošljite do srede, ____________, na Gorenjski 

glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.

Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na 

Bleiweisovi cesti 4.

Nagrajenci:

Info: 031/663 235, www.starivrh.si
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Re šit ve kri žan ke (ges lo, 
se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v 
ku pon iz kri žan ke) po šlji
te do srede, 15. marca 
2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od
da te tudi v na bi ral nik Go
renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Ble i we
i so vi ce sti 4.

1 nagrada: kosilo za dve osebi v gostišču Stari vrh
2. nagrada: pica po izbiri v Gostilni in pizzeriji Grapa
3. nagrada: tri dopoldanske karte 

GOSTILNA IN PICERIJA »GRAPA«
Sv. Lenart 52, 4227 Selca (spodnja postaja sedežnice Stari vrh)

gsm: 041/541-575, www.grapa.si
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STARI VRH 
DOGAJA!

POPUSTI ZA DRUŽINE
DNEVNA NAGRADNA 

ŽREBANJA

TUDI ZVEčER  
mED 19. IN 22. URO

GOSTIŠČE IN PENZION S PRENOČIŠČI »STARI VRH«
Zapreval 5, 4223 Poljane nad Škofjo Loko (zgornja postaja sedežnice Stari vrh)

gsm: 041/682-082, www.gostiscestarivrh.si

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križan ke) 
pošljite do srede, ____________, na Gorenjski 

glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.

Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na 

Bleiweisovi cesti 4.

Nagrajenci:

Info: 031/663 235, www.starivrh.si
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Gnojilo prvega 
razreda kakovosti!

Več na www.petrol.si/gnojilo

Digestat lahko v bioplinarni prevzamete sami ali pa se dogovorite za dostavo.

Digestat iz Bioplinarne Ihan
Digestat je brez dodanih umetnih snovi ter klavničnih odpadkov in je okolju prijazno 
gnojilo. Vsebuje veliko hranilnih snovi in mineralov ter posebno mikrobakteriološko 
fl oro, zato je odlično nadomestilo mineralnim gnojilom, saj povečuje rast in količino 
pridelka. 

Kako do digestata?
Pokličite 041 934 987

Digestat lahko v bioplinarni prevzamete sami ali pa se dogovorite za dostavo.Petrol_OglasBioPlin_Loski glas_171x143mm_3mmbleed Folder.indd   1 14. 02. 2017   14:09:13

loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na srečanje je 
Rdeči križ povabil 585 krvo-
dajalcev, ki so kri darovali 
petkrat, desetkrat, petnajst-
krat, dvajsetkrat... pa vse do 
stokrat. Stokratni krvodajalec 
je en sam, priznanje za tako 
okroglo število darovanj krvi 
je prejel Zuhdija Mušedino-
vić.  Devetdesetkrat je kri dal 
Danijel Kokalj, osemdeset-
krat Franc Knapič, sedemde-
setkrat pa Davorin Žbogar, 
Janez Šuštar, Pavla Peternelj 
in Mihael Frlan. Deset krvo-
dajalcev je kri darovalo šest-
desetkrat, 23 petdesetkrat, 17 
petinštiridesetkrat, 38 štiri-
desetkrat, 29 petintrideset-

krat, 46 tridesetkrat, 51 
petinvajsetkrat, 69 dvajset-
krat, 75 petnajstkrat, 92 de-
setkrat in 128 petkrat. 
Številke dokazujejo, da so 
ljudje na Škofjeloškem soli-
darni do drugih ljudi, saj 
jim s krvjo darujejo del sebe, 
to pa je nekaj najvrednejše-
ga. Lani so imeli na Škofje-
loškem  4111 prijavljenih kr-
vodajalcev. le dva manj kot 
leto poprej, glede na odsto-
tek darovane krvi na število 
prebivalcev pa je to 9,8 od-
stotkov, kar je četrti najbolj-
ši rezultat v Sloveniji (za 
Ljubljano, Mariborom in 
Novim mestom). Povprečje 
darovane krvi v Sloveniji  
8,4 odstotka, nam s podatki 

postrežejo pri škofjeloški 
območni organizaciji. "Vsa-
ko leto pridobimo tudi nekaj 
novih krvodajalcev. Lani je 
bilo takih 256. Na te številke 
smo lahko zelo ponosni. 
Vsem krvodajalcem pa smo 
neizmerno hvaležni," doda-
jajo pri Rdečem križu, ki ga 
na Škofjeloškem vodi pred-
sednica Milena Miklavčič. 
Že med zimskimi počitnica-
mi pa znova vabijo na krvo-
dajalsko akcijo. V Škofji Loki 
so začeli že včeraj, kjer nada-
ljujejo še 28. februarja in 1. 
marca, 2. marca bo krvoda-
jalska akcija še v Železnikih. 
V Žireh je bila že 23. in 24. 
januarja, ko se je povabilu 
odzvalo 253 krvodajalcev. 

Nagrada za solidarnost 
in zvestobo
Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je podelilo priznanja 
zvestim krvodajalcem, ki so darovali kri od petkrat do več desetkrat, 
nagrajen je bil tudi stokratni krvodajalec. 

Krvodajalci, ki so kri darovali sedemdesetkrat, osemdesetkrat, devetdesetkrat in stokrat 

Samo Lesjak

Škofja Loka – Šolski organi-
zacijski odbor v sestavi Mar-
jeta Šmid, Mija Kordež, Da-
mjan Kojzek, Gregor Podviz 
in Jana Dolenec je pripravil 
vse potrebno za tekmovanje 
pa tudi za topel sprejem 22 
udeležencev, ki so v Škofjo 
Loko pripotovali iz vse drža-
ve. V kategoriji Powerpoint 
je prvo mesto osvojil Jakob 
Šircelj iz Ljubljane, udeleže-
nec šole gostiteljice Elvir Ba-
bača se je izkazal s četrtim 

mestom. V kategoriji ureja-
nja fotografij in uporabe e-
-pošte je prvo mesto osvojil 
Primož Markelj iz OŠ Gro-
suplje, medtem ko je bila 
domačinka Tina Okoren 
odlična četrta.
Na slavnostni podelitvi pri-
znanj so tekmovalcem za 
prikazano znanje in trud če-
stitali župan občine Železni-
ki Anton Luznar, predstav-
nik ZOTKS Jožef Školč in 
ravnateljica šole prireditelji-
ce Marjeta Šmid. Pomem-
ben vidik tovrstnih tekmo-

vanj pa je tudi druženje ter 
krepitev prijateljskih stikov. 
Tako so udeleženci po tek-
movanju družno odšli na 
kegljanje oziroma na spro-
ščen sprehod po Škofji Loki, 
ob podelitvi pa so uživali v 
igrici Zrcalce, ki so jo pri-
pravili učenci šole gostitelji-
ce. Lutke so izdelali pri li-
kovnem pouku pod mentor-
stvom učiteljice Vide Kejžar, 
besedilo v verzih je napisala 
svetovalna delavka Ada 
Šturm, osnovna ideja pa je 
plod Irene Prašnikar.

Desetič z miško v svet
Osnovna šola Jela Janežiča je v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo 
Slovenije gostila jubilejno, že deseto državno računalniško tekmovanje za 
posebni program vzgoje in izobraževanja, imenovano Z miško v svet.

Najboljši na jubilejnem tekmovanju Z miško v svet / Foto: Primož Pičulin
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Škofja Loka – Na prvem letošnjem Blaznikovem večeru, ki 
jih pripravlja Muzejsko društvo Škofja Loka, so spregovorili 
o botaniku in ljubitelju slovenske narave in gora ter smučar-
skem navdušencu dr. Franu Jesenku. Dr. Darja Ačko Kocjan 
z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je najprej pred-
stavila Jesenkovo strokovno in znanstveno pot. Za njegov 
največji dosežek se šteje, da je z genetskimi raziskavami 
pomagal ustvariti novo krušno žito tritikala, ki je nastalo s 
križanjem pšenice in rži. "Zaradi vrste pozitivnih lastnosti, 
zlasti tolerantnosti na neugodne rastne razmere, sušo in 
mraz ter povzročitelje bolezni je vse pomembnejša v svetov-
ni pridelavi žit," je poudarila Darja Ačko Kocjan. Fran Jesen-
ko je bil tudi velik ljubitelj planin in naravovarstvenik. V do-
lini Triglavskih jezer je s svojimi študenti pogosto raziskoval 
planinsko floro in je bil eden izmed pobudnikov za razglasi-
tev Triglavskega narodnega parka. Matjaž Hafner iz Škofje 
Loke pa je o njem spregovoril kot enem izmed pionirjev 
slovenskega razvoja smučanja. Biotehniška fakulteta je po 
Jesenku poimenovala priznanja za največje dosežke na po-
dročju biotehniških ved.

Blaznikov večer posvetili Franu Jesenku

Na prvem letošnjem Blaznikovem večeru so spregovorili o 
botaniku Franu Jesenku. / Foto: Gorazd Kavčič


