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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ob koncu sep
tembra je v Škofji Loki pote
kala mednarodna konferen
ca v okviru projekta Evropa 
za državljane: Mladi in sta
rejši – aktivno staranje. Prvi 
dogodek v projektu je vklju
čeval župane, podžupane in 
občinske uradnike iz pobra
tenih in partnerskih mest, 
ki so se pogovarjali o sodelo
vanju občank in občanov pri 
upravljanju občine. Sreča
nja na temo razvoja in izme
njave participatornih praks 
so se udeležile delegacije iz 
nemškega Bad Kötztinga, 
avstrijskega Judenburga, 
madžarskega Köszega, hrva
škega Rovinja, Chojne na 
Poljskem, Rokiškisa iz Li
tve, čeških Sušic, Sireta v 
Romuniji, Meerssena na Ni
zozemskem, pobratenega 
belgijskega Maasmechelna, 
britanskega Sherborna in 
portugalske Sesimbre. Zara
di težav z letalskim prevo
znikom so udeležbo odpove
dale delegacije iz Danske, 
Švedske in Albanije. Albani
jo je tako zastopal kar vele
poslanik Pellumb Qazimi. 
Srečanja so se udeležili tudi 

nekateri župani in predstav
niki iz partnerskih sloven
skih občin, in sicer iz Cer
kna, Preddvora, Kranja in 
Medvod. Navzoče so v uvo
du pozdravili župan Tine 
Radinja, koordinator za 
mednarodno sodelovanje 
Miha Ješe in Annigje Kruyt
bosch, predsednica medna

rodnega združenja Douzela
ge. Iz tega združenja je bilo 
tudi največ mest, udeleženih 
na srečanju. Poleg tega je v 
času mednarodne konferen
ce potekalo tudi zasedanje 
predsedstva Douzelage.
Na konferenci so prestavili 
različne oblike javne parti
cipacije. Skupna rdeča nit 

različnih uspešnih partici
patornih praks je v ustvarja
nju in krepitvi zaupanja, ki 
gradi skupnost in (so)delo
vanje, v uvedbi praks, ki so 
izrazito vključevalne, ki jih 
lahko uporabljajo prav vsi 
občani in ki so trajnostno 
naravnane. 

Na srečanju izmenjali 
dobre prakse
V Škofji Loki je potekalo mednarodno srečanje županov na temo razvoja in izmenjave participatornih 
praks, ki je uvodni dogodek v mednarodnem projektu Evropa za državljane: Mladi in starejši – 
aktivno staranje, v katerem je Škofja Loka vodilni partner.

Na delavnici ob mednarodnem srečanju županov iz partnerskih mest / Foto: Peter Pokorn ml.
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Škofja Loka – Gre za skupen 
projekt občine in države, saj 
ima občina z ministrstvom 
za okolje podpisano pogod
bo o sofinanciranju. Pripra
va dokumentacije je v celoti 
strošek občine, odkup zem
ljišč bo financirala država, 
gradnjo in nadzor pa enako
vredno oba investitorja. Kot 
je po javni predstavitvi pove
dala Tatjana Bernik, vodja 
oddelka za okolje, prostor in 
občinsko redarstvo, je bil na
men predstavitve dvojen: da 
predstavijo projekt, kjer je 
zdaj dokumentacija izdela
na do te mere, da lahko pri
dobijo gradbeno dovoljenje; 
lastnikom zemljišč pa so 
predstavili postopek odkupa 
zemljišč. Na vsej trasi pro
jekta je 75 lastnikov, od njih 
je v največji meri odvisno 
tudi, kako hitro bodo izpe
ljani odkupi. Postopek od
kupov po pooblastilu direk
cije za vode vodi občina, ki 
ljudem tudi zagotavlja, da 
ljudem ne bo treba hoditi od 
vrat do vrat in da v zvezi s 
tem tudi ne bodo imeli no
benih stroškov. Pričakujejo, 
da bo to opravljeno v letu 
dni, da potem lahko vložijo 
vlogo za gradbeno dovolje
nje, leta 2021 pa bi lahko že 
začeli graditi. Bernikova še 
doda, da je bil projekt tudi 
recenziran na državni direk
ciji za vode.

Protipoplavna ureditev ob
močja Poljanske Sore od 
Puštala do sotočja Selške in 
Poljanske Sore ter Sore do 
Suhe bi lahko potekala v šti
rih fazah. Prvi del bi zajel 
območje kopališča v Pušta
lu, kjer bi poleg varovalnih 
ukrepov poskrbeli tudi za 
ureditev brežin v obliki te
ras, da bi te površine izkori
stili za rekreativne namene. 
Drugo je območje od Hudi
čeve brvi do puštalskega 
mostu, tretje od Puštala do 
sotočja (tudi tu bi prostor iz
koristili za kopalce) in četrto 
skupna Sora proti Suhi. Cilj 
ureditve je zaščita pred po
plavami, ki jih želijo naredi
ti tudi čim bolj sonaravne in 
trajnostne. Slednjič posega
jo tudi na območje Nature 
2000 in območje zaščitene
ga kulturnega spomenika, 
kar je terjalo tudi veliko 
kompromisov, dodaja Ber
nikova. Skupaj s projektanti 
(projektanta sta Arhitektur
ni biro Ravnikar  Potokar in 
podjetje IZVOR), Civilno 
zaščito in drugimi so si 
ogledali tudi nekaj primerov 
ureditve pri nas in v Avstriji.
Gradnja se lahko izvede po 
fazah (po vodotoku nav
zdol, začenši v Puštalu), 
lahko pa tudi v enem zama
hu, kar je bila na dobro obi
skani javni predstavitvi tudi 
pobuda javnosti. Izvedba je 
odvisna od zmožnosti ob
činskega proračuna.

Varovali bodo 
pred poplavami
Občina je pripravila javno predstavitev projekta 
protipoplavne ureditve območja Poljanske Sore 
od Puštala do sotočja obeh Sor in Sore do Suhe.

ŠKOFJA LOKA

Partnerska mesta  
o staranju
Po prvem srečanju v medna
rodnem projektu Mladi in 
starejši – aktivno staranje v 
Škofji Loki sledi še pet sre
čanj v partnerskih mestih, 
eno znova v Škofji Loki.
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GORENJA VAS - POLJANE

Šola je praznovala
S prireditvijo v Lučinah so 
sredi oktobra zaznamovali 
osemdesetletnico tamkaj
šnje šolske stavbe, izšla je 
tudi knjiga 80 let v lučin
skem hramu učenosti.
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ŽELEZNIKI

Gasilci bolje 
opremljeni
Prostovoljno gasilsko druš
tvo Železniki je pripravilo 
predstavitev dela gasilcev in 
prvih posredovalcev pod na
slovom Železnkarsk gasilc 
se na ogled postavi.
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ŽIRI

Svetlo sporočilo upora
V kozolcu pri Šemoncovi do
mačiji, kjer so marca 1928 
brezniški fantje pretepli in 
razorožili tri italijanske oro
žnike, so upor domačinov 
obudili z uprizoritvijo Bre
zniške barufe.
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Gasilci se 
predstavijo
Gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Škofja 
Loka so tretjo soboto v 
oktobru, mesecu požarne 
varnosti, tradicionalno odprli 
vrata vsem obiskovalcem.
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V ponos kraju 
in regiji
To je nov Nordijski center 
Poclain, ki je od začetka tega 
meseca tudi uradno odprt, v 
njem pa vadijo in tekmujejo tako 
domače smučarske skakalke in 
skakalci kot tudi športniki iz 
drugih klubov.
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Škofja Loka – Bližata se državna praznika, dan reformacije 
in dan spomina na mrtve. Združenje borcev za vrednote 
NOB Škofja Loka ob dnevu spomina na mrtve vabi na slo
vesnost v spomin na padle borce in žrtve fašističnega na
silja, ki se jim bodo poklonili v sredo, 30. oktobra 2019, ob 
16. uri pred Domom ZB NOB Škofja Loka. V kulturnem 
programu bodo sodelovali: Mestni pihalni orkester Škofja 
Loka in Sorške kresnice, program bo oblikovala in vodila 
Monika Tavčar.

Slovesnost v spomin padlim borcem
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Loški glas, torek, 29. oktobra 2019

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 10/let nik VIII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 86, ki je iz šel 29. oktobra 2019.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka se je že deveto leto pri-
družila Evropskemu tednu 
mobilnosti, ki je letos pote-
kal pod geslom "Gremo 
peš!". Gre za kampanjo, ki 
vsako leto sredi septembra 
poteka pod okriljem Evrop-
ske komisije, njen namen 
pa je spodbuditi lokalne 
skupnosti k izvajanju ukre-
pov in promociji trajnostne 
mobilnosti ter s tem prispe-
vati k zmanjševanju osebne-
ga motornega prometa. Lju-
di ozavešča v smeri spremi-
njanje sodobne miselnosti 
pri navezanosti na pretirano 
uporabo avtomobila, spod-
buja k pešačenju, kolesarje-
nju in uporabi javnega pro-
meta, kar je vse v prid zdrav-
ja ljudi in varovanja okolja.

Osrednji dogodek Evrop-
skega tedna mobilnosti so v 
Škofji Loki pripravili v so-
boto, 5. oktobra, pred njim 
pa že septembra organizi-
rali t. i. pešbus v OŠ Škofja 
Loka-Mesto, OŠ Cvetka Go-
larja in OŠ Ivana Groharja, 
pripravili predavanje o traj-
nostnem in vključujočem 
urejanju prostora, v duhu 
Evropskega tedna mobilno-
sti je potekala tudi priredi-
tev Veter v laseh, kjer so 
izvajali ustvarjalne delavni-
ce na temo prometa. Takrat 
in prvo oktobrsko soboto 
pa so ponudili tudi brezpla-
čen prevoz z mestnimi av-
tobusi. 

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu je 5. okto-
bra na Trgu pod gradom 
predstavil svoje delo, obisko-
valci so spoznali projekt Peš-
bus, kjer otroci škofjeloških 
osnovnih šol v spremstvu od-
raslih prostovoljcev pešačijo v 
šolo (sodelujočim so ob tej 
priložnosti podelili nagrade), 
na voljo so bila električna ko-
lesa, predstavili so se tudi po-
licisti, reševalci zdravstvene-
ga doma, gasilci PGD Škofja 
Loka s svojim intervencij-
skim vozilom in dijaki Šol-
skega centra Škofja Loka z 
električnim kolesom in skiro-
jem, najmlajše pa je navduši-
la predstava Jaka v prometu. 

Gremo peš
Osrednji dogodek Evropskega tedna mobilnosti so v Škofji Loki zaradi slabega vremena premaknili 
na prvo soboto v oktobru. Potekal je v duhu letošnjega gesla "Gremo peš!".

Loški gasilci so predstavili svoje vozilo. / Foto: Tina Dokl

Delo in oprema policistov sta pri mladih vzbudila veliko 
zanimanja. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župan Tine 
Radinja pobudo za vzposta-
vitev parkirnih mest za in-
terventne primere takole 
komentira: "Za zares nujne, 
urgentne primere je urejen 
dovoz in dostop neposredno 
do vrat urgentne službe – za 
tistih nekaj minut, ko po-
škodovanec izstopi iz avta 
in gre oziroma ga pospre-
mijo neposredno na urgen-
co." Za invalide in druge, ki 
se težje gibljejo in katerih 
vozila so opremljena s par-
kirno karto za invalide, je 
posebej označenih parkir-
nih mest dovolj in so manj 
zasedena od običajnih. 
O siceršnji stiski s parkirni-
mi mesti in o možnostih raz-
širitve pa župan pravi: "Do-

datna parkirna mesta smo 
omogočili na zgornjem pla-
toju Tehnika (sto metrov od 
zdravstvenega doma), kjer 
lahko parkirajo obiskovalci 
zdravstvenega doma in je to 
tudi označeno. Po dveh letih 

ljudje te možnosti verjetno 
še ne poznajo dovolj, saj je to 
parkirišče manj zasedeno. V 
neposredni okolici zdravstve-
nega doma bo težko zagoto-
viti veliko več parkirnih 
mest, prav pa je, da so ta pra-

vilno uporabljena, da tam ne 
parkirajo zaposleni v zdra-
vstvenem domu, ki lahko pu-
stijo svoja vozila tudi na ne-
koliko bolj oddaljenih parki-
riščih, da so parkirna mesta 
pri zdravstvenem domu res 
namenjena obiskovalcem. 
Prav s tem namenom smo za 
zaposlene – pa tudi za druge 
uporabnike zdravstvenega 
doma – uredili parkirišče 
tudi na spodnji ploščadi Teh-
nika. Za to parkirišče si lah-
ko zaposleni v stavbi zdra-
vstvenega doma zagotovijo 
letno parkirno dovolilnico," 
navaja župan. 
Ob tem omenja tudi dogovor 
za sprostitev prostora v stav-
bi zdravstvenega doma: "Ti-
ste, ki niso nujno vezani na 
zdravstveni dom, pa tam 
opravljajo svoje dejavnosti, 
bomo preselili na druge loka-
cije, na primer škofjeloško 
izpostavo Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Sloveni-
je (ZZZS), ki zaseda več pro-
storov v stavbi zdravstvenega 
doma. Z ZZZS smo se načel-
no dogovorili za selitev na 
drugo lokacijo. Upam, da 
bodo spoštovali ta dogovor in 
skupaj z nami čim prej poi-
skali primerne prostore."

Težave s parkiranjem
Na težave s parkiranjem pri zdravstvenem domu v Škofji Loki pogosto 
opozarjajo občinski svetniki in tudi naši bralci. Tako je na zadnji seji 
občinskega sveta ena od svetnic omenila težavo pri parkiranju ob 
interventnih prihodih v zdravstveni dom.

Obiskovalci zdravstvenega doma lahko parkirajo na platoju 
nekdanjega Tehnika. / Foto: Gorazd Kavčič

Gospodarske javne službe na 
področju okolja, ki jih ljudje 
poznamo kot "komunalo" so 
ena ključnih nalog Občine. 
Verjamem pa, da jih ljudje 
komaj opazimo, seveda, pod 
pogojem, da so dobro ureje-
ne. Tudi ob velikih premikih, 
ki se bodo v prihodnosti na 
tem področju zgodili v Škofji 
Loki, je  naš prvi cilj, da upo-
rabniki komunalnih storitev 
sprememb sploh ne opazijo. 
Vseskozi mora biti zagoto-
vljena nemotena oskrba s pi-
tno vodo ter odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda, tako 
da te odločitve nikakor ne 
bodo vplivale na okolje ter 
čim manj na zaposlene, ki 
danes opravljajo te službe.
Občinski svet se je že spomla-
di posvetoval o organizacijski 
obliki gospodarskih javnih 
služb in se na septembrski 
seji odločil, da jih bomo v pri-
hodnosti zagotavljali v obliki 
javnega podjetja. Smo na-
mreč ena od zgolj štirih med 
212 občinami v Sloveniji, ki 
jim je oskrbo s pitno vodo ter 
odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda zagotavljalo zaseb-
no podjetje. Svetnice in sve-
tniki vidijo prednosti v stori-
tvah, zagotovljenih prek jav-
nega podjetja, saj to omogoča 
večje sinergije pri investici-
jah, potencialno pa tudi bolj 
odzivno in trajnostno storitev 
za uporabnike kot za okolje. 
Še preden smo sprejeli odlo-
čitev o prehodu na novo orga-
nizacijsko obliko prek javne-
ga podjetja, smo analizirali 
več možnosti, kako bi se opti-
malno organizirali. Ena od 
možnosti je ustanovitev pov-
sem svojega javnega podjetja, 
druga, skupna ustanovitev s 
sosednjimi občinami ali pa 
zagotoviti del naših storitev 
pri enem od sosednjih javnih 
podjetij. Natančno smo preu-
čili vse tri možnosti. 
Časa, da začnemo s priprava-
mi za vzpostavitev nove orga-

nizacijske oblike javnega 
podjetja, ni več veliko. Zaradi 
dolgotrajnosti postopkov in 
potencialnega prenosa 
osnovnih sredstev (objektov, 
omrežij in materialno-teh-
nične podpore), dejavnosti in 
zaposlenih z Loške komuna-
le na novega izvajalca, ki bo 
javna služba, smo Loški ko-
munali že večkrat predlagali 
podaljšanje koncesije še za 
eno leto. Žal od njih do roka 
potrditve nismo dobili, zato 
se je občinski svet odločil, da 
ustanovi lastno komunalno 
podjetje in še podaljša rok. 
Tako imamo do 15. novem-
bra čas, da se dogovorimo o 
že omenjenem prenosu ti-
stega, kar je potrebno za iz-
vajanje teh storitev, ter tako 
poskrbimo, da bodo zaposle-
ni lahko delali na istih komu-
nalnih javnih službah kot 
doslej. Še enkrat: naš cilj je 
jasen, to je prizadevanje za 
proces prenosa, s katerim 
bomo vsem zagotavljali delo 
pod enakimi pogoji, za dobro 
javnih služb v Loki. Če bo do 
podaljšanja koncesije prišlo, 
bomo imeli veliko več časa, 
da bo vse skupaj potekalo 
tekoče, predvsem pa v dogo-
vornem in sodelovalnem 
duhu. Za dobro okolja, ljudi 
in Loke.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Gospodarske  
javne službe

Tine Radinja
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofja Loka je 
vodilni partner in nosilka 
dveletnega mednarodnega 
projekta Mladi in starejši – 
aktivno staranje, s katerim 
je uspela na razpisu Evrop-
ske komisije programa 
Evropa za državljane. Prva 
od šestih konferenc je že 
mimo, v letih 2020 in 2021 
bodo potekale v partnerskih 
mestih, maja prihodnje leto 
tudi v Škofji Loki, kjer bo 
hkrati potekala generalna 
skupščina združenja evrop-
skih mest Douzelage. 
Miha Ješe, v občini Škofja 
Loka odgovoren za medna-
rodno sodelovanje, je prvo 
srečanje, na katerem so žu-
pani in drugi vodilni iz par-
tnerskih občin razpravljali o 
razvoju in izmenjavi partici-
patornih praks, ocenil kot 
izjemno uspešno. "Nasle-

dnjih pet srečanj bo temat-
sko nadgrajenih in bodo 
obravnavale tematiko med-
generacijskega sodelovanja v 
duhu kakovostnega staranja. 
Tak je tudi naslov projekta, 
ki ga je potrdila razpisna ko-
misija v Evropski uniji. Po-
govarjali se bomo o štirih 
smereh: kaj glede kakovo-
stnega staranja naredijo ob-
čine, kako so vanj vključeni 
starejši, kako učitelji in dija-
ki," napoveduje Miha Ješe in 
pojasni tudi organizacijske 
oblike, ki bodo predstavljale 
okvire srečanj. 
Najprej se bodo udeleženci 
projekta marca 2020 srečali 
v Judenburgu, naslednje 
srečanje bo maja v Škofji 
Loki. Tu bodo vključili vsa 
štiri področja, spoznavali, 
kako deluje društvo upoko-
jencev, v Rdeči ostrigi bodo 
izmenjevali mnenja mladi, 
predvidevajo tudi obisk v 

Centru slepih, slabovidnih 
in starejših, da bodo videli 
tudi izkušnje institucije. Na 
takratno plenarno zasedanje 
bodo povabljeni tudi velepo-
slaniki, dodaja Ješe. Pogovor 
bo zadeval ne le staranje, 
temveč tudi podporne pro-
grame: zdravstvo, elektron-
sko opismenjevanje, prevo-
ze, stanovanja za starejše. 
Napoveduje, da bodo na 
škofjeloško srečanje povabi-
li tudi evropske poslance. 
Avgusta prihodnje leto bo 
srečanje v Köszegu na Ma-
džarskem, sledi novembr-
sko srečanje V Kruji (Alba-
nija), kjer bodo teme varova-
na stanovanja, pomoč na 
domu, oskrba, skratka, kaj 
država naredi na institucio-
nalnem področju, kar sicer 
že presega meje občine. Za 
Albanijo, prihodnjo članico 
EU, ki je najslabše razvita 
na teh področjih, bodo dra-

gocene izkušnje razvitejših 
držav, oceni Miha Ješe. Fi-
nalno srečanje bo v nem-
škem Bad Kötztingu in bo 
sinteza prejšnjih srečanj, 
sodelovale pa bodo vse štiri 
skupine. Izdali bodo končno 
poročilo in na tej podlagi 
opomnik, kako bodo v pri-
hodnosti delali na področju 
kakovostnega staranja. Sta-
ranje prebivalstva je namreč 
pereča problematika vse 
Evrope in po končanem pro-
jektu si želijo na podlagi no-
vih znanj in spoznanj posta-
ti starejšim prijazna občina. 
Miha Ješe je še poudaril, da 
je Občina Škofja Loka na 
evropskem razpisu dobila ta 
projekt med 130 prispelimi, 
kjer je bilo uspešnih 18 kan-
didatk. Pri štirih od petih 
kriterijev so dobili devetde-
set odstotkov točk, v celoti 
pa 88 točk, uspešni so bili 
programi nad 80 točkami. 

Partnerska mesta  
o staranju
Po prvem srečanju v mednarodnem projektu Mladi in starejši – aktivno staranje v Škofji Loki sledi 
še pet srečanj v partnerskih mestih, eno znova v Škofji Loki.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Jesenski del ak-
tivnosti Loško je ekološko je 
zajel akcijo zbiranja odpadne 
električne in elektronske 
opreme, dogajanja ob Evrop-
skem tednu mobilnosti in 
kot sklepni dogodek posvet 
Ko pade zadnje drevo, bo iz-
ginil ta svet. Trajnostne ak-
tivnosti, ki od leta 2012 pote-
kajo pod naslovom Loško je 
ekološko, so se v občini do-
dobra uveljavile. Začetkom z 
izboljšavami v javnem pro-
metu so sledile dejavnosti na 

več področjih, zastavljajo si 
tudi nove naloge in cilje, je 
na letošnjem sklepnem do-
godku okoljskega dogajanja 
dejal župan Tine Radinja. 
Tatjana Bernik iz občinskega 
oddelka za okolje in prostor 
pa je nanizala letošnje aktiv-
nosti občinske uprave, ki so 
se še posebno ukvarjale z od-
padki, trajnostno mobilno-
stjo in videzom življenjskega 
prostora.
V zvezi z odpadki so letos iz-
delali kataster ločenih frakcij. 
Izpeljali so dve akciji zbiranja 
odpadne električne in elek-

tronske opreme: spomladi so 
je zbrali 2827 kilogramov, 
jeseni 890 kilogramov. Za 
lepši videz mesta so popisali 
obvestilne table in odstranili 
dotrajane in tiste, ki ne služi-
jo več svojemu namenu. Na 
področju mobilnosti je leto-
šnja novost manjše vozilo za 
mestno središče, ki je bilo 
doslej na dveh poskusnih vo-
žnjah, da vidijo, kako bi lah-
ko delovalo za krajše razdalje. 
Med izboljšavami javnega 
prometa pa Bernikova navaja 
novo avtobusno linijo za za-
poslene v industrijski coni na 

Trati. Izvedba načrta mobil-
nosti za območje zdravstve-
nega doma pa je preloženo 
na naslednje leto.
Gibanje Loško je ekološko 
pa vključuje tudi različna 
druga dogajanja, predavanja 
in predstavitve, ki skušajo 
ozavestiti naš odnos do oko-
lja in ga tudi udejanjati. 
Sklepni dogodek okoljskih 
aktivnosti je bil posvet Ko 
pade zadnje drevo, bo izgi-
nil ta svet, ki ga je občina 
pripravila v sodelovanju z 
Inštitutom za razvoj vklju-
čujoče družbe. 

Ozavešča o varovanju okolja 

Škofja Loka – V okviru kreditne sheme, v katero svoja finanč-
na sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Po-
ljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka, je odprt javni razpis za dolgoročne in 
kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnil-
nim dejavnostim na kmetijah iz teh občin. Dolgoročni kredi-
ti se dodeljujejo za obdobje do deset let po obrestni meri 
šestmesečni EURIBOR + 2,00 odstotka. Pridobiti jih je mo-
goče za nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno 
opremo, nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov 
ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. Posamezen 
prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ sto tisoč 
evrov dolgoročnega kredita. Na voljo pa so tudi sredstva za 
kratkoročne kredite, namenjena financiranju tekočega poslo-
vanja. Do petdeset tisoč evrov kredita je mogoče dobiti za 
obdobje enega leta po obrestni meri 2,00 odstotka nominal-
no. Za več informacij se obrnite na Razvojno agencijo Sora, 
Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.

Ugodni krediti za dopolnilno dejavnost kmetij

Škofja Loka – V Škofji Loki so potekali Dnevi kitajske kulture 
in obogatili mednarodno podobo občine. V kinu Sora so 
prikazali tri filme kitajske kinematografije – Volčji totem, 
Vrnitev domov in Slepa masaža –, ki jih je za škofjeloškim 
prejšnji teden videlo tudi idrijsko občinstvo. Dneve kitajske 
kulture so začeli z delavnicami kitajske kaligrafije, ki je na-
stala skupaj s kitajsko pisavo in ima zato večtisočletno tra-
dicijo. Obiskovalci so se lahko tudi sami preizkusili v tej 
plemeniti umetnosti, spoznali pa so tudi obred pitja čaja. 
Dneve kitajske kulture so pozdravili župan Občine Škofja 
Loka Tine Radinja, konzul Republike Kitajske Li Qianghua in 
Danijela Voljč, direktorica Konfucijevega inštituta, ki je bil z 
občino in kitajskim velepslaništvom soorganizator kitajskih 
dnevov. V gostilni Pr' Pepet' pa so v dneh, ko je Škofja Loka 
spoznavala kitajsko kulturo, stregli kitajske jedi.

Dnevi kitajske kulture

V Škofji Loki so obiskovalci spoznali tudi tradicionalni 
ritual pitja čaja. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V dvajsetih 
slovenskih občinah poteka 
projekt Manj svečk za manj 
grobov, zasnovan leta 2009. 
Letos se mu pridružuje tudi 
Občina Škofja Loka. Gre za 
projekt ekološko-humani-
tarne narave, ki želi na eni 
strani zmanjšati pretirano 
okraševanje grobov ob 1. no-
vembru, na drugi strani pa 
zbrati sredstva za nakup 
opreme, ki rešuje življenja. 
V preteklih letih je bilo zbra-
nih več kot 250 tisoč evrov, 
namenili pa so jih nakupu 
številnih defibrilatorjev, in-
kubatorjev za nedonošene 
otroke, ultrazvočnih naprav 
naprave za helikoptersko 
nujno medicinsko pomoč, 
antidekubitusnih blazin za 
nepokretne bolnike in aspi-
ratorjev. Denar je šel tudi za 
raziskave rakavih obolenj, 
financirali so nakup števil-
nih profesionalnih nosil za 
Gorsko reševalno službo in 

podprli še mnogo drugih 
projektov.
V projektu sodelujejo lokal-
ne organizacije in občine ter 
več kot štiristo prostovolj-
cev, ki so v dneh okrog 1. 
novembra s stojnicami pri-
sotni na pokopališčih, kjer 
obiskovalci v zameno za svoj 
prispevek prejmejo ekolo-
ško izdelano zastavico, ki jo 
pustijo na grobu svojih naj-
dražjih. Projekt je v sloven-
skem prostoru že dobro pre-
poznan in uveljavljen. V 
preteklih letih je prejel tudi 
priznanje za posebne dosež-
ke Mladinskega sveta Slove-
nije ter nagrado za naj pro-
stovoljca, ki jo podeljuje Dr-
žavni svet Republike Slove-
nije. Dobrodelno društvo 
Fundacija svečka vsa zbrana 
sredstva v celoti prenese 
prejemnikom, ki so vnaprej 
znani in delujejo v lokalnem 
okolju, kjer so bila sredstva 
zbrana (bolnišnice, varstve-
no-delovni centri, reševalne 
postaje, domovi starejših). 

Manj svečk  
za manj grobov

Spodbujajo medsebojno 
(tudi medgeneracijsko) sode-
lovanje. Udeleženci so spo-
znali tudi postopno pot in 
postopke, ki so pripeljali k 
uvedbi, sprejetju in delova-
nju participatornega prora-
čuna v Občini Ajdovščina, 
kjer so na tem področju v 
Sloveniji opravili pionirsko 
delo. Ob sklepu konference 
so oblikovali konkretne pre-
dloge, kako vpeljati participa-
cijo, da bi zaživela v lokalnih 
skupnostih za vse generacije.
Za vtis o mednarodni konfe-
renci smo vprašali župana 
Tineta Radinjo. "S projek-
tom Evropa za državljane bo 
Občina Škofja Loka nadgra-

dila že tako bogato medna-
rodno sodelovanje in okrepi-
la izmenjavo praks in znanj, 
kako občine po Evropi (z 
različnih zornih kotov) delu-
jemo in se lotevamo enakih 
problemov. Za krovno temo 
dveletnega projekta smo iz-
brali medgeneracijsko sode-
lovanje in participatorne 
prakse. Na srečanju župa-
nov, podžupanov in občin-
skih uradnikov iz 18 mest iz 
15 držav smo želeli predeba-
tirati participacijo občank in 
občanov vseh starostnih 
skupin. Ugotovili smo, da za 
različne starostne skupine 
pri tem potrebujemo različ-
na orodja, nekateri prisegajo 
na e-participacijo in e-vklju-
čevanje mlajših in starejših, 

spet drugi uporabljajo 'ana-
logne' oblike. Prakse so bile 
zelo zanimive. Všeč so mi 
bile prakse v Belgiji, Nemči-
ji, Avstriji, zelo zanimivo se 
tega lotevajo na Portugal-
skem, z vključevanjem po-
deželja. Eden od ciljev je bila 
pridobitev participatornega 
proračuna kot enega od oro-
dij za sodelovanje in skupaj 
smo v delavnicah oblikovali 
predloge, kako bi bilo to naj-
bolj smotrno izvesti.
Rezultata prve delavnice sta 
nabor praks participacije, ki 
jo že imamo, in smernice k 
uvedbi participatornega pro-
računa," je dejal Tine Radi-
nja. Uspešnost dogodka pa 
je takole ocenil: "Najbolj po-
zitivno sem bil presenečen 

nad globino in ekspertizo 
pogovorov ter nad tem, da 
smo že takoj začeli z resno 
debato o tem, kaj deluje in 
kako, kateri so mehanizmi 
za uspešno participacijo. 
Všeč mi je bilo, da so bili 
udeleženci večidel vnaprej 
pripravljeni, da so prinesli 
svoje materiale in prezenta-
cije o načinu delovanja v 
svojih občinah. Iz zapisni-
kov bo pripravljen zaključen 
dokument, ki bo pomoč vsa-
ki od občin, na kakšen način 
bomo vse to, kar smo nabra-
li iz evropskih izkušenj, 
uporabili v svoji praksi. Na-
črpali smo kar nekaj znanja. 
Poleg tega je vedno lepo go-
stiti prijatelje iz tujine v na-
šem mestu."

Izmenjali so dobre prakse
31. stran
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Škofja Loka – Poleg gasil-
skih vozil, ki so glavno orod-
je za delovanje gasilcev, so 
člani Prostovoljnega gasil-
skega društva (PGD) Škofa 
Loka na dnevu odprtih vrat 
na ogled postavili še zašči-
tno opremo, opremo za re-
ševanje ter operativno opre-
mo, ki je nameščena v avto-
mobilih. Obiskovalci so v 
šotoru lahko videli, kakšno 

je stanje v zadimljenem pro-
storu ob požaru, in pogleda-
li skozi termokamero; najve-
čja gneča pa je bila pri dviga-
lu s košaro, s katero so jih 
dvignili pod nebo. Za otroke 
so tokrat prvič pripravili za-
bavni poligon, kjer so mora-
li premagovati ovire, na kon-
cu pa zadeti tarčo z vedrov-
ko. Pekli so kostanj in po-
stregli s čajem. "Glavni na-
men dneva odprtih vrat je, 
da gasilci predstavimo svoje 

delo, pokažemo dom in 
opremo. Obiskovalci so nas 
lahko karkoli vprašali in naj-
bolj jih je zanimalo, kako 
poteka intervencija ter ali 
delujemo kot poklicni ali 
prostovoljni gasilci," je poja-
snil predsednik PGD Škofja 
Loka Domen Primožič.
PGD Škofja Loka je sicer 
osrednje društvo v Občini 
Škofja Loka, kar pomeni, da 
pokrivajo celotno območje 
občine, poleg tega so kot Ga-
silska enota širšega pomena 
podpisali pogodbo z državo 
za posredovanje v primeru 
prometnih nesreč in ob ne-
srečah z nevarnimi snovmi. 
Imajo okoli sto članov, od 
tega je od petdeset do šestde-
set operativnih gasilcev. Re-
dno skrbijo za usposabljanje, 
tedensko izvajajo vaje in se 
udeležujejo izobraževanj. 
"Med občani je veliko takih, 
ki menijo, da svoje delo opra-
vljamo poklicno, a to ne drži, 
smo prostovoljci. Njihovo si-
cer zmotno mišljenje nam 
daje vedeti, da delamo dobro, 
strokovno in brezhibno, 
predvsem pa, da se ljudje po-
čutijo varno, kar je bistvene-
ga pomena, saj smo ne naza-
dnje tu zanje in njim v po-
moč," je še povedal Primožič.

Gasilci se predstavijo 
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka so tretjo soboto v oktobru, 
mesecu požarne varnosti, tradicionalno odprli vrata vsem obiskovalcem.

Letošnji Dan odprtih vrat PGD Škofja Loka je po besedah 
predsednika Primožiča obiskalo največje število 
obiskovalcev doslej. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Od 1. oktobra 
naprej ima parkirišče na 
Štemarjah na Kapucinskem 
trgu več parkirnih mest. 
Septembra je občina pripra-
vila spremembe parkirnega 
režima na tem območju, ob-
činski svet pa sprejel spre-
menjeno odredbo o določi-
tvi parkirnih površin v obči-
ni, s katero uvajajo režim 
kratkotrajnega plačljivega 
parkiranja tudi na novem, 
razširjenem območju parki-
rišča. Letos so odkupili ze-
mljišče, na katerem je nek-
daj stalo poslopje davčne 
uprave, in tam septembra 
uredili makadamsko parki-
rišče. V enoten parkirni re-
žim so vključili tudi že ob-
stoječih 23 (13 + 10) parkir-
nih mest, namenjenih krat-
kotrajnemu parkiranju na 
zahodu in jugozahodu po-
slovne hiše. Brezplačno 
kratkotrajno parkiranje tako 
ostaja le na dveh parkirnih 
mestih, ki sta namenjeni 
polnjenju električnih vozil, 
kjer najdaljši čas parkiranja 

in polnjenja ostaja dve uri. 
Cena parkiranja na parkiri-
šču Štemarje se ne spremi-
nja, saj v veljavi ostaja obsto-
ječi parkirni režim: prvi dve 
uri je parkiranje brezplačno, 
vsaka naslednja ura pa je 
plačljiva in znaša 0,50 evra 
na uro. Zaradi širitve plačlji-
vega parkiranja se povečuje 
tudi število izdanih letnih 
dovolilnic za stanovalce in 
poslovne subjekte. 
V občini Škofja Loka je sku-
pno na razpolago 429 pla-
čljivih parkirnih mest na 
šestih plačljivih parkiriščih. 
Imajo parkirišča z začetnim 
brezplačnim parkiranjem 
od pol ure do dveh ur z mo-
žnostjo plačila parkirnine 
za daljši čas: Pepetov klanec 
(na Grabnu), Tehnik, 
Zdrav stveni dom, Novi svet 
– plato in Štemarje, med-
tem ko začetno brezplačno 
parkiranje ni možno na 
plač ljivem parkirišču pri 
šolskem centru. Z izjemo 
parkirišč na Pepetovem 
klancu in pri zdravstvenem 
domu si upravičenci (stano-
valci in lastniki ali najemni-

ki lokalov) na vseh preosta-
lih navedenih parkiriščih 
lahko zagotovijo tudi letne 
parkirne dovolilnice. Parki-
rati je mogoče tudi z upora-
bo mobilne aplikacije za 
pametne telefone (http://
www.ipark.si) oziroma brez 
uporabe parkirnega listka. 
Sicer je vedno treba imeti 
parkirni listek in slediti na-
vodilom na posameznem 
parkirnem avtomatu. 
Cena parkiranja se razliku-
je po parkirnih conah: v 
prvi parkirni coni je parki-
ranje najdražje (evro na 
uro) z različnim začetnim 
časom brezplačnega parki-
ranja, v drugi coni je cena 
parkiranja 0,50 evra na uro 
z dveurnim brezplačnim 
začetnim parkiranjem, 
medtem ko v tretji coni ni 
začetnega brezplačnega 
parkiranja, saj ura parkira-
nja znaša le 0,25 evra na 
uro, pojasnjujeta Miloš Bajt 
z oddelka za gospodarske 
javne službe in prometno 
infrastrukturo in Jernej 
Tavčar iz občinske službe 
za stike z javnostjo. 

Na Štemarjah več 
parkirnih mest
Z odkupom dela zemljišča na Štemarjah se povečujejo tamkajšnje 
parkirne površine.

Dodatna parkirišča na makadamskem delu Kapucinskega trga / Foto: Primož Pičulin

Ob načrtovanju ukrepov trajnostne mobilnosti, opredeljenih v Celostni prometni strategiji Škofja Loka, 
in ob zavedanju, da bodo izvedeni ukrepi močno zaznamovali razvoj, 

blaginjo in kakovost življenja lokalne skupnosti, 

OBČINA ŠKOFJA LOKA
vabi na skupinski pogovor

KAKO NAREDITI PROMET V ŠKOFJI LOKI 
OBČANOM IN OKOLJU PRIJAZNEJŠI? 

5. novembra 2019, od 17:00 do 19:30, 
v veliki sejni dvorani v drugem nadstropju Upravne enote 

Škofja Loka, Poljanska cesta 2. 

Na dogodku bomo:
•

spoznali koristi trajnostne mobilnosti za lokalno skupnost,
•

spoznali uspešne domače in tuje prakse na področju trajnostne mobilnosti in
•

poiskali načine, kako bi načrtovani ukrepi zaživeli v lokalnem okolju. 

Srečanje, na katerem bo sodeloval tudi župan Tine Radinja, bo namenjeno tudi sproščenemu pogovoru 
ob prigrizku in mreženju vseh, ki si želijo aktivno prispevati k skupnemu razmisleku o razvoju prometa v 

lokalni skupnosti. 

Za lažjo organizacijo dogodka, prosimo za prijave prek spletnega obrazca.

Vljudno vabljeni!

Več informacij: Katjuša Šavc, Focus društvo za sonaraven razvoj, E: katjusa@focus.si, T: 051 358 577

Dogodek organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi 
evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

focus
društvo za sonaraven razvoj

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Oktobra je po-
tekalo redno letno srečanje 
energetskih managerjev jav-
nih ustanov v občini Škofja 
Loka. Takšna srečanja orga-
nizirajo že od leta 2013 in so 
namenjena pregledu dosež-
kov na področju energetske 
učinkovitosti in izzivov, ki 
jih v energetiki prinaša niz-
koogljična družba.
Tatjana Bernik, vodja oddel-
ka za okolje, prostor in ob-
činsko redarstvo, je pohvali-
la energetske managerje, saj 
je imela občina prvič v za-
dnjih letih skupno porabo 

električne energije in toplo-
te v objektih v občinski lasti 
nižjo od 100 kWh/m2. Niz-
ka poraba energije je posle-
dica izvedenih investicij v 
energetsko sanacijo stavb in 
tudi zavzetega dela odgovor-
nih oseb za rabo energije v 
teh objektih. Energetske ka-
zalnike je podrobneje pred-
stavil Bogomil Kandus, 
predstavnik družbe Ene-
kom, s katero ima občina 
sklenjeno pogodbo o sodelo-
vanju pri uvajanju sistema 
upravljanja z energijo. Poleg 
stroška in rabe energije se v 
okviru informacijskega sis-
tema spremljajo tudi okolj-

ski parametri. Niža se tudi 
poraba vode, v prvi polovici 
leta 2019 se je v primerjavi z 
istim obdobjem lani znižala 
za sedem odstotkov. Občina 
je lani v okviru projekta 
NEKTEO v svoj informacij-
ski sistem vključila porabo 
vode večjih uporabnikov, ki 
omogočajo sledenje porabe 
na minimalni ravni. NEK-
TEO je projekt za občine, ki 
spodbuja trajnostno ener-
getsko učinkovitost in pote-
ka v okviru programa sode-
lovanja Interreg V – A Slove-
nija – Avstrija. Na Gorenj-
skem je partner projekta 
Razvojna agencija Sora.

Dosegajo energetske prihranke
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Jože se je rodil 
marca 1968 na Jesenicah kot 
šesti otrok v družini. Ko je bil 
še zelo majhen, so sčasoma 
doma ugotovili, da se ne 
obrača za gibom roke ali dru-
gimi kretnjami, temveč za 
glasom, kar je že kazalo na 
to, da ima velike težave z vi-
dom. Zdravniki so potrdili 
sume domačih, da slabo vidi. 
"Pri njih doma sta se oglasila 
dva tiflopedagoga in staršem 
priporočila, da bi ga poslali v 
tedanji Zavod za slepo in sla-
bovidno mladino v Ljubljani. 
Tja je prispel star pet let, obi-
skoval tamkajšnji vrtec, malo 
šolo in v nadaljevanju osnov-
no šolo s prilagojenim pro-
gramom, tudi v zavodu," o 
njem pripoveduje Beno Virt, 
tajnik Medobčinskega dru-
štva slepih in slabovidnih 
Kranj, ki Jožeta pozna 45 let. 
Po osnovni šoli je leta 1983 

prišel v tedanji Center dr. 
Antona Kržišnika v Škofji 
Loki, kjer se je tri leta uspo-
sabljal v kovinarskih delav-
nicah. Njegovo usposablja-
nje je bilo zasnovano tudi 
kot oblika rehabilitacije, s 
pomočjo katere bi se lahko 
vključil na trg dela. Po reha-
bilitaciji so mu skušali najti 
zaposlitev v različnih podje-
tjih na Gorenjskem, a mu 
je niso uspeli najti. Tako se 
je zaposlil kar v delavnici 
Centra slepih in slabovi-
dnih v Škofji Loki, kjer bo 
letos 11. novembra zaključil 
svojo delovno kariero in se 
upokojil. 
Jožeta poznajo kot človeka, 
ki ga zanima veliko stvari. 
Že v osemdesetih letih je 
vzljubil gledališko ume-
tnost in obiskoval predsta-
ve, odigrane na različnih 
odrih. Kasneje pa je postal 
abonent v Prešernovem gle-
dališču v Kranju. "Njegova 

ljubezen do te plemenite 
umetnosti se kaže tudi v 
tem, da predstave v Kranju 
večinoma obiskuje sam, kar 
pa zanj pomeni tudi kar ve-
lik logističen podvig. Res je 
tudi, da je že leta 2009 za-
čel uporabljati belo palico 
za slepe, ki je že od tedaj 
njegova najbolj zvesta spre-
mljevalka," nadaljuje Beno 
Virt. Jože je aktiven tudi na 
različnih drugih področjih. 
Rad se ukvarja s športi, ki 
so prilagojeni za slepe: vr-
tno kegljanje, govoreči pi-
kado in namizni tenis za 
slepe (showdown) ... Poleg 
športa ga navdušuje tudi 
branje knjig v brajevi pisavi 
za slepe. Jože biva v Centru 
slepih, slabovidnih in sta-
rejših v Škofji Loki, kjer 
skupaj s prijateljico Anico, 
ki jo je spoznal leta 2013, 
pišeta jedilnike v brajevi pi-
savi. Njegova velika ljube-
zen je tudi letovanje v domu 

oddiha Zveze slepih Slove-
nije v Izoli, ni pa mu tuje 
obiskovanje tudi drugih po-
čitniških krajev. Tisti, ki ga 
poznajo, vedo povedati, da 
se iz Škofje Loke na pot z 
avtobusom v Izolo odpravi 
popolnoma samostojno. 
Jože je sicer doma iz Bo-
hinjske Bele in tudi obisk 
domače hiše mu ne povzro-
ča prav nobenih težav, ker 
se tudi tja z vlakom iz Ško-
fje Loke odpravi sam. A ni-
koli brez zveste spremlje-
valke bele palice.
"Po pogovoru z njim je za-
znati, da je zelo vesel, da bo 
kmalu spremenil svoj sta-
tus. Pravi, da bo tako imel 
še več časa za tiste hobije, 
ki so zaradi službe kar malo 
trpeli," sklene Beno Virt, ki 
je aktivno sodeloval pri pri-
pravi tega zapisa, saj so mu 
ga želeli sodelavci pripraviti 
kot presenečenje ob odho-
du v pokoj. 

Sam in v spremstvu bele palice
Svojo delovno kariero v kovinarskih delavnicah Centra slepih in slabovidnih v Škofji Loki v naslednjih dneh končuje Jože Zupančič. Rad se ukvarja s 
športom, obiskuje gledališke predstave, že desetletje pa je njegova zvesta spremljevalka bela palica za slepe.

Jože Zupančič do 11. novembra še na delovnem mestu, 
potem pa ...

Stara Loka – Prvo oktobrsko soboto so v Stari Loki priredili 
sejem in v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki so 
letos potekali pod geslom Dediščina#umetnost#razvedrilo, 
priredili tudi zanimivo razstavo. Na fotografijah so prikazali 
star običaj miklavževanja, ki je v Stari Loki še zelo živ, slike pa 
prikazujejo to šego skozi več desetletij 20. in 21. stoletja, od 
tridesetih let prejšnjega stoletja do današnjih dni. Na Fari ta 
običaj živi v svoji prvobitnosti, zato so nanj še posebej pono-
sni. Razstava se je s Sejma na Fari preselila v Sokolski dom. 

Sejem na Fari z razstavo o miklavževanju

Razstava o miklavževanju na Sejmu na Fari / Foto: Tina Dokl

Nina Fehter

Ogromno koncertirate v 
Evropi.
V zadnjih letih v Evropi kon-
certiram precej več kot doma, 
govoriva o številih, kot sta 
petdeset koncertov v ZDA in 
sto petdeset v Evropi. Upam, 
da me v Ameriki še poznajo. 
(smeh) Moj zvok je tipičen 
zvok ameriškega juga, kar je 
za vas mogoče eksotika. To-
vrstna glasbena scena je pri 
nas precej razvita, ogromno 
je dobrih glasbenikov, verje-
tno je prostor celo prenasi-
čen, tudi zato je število kon-
certov manjše. Vsekakor pa 
mislim, da bi bili slovenski 
izvajalci podobnega bluza v 
ZDA odlično sprejeti.

Zanima me, kako je pote-
kal vaš prodor na evropsko 
tržišče.
Najprej sem s skupino Black 
Diamond Heavies štirikrat 
prekrižaril skoraj celotne 
ZDA, kmalu je prišlo pova-
bilo za turnejo po Angliji in 
Irski, ki je bila zelo uspešna, 
zato smo se tja vračali vsaj 
dvakrat letno. V letu 2006 
so nas povabili v Francijo, 
kamor smo se potem vsako 
leto vračali, v letu 2011 pa je 

skupina razpadla, prekinje-
no pa je bilo tudi sodelova-
nje z agentom. Takrat sem 

kot solo izvajalec z imenom 
James Leg začel sodelovati z 
različnimi agenti za različne 

regije, kar se je izkazalo kot 
prednost. Tako lahko izve-
dem tritedensko turnejo v 
eni državi, namesto večte-
denske v desetih.

Zanimivo se mi zdi, da ste 
namesto kitare izbrali klavi-
ature.
Od šestega leta naprej sem 
vadil klavir v cerkvi, vsesko-
zi sem tičal s tem inštru-
mentom. Večkrat sem se 
preizkusil z igranjem kitare, 
ampak moje roke niso prave 
zanjo. Pravzaprav tudi na 
klaviaturah še nisem dose-
gel vsega, kar želim, zato ne 
čutim želje, da bi se ukvarjal 
z drugimi inštrumenti.

Če so moje informacije 
pravilne, v cerkvi niste 
zgolj vadili.
Oh, vadil sem v cerkvi, na-
stopal sem v cerkvi, vse je 
bilo cerkveno do mojega 
šestnajstega leta. V nekem 
trenutku sem mislil, da bom 
postal pridigar, pravzaprav 
sem celo nekajkrat pridigal 
v cerkvi svojega očeta.

Prav tako se mi zdi zanimi-
vo, da pri klaviaturah upora-
bljate distorzijo.
Distorziran zvok je prišel iz 
potrebe. Po razpadu Black 
Diamond Heavies sem iskal 
načine, kako narediti svoj 
zvok bolj poln in mogočnejši.

Po nepozabnem koncertu 
pred letom dni ponovno pri-
hajate v Škofjo Loko.
Resnično se veselim tega 
nastopa in mislim, da bo 
koncert še boljši kot lani. V 
sklopu te turneje sodelujem 
z Livijo Ranalli, ki je never-
jetna bobnarka in je z njo 
res užitek igrati. Prepričan 
sem, da se bodo obiskovalci 
imeli čudovito.

Za ljubitelje  
umazanega bluza
Po malo manj kot letu dni se v Škofjo Loko vrača divji ameriški bluzovski 
klaviaturist in vokalist James Leg, ki bo v nedeljo, 17. novembra, v Rdeči 
Ostrigi nastopil ob podpori samoniklega bluzovskega izvajalca, solo 
ansambla »spod Golice«, Samuela Bluesa. Dogodek bo potekal v sklopu 
projekta Bluzimo v Loki, ki ga podpira tudi Občina Škofja Loka.

Prečastiti bluzovski klaviaturist in vokalist James Leg 
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Škofja Loka – V energetsko-svetovalni pisarni so na voljo brez-
plačna individualna svetovanja s področja učinkovite rabe 
energije v gospodinjstvih. Izkušeni energetski svetovalci nudi-
jo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri: toplotni 
zaščiti in energetski sanaciji zgradb, zamenjavi ter izbiri ustre-
znih oken in zasteklitve, izbiri ogrevalnega sistema, ustrezne-
ga energenta in ogrevalnih naprav, pripravi tople sanitarne 
vode, uporabi obnovljivih virov energije, možnosti pridobitve 
različnih subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah in po-
dobnem. Svetujeta Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr., in 
Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str. Energetsko -svetovalna pisar-
na je odprta vsak torek od 16. ure do 17.30, in sicer na Kidriče-
vi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna predhodna 
najava na tel. št. Razvojne agencije Sora 04 50 60 220.

Brezplačno energetsko svetovanje

Škofja Loka – Jutri, 30. oktobra, bo ob 14.30 na pokopališču 
v Lipici žalna slovesnost v spomin žrtvam povojnih pobojev 
na Škofjeloškem. Liturgični obred bosta vodila dekan deka-
nije Škofja Loka Gregor Luštrek in župnik Alojzij Snoj. Kul-
turni program s pevci Škofjeloškega okteta, Mestnega pihal-
nega orkestra in deklamacijami bo povezovala Jana Jenko, 
govornik bo član odbora Nove Slovenske zaveze Jan Peršič.

V spomin žrtvam povojnih pobojev
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Mateja Rant

Lučine – Praznovanje osem-
desetletnice šolske stavbe so 
po besedah vodje šole Marti-
ne Jelovčan začeli septem-
bra, ko so pripravili srečanje 
z nekdanjimi učenci. Vabilu 
so se odzvali 92-letni Jakob 
Košir, 86-letni Filip Dolinar 
ter nekdanja učiteljica Slavka 
Buh in kuharica Štefka Can-
kar, ki so z otroki delili svoje 
izkušnje iz šole. V septem-
bru so gostili še srečanje 
manjših podružničnih šol, 
na katerem se je zbralo 250 
udeležencev iz sedmih šol. 
Na osrednji prireditvi sredi 
oktobra pa so predstavili tudi 
knjigo Martine Jelovčan in 
Toneta Koširja z naslovom 
80 let v lučinskem hramu 
učenosti.
V knjigi sta poleg natančnega 
opisa gradnje nove šole pred 
osemdesetimi leti podrobno 
popisala 157-letno zgodovino 
šolstva v Lučinah, ki se je za-
čela s prihodom Simona Jana 
za duhovnega gospoda v Lu-
čine leta 1860. "Sklenil je, da 
bo izpeljal tri stvari: zgradil 
farovž, v katerem bo uredil 
tudi šolo in v njej začel učiti," 
je spomin na začetke šolstva 
v njihovih krajih osvetlil Tone 
Košir. A farani se takrat niso 
ogreli za gradnjo župnišča, 
zato je izbral hišo na Dolgih 
Njivah, ki je bila dovolj velika, 
da je v njej otroke lahko učil 
branja, pisanja, računanja in 
seveda verouk. Kasneje so 

zgradili tudi novo župnišče, v 
katerem pa je učil šele Janov 
naslednik Martin Indof in za 
njim domačin Anton Doli-
nar. Že pred prvo svetovno 
vojno so nameravali v Luči-
nah graditi novo šolsko stav-
bo, a je vojna in po njej nova 
oblast to zavrla, tako da so o 
tem znova začeli razmišljati 
šele po letu 1926. Gradnja 
šole je potekala od maja 1938 
do septembra 1939. Novo šol-
sko stavbo so naredili po na-
črtih arhitekta Emila Navin-
ška, ki je tudi prevzel nadzor 
nad gradnjo. »Domačini so 
gradnjo vzeli v svoje roke. Ker 
so se zavedali, da jo gradijo 
zase, so uporabljali samo naj-
boljše materiale,« je pojasnila 
Martina Jelovčan in dodala, 

da se je to potrdilo tudi ob ob-
novi strehe pred sedmimi 
leti, saj so zamenjali le kriti-
no, leseno ostrešje pa je bilo 
tako kakovostno, da so ga ve-
činoma ohranili, obnovili so 
ga le na mestih, kjer je zama-
kalo. V prvih letih po končani 
gradnji je šolo obiskovalo 
okrog 140 otrok. Z leti se je 
šolski okoliš zmanjšal in da-
nes v njej znanje nabira 41 
otrok od prvega do petega ra-
zreda, od tega šest prvošol-
cev. Medtem ko pouk v pr-
vem in drugem ter tretjem in 
petem razredu poteka v kom-
binaciji, je četrti razred samo-
stojen. Od februarja 2010 so 
v pritličju organizirali tudi 
varstvo predšolskih otrok, ta 
čas je v vrtcu 17 otrok.

V knjigi sta Martina Jelovčan 
in Tone Košir navedla tudi 
precej zanimivosti v zvezi s 
sedanjo šolsko stavbo v Luči-
nah. Po drugi svetovni vojni 
so v njej nekaj let organizirali 
počitniške kolonije za otroke, 
ki so večinoma prihajali iz 
Ljubljane in Zagreba, je ra-
zložil Košir. Ob šoli so imeli 
sadovnjak in velik vrt, na ka-
terem so učenci sami pridelo-
vali zelenjavo in jo prodajali, 
s čimer so zaslužili denar za 
recimo šolske izlete ali nova 
učila. Svoje spomine na šolo 
so v knjigi delili tudi nekdanji 
učenci, učitelji in drugi zapo-
sleni. Knjiga je tako namenje-
na vsem, ki so šolo gradili, v 
njej delali in se učili, je zapi-
sano v začetni misli.

Šola je praznovala
S prireditvijo v večnamenskem domu v Lučinah so sredi oktobra zaznamovali osemdesetletnico 
tamkajšnje šolske stavbe, ki so jo pospremili še z izidom knjige 80 let v lučinskem hramu učenosti.

Mateja Rant

Gorenja vas – Na občini so 
se avgusta razveselili nove 
koncesije za področje zoboz-
dravstvene dejavnosti za od-
rasle, v septembru se je širil 
še program na področju 
otroškega zobozdravstva pri 
zobozdravnici Manci Peter-
nelj, ki je zadolžena za izva-
janje programa za Osnovno 
šolo Poljane. Ambulanta od 
septembra deluje v preno-
vljenih prostorih v prvem 
nadstropju zdravstvenega 
doma v Gorenji vasi. Za delo 
v zdravstvenem domu Gore-
nja vas se je odločil tudi novi 
zdravnik družinske medici-
ne Marko Možina, ki je od 7. 
oktobra zaposlen v ambu-
lanti Nadje Šubic.
"Marko Možina je torej četr-
ti zdravnik družinske medi-
cine v Gorenji vasi, na po-
dročju katere že delujejo 
Nadja Šubic, Andreja Krt 

Lah in Janez Koprivec, ki 
ustvarjajo ekipo odličnih so-
delavcev," so poudarili na 
občini. Marko Možina je v 
septembru opravil speciali-
stični izpit iz družinske me-
dicine in s tem izpolnil vse 
pogoje za licenco za samo-

stojno delo na tem področju 
primarnega zdravstva, je ra-
zložila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec in 
dodala, da Možina od začet-
ka oktobra dalje že vpisuje 
nove paciente. "V ta namen 
je občina izvedla preuredi-

tev ambulante zdravnice 
Nadje Šubic, kjer je bila ure-
jena dodatna ordinacija." 
Zaradi rasti števila prebival-
cev v prihodnje na občini 
načrtujejo še dodatne širitve 
programa družinske medi-
cine, za potrebe česar načr-
tujejo ureditev novih, sodob-
no opremljenih ambulant 
družinske medicine v pro-
storih nekdanje lekarne. Ta 
čas po besedah Elizabete 
Rakovec že pripravljajo po-
trebno projektno dokumen-
tacijo. Ob tem je še spomni-
la, da je v začetku leta v pe-
diatrični ordinaciji Ide Rus v 
Gorenji vasi začel delovati 
tudi priznani strokovnjak s 
področja pediatrije Gorazd 
Kalan. "Gorenjevaški zdra-
vstveni dom tako postaja so-
doben zdravstveni center 
priznanih strokovnjakov z 
vizijo nadaljnjega razvoja 
zdravstvenih storitev v blagi-
njo vseh občanov."

Novi zdravstveni programi
Občina Gorenja vas - Poljane je letos pridobila vrsto programov primarne zdravstvene dejavnosti,  
ki so občanom po novem na voljo v gorenjevaškem zdravstvenem domu. Delati je začel tudi novi 
zdravnik družinske medicine Marko Možina.

V prostorih nekdanje lekarne načrtujejo ureditev novih, 
sodobno opremljenih ambulant družinske medicine. 

Z osrednje prireditve ob osemdesetletnici šolske stavbe v Lučinah / Foto: Izidor Jesenko
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Moram priznati, da ko sem 
prvič slišal, da pri naših so-
sedih povzroča škodo na 
drobnici volk, tega kar ni-
sem mogel verjeti. Nekako 
sem bil prepričan, da volk 
živi samo v pravljici Rdeča 
kapica oziroma v divjini, in 
to daleč od nas ...
V začetku avgusta se je v No-
vakih zaradi težav z volkom 
mudil sam minister za okolje 
Simon Zajc, ki pa kar ni pri-
znal resnice in je ponujal 
kmetom zaščitno ograjo ter 
"sobivanje". Ni razumel, da v 
naših krajih ni divjina in da 
se tukaj kmetuje, opravljajo 
pa se tudi druge dopolnilne 
dejavnosti, da ni treba vsak 
dan v dolino. Takoj naslednji 
dan je volk "udaril" v naši ob-
čini, pri Kozanetu v Kopačni-
ci. Nisem mogel verjeti, da je 
prišel v dolino. Takoj me je 
zaskrbelo, da bo čez slab me-
sec šola, in da bo za varnost 
poskrbljeno, bo treba marsi-
kaj storiti. Ni se še polegel 
napad volka v Kopačnici, ko 
se je zgodil največji pokol vol-
ka pri nas, pri Škundru v Do-
lenji Žetini, nato pa čez do-
ber teden še enkrat v Kopač-
nici pri istem lastniku. S so-
sednjimi župani smo takoj 
stopili skupaj in spisali vlogo 
za odvzem petih volkov iz na-
rave. Danes je od tega že več 
kot mesec dni, pa še ni odgo-
vora. Tudi za v Davči obljub-
ljeno subvencijo za šolske 
prevoze ni odgovora oziroma 
odločbe o možnosti črpanja 
sredstev.
Preko Združenja občin Slo-
venije sem bil delegiran v de-
lovno skupino direktorata za 

okolje, kjer se pripravlja t. i. 
strategija volka za samega 
ministra. Ko sem na prvem 
sestanku spoznal ostale čla-
ne, sem ugotovil, da nihče od 
njih nima nobene odgovor-
nosti, razen mene, ki sem iz-
voljeni župan. Temu primer-
na je bila tudi debata na pr-
vem sestanku. Odločil sem 
se, da opravim en krog razgo-
vorov s posameznimi člani in 
institucijami, ker se lahko na 
tak način veliko več dogovori-
mo. Najpomembnejše za 
naše okolje je, da volka med 
Poreznom, Ratitovcem in 
Blegošem ne bo, in od tega 
ne bom odstopal. Ena od mo-
jih zahtev je tudi ta, da ima 
pri vsakih spremembah te-
meljnih svoboščin prvo in 
zadnjo besedo lokalna sku-
pnost. Tudi Ustava Republi-
ke Slovenije pravi, da država 
"zagotavlja varstvo človeko-
vih pravic in temeljnih svobo-
ščin vsem osebam na oze-
mlju Republike Slovenije".

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Zverine

Milan Čadež

Hotavlje – Marjeta Kavčič z domačije Tešnak se je tudi letos 
odločila svojo hišo, ki jo sicer oddaja turistom, brezplačno 
ponuditi v dobrodelne namene. Tokrat je pod svojo streho 
sprejela več kot štirideset članov skupnosti Barka iz Zbilj in 
poskrbela, da jim je vsak dan na obraz pričarala širok nasmeh. 
Pri organizaciji delavnic in drugih dejavnosti ji je na pomoč 
priskočila celotna družina, prijatelji in znanci ter številni spon-
zorji, kar ji je dalo še dodatni zagon, je priznala. Člani Barke so 
se lahko preskusili v peki kruha in piškotov, jahanju in slikanju 
ter se sprostili na plesno-gibalnih delavnicah. Na pobudo nje-
ne prijateljice Jane Šuligoj, s katero vodita delavnice kvačkanja, 
pa so vse obdarili s kapami, ki so jih nakvačkali drugi dan nji-
hovega obiska na Hotavljah. Blaž Brešan, vodja skupnosti Bar-
ka, ki združuje osebe z motnjami v duševnem razvoju, je bil 
gostiteljem nadvse hvaležen za njihovo gostoljubnost. Kot je 
pojasnil, njihova skupnost šteje od petdeset do šestdeset čla-
nov, saj se vključuje tudi veliko prijateljev in podpornikov Bar-
ke. Imajo dve stanovanjski skupini, v vsaki biva po pet oseb, ki 
se vsak dan zberejo v prostorih Barke, kjer se jim pridruži še 
osem posameznikov, ki se dnevno vozijo k njim.

Gostili člane skupnosti Barka

Gostje so se razveselili kvačkanih kap.
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Mateja Rant

Gorenja vas – Med enajstimi 
nominiranimi šolami za na-
ziv najbolj kulturna šola leta 
2019, ki ga v okviru projekta 
Kulturna šola podeljuje Javni 
sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti (JSKD), 
je bila letos tudi OŠ Ivana 
Tavčarja iz Gorenje vasi. Ta 
naziv je sicer pripadel OŠ 
Boštanj, so se pa v gorenjeva-
ški šoli razveselili priznanja 
za najbolj kulturno šolo med 
velikimi šolami.
Projekt Kulturna šola spod-
buja kulturno vzgojo, omo-
goča ustvarjalnost mladih na 
raznolikih umetnostnih po-
dročjih, podpira kakovostne 
dosežke, skrbi za izobraževa-
nje mentorjev in stremi k 
temu, da bi šole postale žari-
šča kulturnega dogajanja v 
svojih lokalnih okoljih, poja-
snjujejo v JSKD. V gorenje-
vaški šoli in njenih podru-
žnicah se po besedah tam-
kajšnje koordinatorke pro-
jekta Kulturna šola Andreje 
Uršič zavedajo, da je kultur-
na vzgoja zelo pomembna. 
Zato že pet let sodelujejo pri 
omenjenem projektu, na 
podlagi preteklega kulturne-
ga delovanja in kulturnih do-

sežkov pa so naziv kulturna 
šola pridobili tudi za priho-
dnje petletno obdobje. "Kul-
turno delovanje šole je zelo 
razvejano, saj zajema razno-
vrstna področja, kot so vokal-
na in instrumentalna glasba, 
gledališče, ples, folklora, li-
kovna in fotografska dejav-
nost, literatura ..." je razloži-
la Andreja Uršič in dodala, 
da kulturne vsebine učen-
cem posredujejo tako pri re-

dnih kot izbirnih predmetih, 
učenci pa sodelujejo tudi v 
številnih obšolskih dejavno-
stih, povezanih s kulturo. 
Lani so v šoli pripravili muzi-
kal Mamma mia, vsako leto 
skupaj z Rdečim križem Slo-
venije, KUD Trata Gorenja 
vas in Muzejem Idrija izve-
dejo tudi mednarodni likov-
ni natečaj Otroci pomagajo 
otrokom. Na centralni šoli in 
podružnicah vsako leto pri-

pravijo več kulturnih dogod-
kov za učence in tudi širšo 
lokalno skupnost. V šoli po-
leg tega spodbujajo učitelje, 
da se izpopolnjujejo na po-
dročju kulturnega in ume-
tniškega udejstvovanja, je 
razložila Andreja Uršič. Do-
bro pa sodelujejo še z društvi 
in skupinami v lokalnem 
okolju, ki jim brezplačno od-
dajajo šolske prostore za vaje 
in nastope.

Aktivni v kulturi
Osnovna šola (OŠ) Ivana Tavčarja Gorenja vas je skupaj s podružničnima šolama v Lučinah in na 
Sovodnju prejela posebno priznanje za najbolj kulturno šolo med velikimi osnovnimi šolami.

OŠ Ivana Tavčarja je prejela priznanje za najbolj kulturno šolo med velikimi šolami. Od 
leve proti desni: direktor JSKD Marko Repnik, ravnatelj Izidor Selak, učenki Kristina Ferlan 
in Lučka Peternelj ter koordinatorka projekta Andreja Uršič. / Foto: arhiv šole

Mateja Rant

Gorenja vas – V Klekljar-
skem društvu Deteljica so 
letos z več dogodki zazna-
movali petnajstletnico usta-
novitve društva. Praznova-
nje so članice zaključile sre-
di oktobra, ko so v Sokol-
skem domu pripravile Dan 
z Deteljicami. Ves dan so se 
družile z obiskovalci in jim 
predstavljale svoje delo, pri 
čemer se jim je pridružil 

tudi njihov podmladek iz 
klekljarskih krožkov v po-
ljanski in gorenjevaški šoli. 
Društvo Deteljica po bese-
dah njihove predsednice 
Vide Šubic ta čas šteje 55 čla-
nov, od katerih jih je pribli-
žno polovica zelo aktivnih. 
Srečujejo se vsak ponedeljek 
dopoldne in petek popoldne 
v prostorih nekdanje gore-
njevaške knjižnice, kjer so si 
uredile tudi arhiv vzorcev. 
Svoje navdušenje nad kle-

kljanjem so v preteklih letih 
prenesle tudi na mlade, ki se 
zdaj učijo klekljanja v šolah v 
Poljanah in Gorenji vasi. 
Tudi ti so svoje spretnosti v 
Sokolskem domu z veseljem 
predstavili obiskovalcem. 
Vsak otrok je ta dan prejel 
vzorec oziroma "mušter" in 
priznanje kot spodbudo za 
naprej, je pojasnila Vida Šu-
bic. Ob tej priložnosti so se s 
priznanji zahvalile tudi dese-
tim ustanovnim članicam 

društva Francki Klemenčič, 
Mihaeli Ferlan, Anki Doli-
nar, Veri Miklavčič, Ivanki 
Mrak, Silvani Jezeršek, Boži 
Vidmar, Eriki Štruc, Mici 
Oblak in Marici Albreht. Del-
ček iz svojega petnajstletne-
ga delovanja so obiskoval-
cem predstavile še skozi dve-
urno projekcijo fotografij, ki 
jih je bilo mogoče spremljati 
na steni dvorane. 
Tudi letos so bile članice 
zelo aktivne. Junija so svoje 
delo že tradicionalno pred-
stavile na samostojni razsta-
vi v Gorenji vasi, svoje ume-
tnine iz čipk pa so prikazale 
tudi v Ljubljani, Celovcu, na 
Bledu in v Trebnjem. "Ta 
čas pa se že pripravljamo na 
razstavo v prihodnjem letu. 
Naslova sicer še nimamo, 
bomo pa skozi čipke pred-
stavile zgodovino našega 
kraja, saj naj bi prihodnjo 
jesen izšel zbornik o Gorenji 
vasi," je razložila Vida Šubic. 
Za vzorce poskrbi kar njiho-
va članica Zvonka Kogovšek, 
ki je bila po poklicu grafična 
oblikovalka. "Njeno delo je 
tudi pet prizorov iz Visoške 
kronike, po katerih smo na-
kljekljale čipke, ki zdaj krasi-
jo kavarno na Visokem." 

Dan v družbi »deteljic«
V Sokolskem domu v Gorenji vasi so drugo soboto v oktobru pripravili druženje s članicami 
Klekljarskega društva Deteljica, s čimer so zaokrožili petnajstletnico delovanja društva.

Članice Klekljarskega društva Deteljica so drugo soboto v oktobru v Sokolskem domu v 
Gorenji vasi pripravile Dan z Deteljicami.

Mateja Rant

Stari vrh – V TD Stari vrh so 
letos že peto leto pripravili 
pohode pod skupnim ime-
nom Od cvetja do jeseni. Za-
čeli so februarja z zimskim 
pohodom, končali pa bodo 
na praznični četrtek s poho-
dom po Valentinovi poti. 
Zbor za pohodnike je ob 9. 
uri pri spodnji postaji šest-
sedežnice.

Pohod po Valentinovi poti 
vodi pohodnike skozi jesen-
sko obarvane gozdove, ob 
čemer jim želijo predstaviti 
smučišče Stari vrh in turi-
stično ponudbo teh krajev, 
je razložila Hermina Jelov-
čan. Po poti obiščejo in si 
ogledajo tudi dve cerkvi, in 
sicer starodavno cerkev sve-
tega Brikcija in mogočno 
cerkev sv. Valentina. "Vrača-
mo pa se mimo Jejlarjeve 
domačije, kjer so snemali 
film Cvetje v jeseni." Ob 
koncu pohoda, s katerim 

bodo končali letošnjo sezo-
no, bodo podelili priznanja 
in nagrade za pohodnike, ki 
so se udeležili vseh treh po-
hodov, na katerih zbirajo 
štampiljke za nagradno žre-
banje. Poleg glavne nagra-
de, celoletne smučarske vo-
zovnice za Stari vrh, podeli-
jo nagrado še pohodniku, ki 
pride od najdlje, in najmlaj-
šemu pohodniku. Simbolič-
na nagrada pa čaka prav vsa-

kega pohodnika, je še doda-
la Hermina Jelovčan.
Ob koncu se je še zahvalila 
vsem udeležencem doseda-
njih pohodov in vsem doma-
činom, ki so jih prijazno 
sprejeli ob poti. "Krajani so 
se izkazali za zelo gostoljub-
ne, vsakega gosta so bili ve-
seli." Med pohodniki je po 
besedah Hermine Jelovčan 
že mnogo stalnih, vsakič pa 
se jim pridruži še kakšen od 
drugod, saj so ti pohodi zani-
mivi tudi za turiste, ugota-
vlja Hermina Jelovčan.

Še zadnji pohod
Na praznični dan, v četrtek, 31. oktobra, v 
Turističnem društvu (TD) Stari vrh pripravljajo še 
zadnji letošnji pohod v sklopu osmih pohodov po 
Starem vrhu in okolici.

Mateja Rant

Gorenja vas – Na zadnji seji 
občinskega sveta so svetniki 
obravnavali tudi prvi predlog 
proračuna za prihodnje leto. 
V proračunu načrtujejo do-
brih 9,7 milijona prihodkov, 
kar je za devetsto tisoč evrov 
manj kot v letošnjem prora-
čunu, je pojasnila višja sveto-
valka za proračun in finance 
Jana Peternel. Za naložbe 
bodo namenili 3,7 milijona 
evrov oziroma slabih štiride-
set odstotkov proračuna. 
Največ sredstev so predvide-
li za izdelavo projektne in 
razpisne dokumentacije za 
postopek oddaje javnega na-
ročila ter začetek gradnje 
novega prizidka k vrtcu 
Agata v Poljanah, in sicer 

dobrih 700 tisoč evrov. Za 
preplastitve cest po občini v 
prihodnjih treh letih so v 
proračunu zagotovili 550 ti-
soč evrov. Načrtujejo celovi-
to obnovo devetih daljših 
poškodovanih cestnih odse-
kov po predlogih krajevnih 
skupnosti, je pojasnila Jana 
Peternel. Za sofinanciranje 
gradbenih del pri projektu 
protipoplavne ureditve Po-
ljan so namenili 471 tisoč 
evrov, za nadaljevanje obno-
ve dvorca Visoko pa 265 ti-
soč evrov. Še 213 tisoč evrov 
so predvideli za dokončanje 
energetske sanacije podru-
žnične šole Sovodenj. Ra-
zen preplastitve cest so vse 
omenjene naložbe podprte 
tudi s sredstvi države, je še 
dodala Jana Peternel.

Največji investicijski 
zalogaj vrtec Agata

Za prizidek k vrtcu Agata so v proračunu namenili 
sedemsto tisoč evrov. / Foto: Tina Dokl

V četrtek, 31. oktobra se je mogoče pridružiti 
pohodu po Valentinovi poti. Zbor za pohodnike 
je ob 9. uri pri spodnji postaji šestsedežnice.
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Povezovalna pot mimo baze-
na se že nekaj časa upora-
blja. Omogoča boljši dostop 
do območja Na Kresu, hkrati 
pa zagotavlja razmeroma 
pregledno vključevanje vozil 
na državno cesto. Za popol-
no dokončanje investicije pa 
je treba odpraviti še nekaj po-
manjkljivosti. Pred dnevi so 
se zaključila dela na cesti Oj-
stri Vrh–Sleme–Golica. Pre-
novili in asfaltirali smo veči-
no makadamskega odseka v 
dolžini 1,2 kilometra. Cesta 
bo varnejša za prevoze otrok 
v šolo. V času porušitve in 
gradnje novega mostu v Ov-
čjo vas pri protipoplavnih 
ureditvah bo po tej cesti pote-
kal obvoz za tovorni promet. 
Zaključujemo tudi letošnje 
asfaltiranje krajših odsekov 
občinskih cest in javnih po-
vršin. Gre za odseke v sku-
pni dolžini približno osem-
sto metrov, in sicer na javnih 
poteh Martinj Vrh–Pučarjev 
grič, Čemšišar (Martinj Vrh) 
ter Janovc in Kajžar (obe Oj-
stri Vrh). Asfaltiranje dveh 
odsekov javnih poti pa smo 
zaradi zahtevne priprave raje 
prestavili v naslednje leto. V 
ta projekt sodi tudi asfaltira-
nje uvoza in dela javne poti 
pri gasilskem domu v Selcih, 
za kar bo poskrbela Občina, 
samo dvorišče pa bodo asfal-
tirali selški gasilci z denarni-
mi sredstvi od prodaje stare-
ga gasilskega doma Krajevni 
skupnosti Selca.
Obnovitvena dela potekajo še 
na stavbi, ki smo jo kupili v 
lanskem letu za ureditev do-
datnih prostorov za vrtec. 
Sredi septembra se je vrnila 
skupina otrok v prostore v 
pritličju, ki smo jih obnovili 

v lanskem letu. V drugi polo-
vici novembra pa bodo na 
razpolago tudi dodatni pro-
stori v prvem nadstropju. Ve-
seli smo, da bodo prostor v 
vrtcu dobili tudi otroci, ki 
bodo izpolnili pogoje za 
sprejem med letom. V nasle-
dnjem letu bomo na tej stav-
bi izdelali še fasadni ovoj, te-
raso, vgradili dvigalo in ure-
dili okolico. Sredi oktobra pa 
smo zaprli bazen in začeli 
letošnja načrtovana dela. 
Najprej bomo obnovili pro-
stor, v katerem so trenutno 
savne, ter v njem uredili 
prhe in sanitarije. To naj bi 
bilo končano do sredine no-
vembra in takrat bo bazen 
ponovno odprl svoja vrata. 
Prenova pa se bo nadaljevala. 
Na mestu, kjer so sedaj prhe, 
se bodo zgradile savne. 
Obisk savn bo ponovno mo-
žen sredi decembra. Plavalci 
Plavalnega kluba Ratitovec 
Železniki pa bodo lahko ves 
čas trenirali v bazenu, le sa-
nitarij in prh v času obnove 
ne bodo mogli uporabljati.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Projekti se 
zaključujejo

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Predstavitev 
PGD Železniki, ki so jo pri-
pravili tretjo soboto v okto-
bru na parkirišču pred trgo-
vskim centrom, je sovpadala 
z mesecem požarne varnosti 
in svetovnim dnevom oži-
vljanja (16. oktober).
Občani so si z zanimanjem 
ogledali gasilsko opremo in 
vozila. Gasilci so na prizori-
šče poleg gasilskega vozila s 
cisterno pripeljali tudi njiho-
vo novo pridobitev – gasilsko 
vozilo za prevoz moštva, ki 
so ga prevzeli pred nekaj me-
seci. Kot je razložil podpo-
veljnik Aleksander Hajdi-
njak, so prej imeli dva stara 
kombija; od tega eden ni 
imel niti varnostnih pasov za 
vse potnike, pač pa le za voz-
nika in dva potnika ob njem, 
drugi pa je bil bolj namenjen 
prevozu opreme kot pa mo-
štva. Oba so prodali in se od-
ločili za nakup novega kom-
bija znamke MAN za devet 
oseb, v katerem je še oprema 

za prve posredovalce in za 
zavarovanje kraja prometnih 
nesreč. Po besedah Hajdinja-
ka gre za povsem nov tip to-
vrstnega vozila, v Sloveniji so 
se ga kot prvi razveselili prav 
v Železnikih. V celoti ga je 
plačalo društvo.
Prav tako so v fazi nakupa 
novega gasilskega vozila s 

cisterno. Letos so že kupili 
podvozje, v prihodnjem letu 
pa bo sledila še nadgradnja 
vozila. Sedemdeset odstot-
kov bo financirala občina, 
preostalo pa bo strošek dru-
štva. Za novo vozilo s cister-
no si železnikarski gasilci 
prizadevajo že vrsto let, saj 
je obstoječa po Hajdinjako-
vih besedah stara in poča-
sna, prevaža pa lahko le pet 
kubičnih metrov vode. Ob 
intervencijah v odročnejših 
krajih, kjer je dostop do 
vode slabši in so gasilci odvi-
sni od tiste, ki jo pripeljejo s 
seboj, bi jim prav prišle ve-
čje količine. Prav zato si že-
lijo avtocisterno s kapaciteto 
osem tisoč litrov.
Obiskovalci so z zanima-
njem spremljali tudi prikaz 
temeljnih postopkov oživlja-
nja. V PGD Železniki je že 
15 aktivnih prvih posredoval-
cev, ki so posebej izurjeni za 
nudenje prve pomoči ob srč-

nem zastoju, možganski 
kapi in hudih krvavitvah. 
"Namen današnjega prikaza 
je občane poučiti, kako se 
nudi prva pomoč do prihoda 
prvih posredovalcev oziroma 
reševalcev," je dejal vodja že-
leznikarskih prvih posredo-
valcev Matjaž Pintar in do-
dal, da nas v kritičnih situa-
cijah, ko je treba pomagati 
sočloveku, ne sme zgrabiti 
panika. "To je najpogostejša 
napaka. Posameznik ne ve, 
kaj bi naredil. Največja ško-
da je, da ne pomagaš. Treba 
se je umiriti in pristopiti k 
reševanju," je svetoval Pin-
tar. V Sloveniji sicer srčni 
zastoj letno doživi okoli 
1600 ljudi, stotine pa jih 
umre, ker jim očividci ne 
znajo pomagati, čeprav bi jih 
s preprostimi in pravočasno 
izvedenimi postopki oživlja-
nja lahko rešili. Takojšnje 
oživljanje celo do štirikrat 
poveča možnost preživetja. 

Gasilci bolje opremljeni
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Železniki je pripravilo predstavitev dela gasilcev in prvih 
posredovalcev, tudi tokrat pod naslovom Železnkarsk gasilc se na ogled postavi.

Gasilci so na predstavitev pripeljali tudi novo vozilo za prevoz moštva. Poleg tega so letos 
kupili podvozje gasilskega vozila s cisterno, ki ga bodo prihodnje leto še nadgradili.

O temeljnih postopkih oživljanja so se poučili tudi mladi. 

Ana Šubic

Železniki – Z igrami, ki jih 
prirejajo že osmo leto zapo-
red, Javni zavod Ratitovec 
skrbi za aktiven prehod v je-
sen. V enajstih koncih tedna 
so predvideli 33 športno dru-
žabnih dogodkov. "Želeli 
smo izpeljati vse, a jih je 
nekaj odpadlo zaradi vreme-
na, nekaj pa zaradi slabše 
udeležbe," je pojasnil direk-
tor JZR Gregor Habjan.
Za njimi je že več kot dvajset 
dogodkov, do sredine no-
vembra, ko bodo igre skleni-
li, pa jih čaka še šest dejavno-
sti, med drugim turnirji v 
namiznem tenisu, nami-
znem nogometu in prostih 
metih. Največja udeležba je 
bila na občinski orientaciji, ki 
jo pripravijo taborniki, na ke-
gljanju in šahu, velika zani-

manja je za pikado, tarok, te-
nis ... "V vseh disciplinah 
točkujemo posameznike, ki 
se potegujejo tudi za skupne-
ga zmagovalca iger, obenem 
pa prinašajo točke krajem, ki 
med seboj prav tako tekmu-
jejo za skupno najbolj uspe-

šen kraj," je razložil Habjan. 
S potekom iger JZR je zado-
voljen, a meni, da svojega 
namena še vedno ne dosega-
jo v popolnosti. Namen je po 
njegovem dosežen z vidika 
druženja, saj se iger udeležu-
jejo občani različnih genera-

cij, med njimi pa pogrešajo 
več mladih, zlasti srednješol-
cev in študentov. "Panoge so 
zanimive predvsem zanje. 
Nagovoril bi tudi podjetja in 
šole, da spodbujajo svoje za-
poslene oz. učence in dijake 
k športnemu udejstvovanju." 

Prav tako si želi, da bi se v 
igre glede na številnost in ra-
znolikost panog vključevali 
tudi udeleženci iz drugih ob-
čin. "V nekaterih panogah to 
dosegamo, a si želimo, da bi 
bilo tega več. Mogoče je pa-
nog preveč in igre trajajo pre-
dolgo oz. vzamejo udeležen-
cu preveč časa," razmišlja 
Habjan.
Zadovoljen je, da pri organi-
zaciji nekaterih aktivnosti 
dobro sodelujejo z lokalnimi 
društvi, želi pa si, da bi se nji-

hovi člani vključevali tudi v 
druge aktivnosti. "Odprti 
smo za različna sodelovanja 
z društvi in za različne ideje. 
Znotraj iger JZR izpeljemo 
tudi nekaj tekmovanj za ob-
činska prvenstva, prav tako 
pa sodelujemo s Športno 
zvezo Škofja Loka in organi-
ziramo marsikatero dejav-
nost tudi za točkovanje Špor-
tno rekreativnih iger, tako da 
je na tem področju nastalo 
lepo sodelovanje in povezo-
vanje vsebin," je še povedal. 

Na igrah si želijo več mladih
V Železnikih že od konca avgusta potekajo osme igre Javnega zavoda Ratitovec (JZR), ki bodo trajale 
še do sredine novembra. 

V okviru iger JZR so se tudi letos pomerili v disciplini, imenovani roverček, ki jo prirejajo 
v sodelovanju s skavti. / Foto: Gregor Habjan

Eden najbolje obiskanih je bil šahovski turnir, ki je privabil 
tudi številne šahovske mojstre. / Foto: Gregor Habjan
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Ana Šubic

Železniki – Orientacijo za 
občane taborniki Rodu zele-
ne sreče Železniki prirejajo 
že 17 let. Z letošnjo izvedbo, 
ki je potekala drugo nedeljo 
v oktobru, so po besedah 
starešine Nejca Bobarja zelo 
zadovoljni. Na tekmovanje 
se iz leta v leto prijavlja več 
ekip, letošnja udeležba pa je 
bila celo rekordna, saj je so-
delovalo kar 19 ekip oziro-
ma več kot sto udeležencev. 
Ekipe je namreč sestavljalo 
od tri do deset članov, naj-
bolj običajne pa so petčlan-
ske. Pogosto jih sestavljajo 
člani različnih družin, vča-
sih pa tudi posamezne dru-
žine. Prevladujejo občani 
občine Železniki, vmes pa 
so tudi tekmovalci iz drugih 
krajev.
Zbrali so se na Rovnu v Sel-
cih, od koder so se podali na 
dobrih deset kilometrov dol-
go pot. Ker je bila krožna, se 
je polovica ekip podala v eno 

smer, preostali pa v drugo. 
Pot jih je vodila proti Dole-
nji vasi in skozi gozd proti 
Golici, od tam proti Stude-

nu in nazaj na Rovn. Točke 
so nabirali z iskanjem kon-
trolnih točk, kjer so jih čaka-
le različne naloge. Preizku-

sili so se še v reševanju lo-
gičnih ugank, matematič-
nem kvizu, postavljanju bi-
vaka, prvi pomoči, iskanju 
neoznačene kontrolne toč-
ke, pisanju opisa poti med 
dvema kontrolnima točka-
ma, v nalogi s šotorko, pre-
verjanju spomina in določa-
nju mikrolokacije, kar je 
bila letošnja novost. "V na-
ravi je bilo zapičenih šest 
količkov z oznakami od A 
do F. Na kontrolni točki so 
prejeli zemljevid in so mo-
rali razbrati, katerega izmed 
zapičenih količkov imajo 
vrisanega. Nekatere naloge 
se pojavljajo že več let zapo-
red, npr. postavljanje biva-
ka, prva pomoč in streljanje 
z lokom, ki pa ga letos ni 
bilo. Trudimo se, da je vsako 
leto kakšna nova naloga in 
da orientacija poteka v dru-
gem delu Selške doline," je 
povedal Bobar.
Ekipe pa sicer niso imele pri 
nobeni nalogi večjih težav, 
kar se je pokazalo tudi na 

koncu tekmovanja, saj so 
bile po rezultatih zelo blizu. 
Pomemben vpliv je imel 
tudi čas. Tokrat je predvide-
ni čas za hojo in reševanje 
nalog znašal tri ure. Za pre-
koračen čas so ekipe, ki so 
se na poti in ob nalogah za-
držale od slabih treh pa vse 
do dobrih petih ur, izgublja-
le točke. Letos so bili prvi 
Jakati s 1243 točkami (mo-
žnih je bilo 1310), druga je 

bila ekipa 6+, tretji pa so bili 
Ljubitelji narave. Med prvi-
mi tremi je bilo zgolj enajst 
točk razlike, sicer pa je tisoč 
točk preseglo kar 15 sodelu-
jočih ekip.
Železnikarski taborniki si-
cer prav v teh počitniških 
dneh prirejajo jesenovanje. 
Letos poteka na osnovni šoli 
v Cerknem in v njeni okoli-
ci, udeležuje pa se ga okoli 
25 otrok. 

Rekordna orientacija
Na orientaciji za občane, že sedemnajsti po vrsti, se je drugo nedeljo v oktobru pomerilo kar 
devetnajst ekip oziroma več kot sto tekmovalcev, kar je največ doslej. 

Prvouvrščena ekipa Jakati

Na dobrih deset kilometrov dolgi poti so tekmovalce čakale 
različne naloge. 

Ana Šubic

Železniki – Rokometno dru-
štvo (RD) Alples Železniki je 
19. oktobra pripravilo dobro-
delno rokometno soboto, na 
kateri so zbirali sredstva za 
pomoč Aljoši Habjanu iz 
Selc, ki se je junija letos po-
škodoval pri skoku v morje 
in postal tetraplegik. Popol-
dne je bilo v dvorani možno 
spremljati tekme mlajših se-
lekcij, zvečer pa je sledila še 
članska tekma, na kateri so 
se rokometaši Alplesa pome-
rili proti članom RD Jadran 
Hrpelje - Kozina. Pred polno 
dvorano so z 31 : 24 slavili 
domačini, ki so si tako pribo-
rili še drugo zmago v novi 
sezoni druge državne lige. 
Organizatorji so ves dan zbi-
rali prostovoljne prispevke 
za pomoč Habjanu, nameni-
li so mu tudi denar od vsto-
pnic, poleg tega pa so prispe-
vali še igralci članske ekipe, 

trenerji in uprava, je povedal 
Anže Kavčič iz RD Alples. 
Celotni izkupiček je znašal 
tisoč evrov.  
Aljoši Habjanu bo name-
njen tudi izkupiček letošnje, 
že 28. dobrodelne prireditve 
s tombolo, ki jo v nedeljo, 
10. novembra, ob 15. uri v 

Športni dvorani v Železni-
kih prirejajo župnije Selške 
doline pod okriljem karitas 
Železniki in Selca. Z zbra-
nim denarjem mu želijo po-
magati pri nujnih prilagodi-
tvah doma, ki bodo prispe-
vale k samostojnejšemu ži-
vljenju.

Prav tako bodo mlademu te-
traplegiku namenili izkupi-
ček enajstega dobrodelnega 
koncerta Sončki dobrote. Is-
toimenska sekcija, ki deluje 
pod okriljem KUD France 
Koblar, ga bo organizirala v 
soboto, 30. novembra, ob 
19. uri v dvorani na Češnjici. 

Dobrodelni za Aljoša
Za mladega tetraplegika iz Selc so zbirali sredstva na nedavni dobrodelni rokometni soboti,  
pomagali pa mu bodo tudi s tradicionalno tombolo in koncertom Sončki dobrote.

Zaigrala je tudi domača članska ekipa, ki je ugnala rokometaše iz Kozine. 
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Ana Šubic

Lajše – Športno kulturno 
turistično društvo Lajše je 
tudi letos prvo nedeljo v ok-
tobru pred turistično kme-
tijo Pr' Štihlnu pripravilo 
etnografsko prireditev, po-
svečeno kolinam. "Tokrat 
smo pripravili že četrto pri-
reditev. Zelo smo zadovolj-
ni, saj privablja vse več obi-
skovalcev, ki jih zanimajo 
stari postopki, povezani s 
kolinami. Mesar Janez Po-
gačnik iz Nemilj je prikazal 
razkosanje svinjske polovi-
ce na kose za pečenice, kr-
vavice in pečenko ter kako 

se osoli meso za suhome-
snate izdelke. Razložil je 
tudi, za kaj se uporabljajo 
posamezni kosi mesa," je 
povedal predsednik društva 
Bojan Pfajfar. Obiskoval-
cem so za kosilo postregli 
pečenko ter pečenice in kr-
vavice z zeljem, ponudili pa 
so jim tudi pečenice in kr-
vavice, ki jih je bilo možno 
odnesti domov. Pošle so 
vse domače dobrote. 
Prireditev, ki poleg domači-
nov iz Selške privablja tudi 
obiskovalce iz besniške doli-
ne, bodo v Lajšah pripravlja-
li tudi v prihodnje, je napo-
vedal Pfajfar. 

Praznik kolin v Lajšah

V Lajšah so že četrto leto zapored pripravili 
prireditev Koline – od pujsa do klobase.

Lastnik kmetije Pr' Štihlnu Mirko Berce in mesar Janez 
Pogačnik iz Nemilj, ki je prikazal razkosanje svinjske 
polovice in soljenje mesa za suhomesnate izdelke

Železniki – V Mladinskem centru (MC) Železniki so ob re-
dnih aktivnostih v tem mesecu uvedli torkova druženja, ki 
potekajo vsak torek med 16. in 17. uro. Vrstila se bodo tudi 
v prihodnje. Obiskovalci se družijo ob ročnem nogometu, 
igralni konzoli playstation, računalniških in družabnih igrah. 
Na praznični počitniški četrtek, 31. oktobra, ob 10. uri pa MC 
Železniki vabi v športno dvorano, kjer bodo potekle igre z 
žogo. Prijave sprejemajo na telefonski številki 070 170 811. 
V prvem tednu novembra bodo nadaljevali redna druženja 
po šoli, ki potekajo v prostorih MC vsak torek, sredo in četr-
tek med 13. in 15. uro.

Uvedli torkova druženja za mlade
Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca vabi 
na deveti Krekov večer, posvečen pokojnemu Ivanu Omanu, 
enemu ključnih osamosvojiteljev Slovenije, ki bo potekal v 
petek, 15. novembra, ob 19. uri v Krekovi dvorani župnišča v 
Selcih. "Na spominskem večeru z naslovom Ivan Oman – 
vizija za prihodnost Slovenije bodo spregovorili njegovi so-
potniki ob osamosvojitvi Slovenije: Janez Janša, Lojze Peter-
le, Marjan Podobnik in Aleš Primc. Večer bo povezovala 
Erika Jazbar, ki je skupaj z dr. Dejanom Valentinčičem obja-
vila knjigo Ivan Oman – Za naš dragi dom in rod," so spo-
ročili organizatorji.

Krekov večer v spomin Ivanu Omanu
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Sredi oktobra je potekalo že 
tradicionalno srečanje s sta-
rejšimi občani, na katero 
skupaj z Rdečim križem po-
vabimo vse občane, starejše 
od 78 let; takih je ta čas v 
Žireh že skoraj štiristo. Ve-
sel sem, da se radi udeležijo 
srečanja, na katerem sem 
jih kot vsako leto tudi nago-
voril. Ob tem se mi zdi pred-
vsem pomembno, da se sta-
rejši ne počutijo odrinjene 
oziroma da imajo občutek, 
da so še vedno del družbe in 
da se zanje dobro skrbi. Po-
sebno me veseli, da sem jim 
letos lahko zagotovil, da 
bomo čez dobro leto tudi v 
Žireh dobili težko pričako-
vani dom za starejše.
Na srečanju sem jim tako na 
kratko predstavil terminski 
načrt gradnje in tudi dela, ki 
že potekajo, predvsem pri 
urejanju odvajanja stoletnih 
voda. To je že praktično 
končano, zdaj pa investitor 
že pripravlja gradbeno do-
kumentacijo in izbira izva-
jalca. Dom bo pomembna 
pridobitev ne le zaradi mo-
žnosti namestitev, ki jih bo 
ponujal starejšim, ampak se 
bomo trudili, da bo to tudi 
središče medgeneracijskega 
sodelovanja, koordinacije 
oskrbe na domu, dnevnega 
varstva in drugih programov 
za starejše. Na občini ob 
tem ne čakamo križem rok, 
saj priprave na izvajanje teh 
programov potekajo tudi v 
okviru članstva v mreži sta-
rosti prijaznih občin pod 
strokovnim vodstvom Inšti-
tuta Antona Trstenjaka. 
Snujemo vse potrebno, da bi 
aktivirali in izobrazili pro-
stovoljce za delo s starejši-
mi. Veseli me, da smo v teh 
dneh dobili pozitiven odgo-
vor še pri kandidaturi za 

evropski projekt Taafe, pri 
katerem sodeluje šest držav, 
to so Slovenija, Švica, Italija, 
Avstrija, Francija in Nemči-
ja. Gre za sodelovanje med 
alpskimi državami, pri če-
mer se bo oblikoval nabor 
ukrepov za zagotavljanje 
prijetnega preživljanja sta-
rosti v alpski regiji.
Z našimi starejšimi občani 
sem z veseljem delil še novi-
co, da bomo pristopili k pro-
jektu Prostofer, zelo verje-
tno že v začetku prihodnje-
ga leta, saj smo že dobili 
tudi prvega sponzorja. K so-
delovanju bomo povabili 
tudi domača podjetja, če 
bodo pripravljena sodelova-
ti. S tem bomo starejšim po-
nudili storitev brezplačnih 
prevozov na nujnih poteh. 
In če zaključim s humor-
jem: Življenje je huda nalo-
ga, prvih sto let je najtežjih. 
S tem citatom ameriškega 
dramatika Miznerja mi je 
uspelo nasmejati tudi zbra-
ne na srečanju starejših. Ne-
kaj stoletnikov imamo tudi v 
Žireh, tako da jih lahko 
vprašamo, kako je, ko vsto-
piš v naslednjih sto let.

Janez Žakelj, župan

Za prijazno starost

Janez Žakelj

Vilma Stanovnik

Žiri – Prva oktobrska nedelja 
je bila še kako pomemben 
dan za Smučarsko skakalni 
klub Žiri, saj je bil tudi ura-
dno v uporabo predan nor-
dijski center, ki so ga z veli-
ko požrtvovalnostjo gradili 
skoraj dve desetletji.
»Gradnja centra je potekala 
17 let in v tem času se je za-
menjalo kar nekaj generacij, 
trenutno pa v našem klubu 
pridno trenira štirideset tek-
movalk in tekmovalcev. Ve-
sel sem, da se vračajo tudi 
tisti, ki so že zdavnaj posta-
vili smuči v kot. Oni nas 
opozarjajo, da se mora klub 
razvijati ter stremeti k na-
predku in razvoju,« je pou-
daril predsednik Smučar-

skega skakalnega kluba Žiri 
Leon Šikovec in pojasnil, da 
je investicija vredna 1,8 mili-
jona evrov, pri čemer so po-
leg številnih klubskih zane-
senjakov pomagali zlasti 
domača Občina Žiri, Funda-
cija za šport in drugi pod-
porniki na čelu s podjetjem 
Poclain Hydraulics, po kate-
rem nosi tudi ime.
»Naš nordijski center ni v po-
nos le nam v Žireh, ampak 
celi regiji. Občina je v zadnjih 
devetih letih za center name-
nila okoli sedemsto tisoč 
evrov. Ker v klubu veliko na-
redijo tudi sami, lahko re-
čem, da je to klub, ki si ga 
lahko želi vsak župan. Ob 
tem bi se zahvalil tako seda-
njim kot nekdanjim članom, 
saj so imeli vizijo, vztrajnost 

in pridnost,« je poudaril žiro-
vski župan Janez Žakelj.
»Danes je praznik žirovskih 
skakalcev. Toda ne le njihov 
praznik, ampak praznik ob-
čine, okoliških krajev in tudi 
nas v Smučarski zvezi Slove-
nije. V Sloveniji je s plastiko 
pokritih več kot šestdeset 
objektov, imamo ogromno 
mladih. Samo v letošnjem 
letu je registriranih 591 tek-
movalcev in tekmovalk in 
Žiri so za nas še kako po-
memben člen,« je povedal 
predsednik Zbora in odbora 
za skoke in nordijsko kombi-
nacijo Ljubo Jasnič in dodal, 
da so ponosni na delo enega 
naših večjih skalnih klubov, 
članici že nske A-reprezen-
tance Ni ka Križnar in Ema 
Klinec pa sta z zbranimi ob 

slovesnosti delili nekaj svo-
jih spominov in načrtov. 
''Pred petnajstimi leti je bil 
tu le kontejner, kamnite ute-
ži in mala peč, na kateri smo 
se lahko pogreli. Danes se 
Nordijski center Poclain lah-
ko kosa z najboljšimi centri 
na svetu,'' je povedala Ema 
Klinec.
Ob odprtju je potekala tudi 
tekma državnega prvenstva 
za dečke in deklice do 12 in 
do 13 let, za slovesno vzduš-
je pa so poskrbeli člani Pi-
halnega orkestra Alpina 
Žiri. Zbrane je nagovoril 
tudi direktor podjetja Pocla-
in Hydraulics Aleš Bizjak, 
za blagoslov pa je poskrbel 
domačin Marko Mrlak, se-
daj kaplan v župnijah Cer-
klje in Šenčur.

V ponos kraju in regiji
To je nov Nordijski center Poclain, ki je od začetka tega meseca tudi uradno odprt, v njem pa vadijo 
in tekmujejo tako domače smučarske skakalke in skakalci kot tudi športniki iz drugih klubov.

Za izgradnjo Nordijskega centra Poclain imajo zasluge številni klubski delavci, pa tudi domača občina, Fundacija za šport 
in sponzorji, ki so jim ob slovesnem odprtju zbrani glasno zaploskali.

Mateja Rant

Žiri – Krajevna organizacija 
Rdečega križa (RK) je v so-
delovanju z Občino Žiri sre-
di oktobra pripravila tradici-
onalno srečanje starejših, na 
katere povabijo občane, ki 
so stari 78 let in več. Na sre-
čanje so po besedah predse-
dnice Krajevne organizacije 
RK Žiri Marije Kokalj pova-
bili 372 občanov Žirov, od-
zvalo se jih je blizu 160. 
Srečanja se je udeležila tudi 
Francka Bačnar, ki je s 97 
leti najstarejša prebivalka Ži-
rov. "Imamo tudi stoletnico, 
to je Albina Klemenčič, a 
živi v domu v Ljubljani," je 
pojasnila Marija Kokalj. Ob-
čanov, ki so bili v času sreča-
nja stari 90 let in več, pa je v 
Žireh 64, od tega jih 14 živi 

v domovih za starejše. Zbra-
ne je poleg Marije Kokalj na-
govorila tudi Marija Knafelj 
iz Območnega združenja 
RK Škofja Loka, ki jim je 

predstavila poslanstvo njiho-
ve humanitarne organizaci-
je. Marija Kokalj je ob tem 
pojasnila, da v Žireh ta čas 
delujejo tri skupine starejših 

za samopomoč, dve vodite-
ljici pa se še usposabljata. 
Župan Janez Žakelj pa se je 
ob tej priložnosti zahvalil 
vsem prostovoljcem, ki čuti-
jo s sočlovekom in so pripra-
vljeni pomagati starejšim, ki 
so posebej ranljiva skupina. 
Seznanil jih je tudi, kako po-
tekajo dela pri načrtovanju 
gradnje doma za starejše v 
Žireh. Ta čas po njegovih be-
sedah končujejo odvajanje 
poplavnih vod in urejanje 
zemljišča okrog zdravstvene-
ga doma, na podlagi česar 
bodo potem vložili doku-
mentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, kar 
naj bi se predvidoma zgodilo 
še letos. Prihodnje leto bodo 
začeli graditi, nov dom pa 
naj bi po načrtih odprli v 
prvi polovici leta 2021.

Kmalu tudi dom za starejše
Tradicionalnega srečanja starejših občanov v Žireh se je sredi oktobra udeležilo okrog sto šestdeset 
občanov, starih oseminsedemdeset let in več.

Letošnjega srečanja se je udeležilo blizu sto šestdeset 
starejših občanov. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Žiri – Letos preminulemu 
žirovskemu rojaku Lojzetu 
Gostiši so posvetili spomin-
ski večer, ki so ga konec sep-
tembra pripravili v Žireh. 
Pred Ambasado je akade-
mik Matjaž Kmecl najprej 
odkril spominsko ploščo 
enemu najvidnejših sloven-

skih umetnostnih zgodovi-
narjev svoje generacije. V 
kinodvorani si je bilo nato 
mogoče ogledati projekcijo 
dokumentarnega filma Lju-
bljansko jutro, benečanski 
večer režiserja Amirja Mu-
ratovića, sledil pa je pogovor 
Mihe Nagliča z akademi-
kom Milčkom Komeljem o 
Lojzetu Gostiši.

Odkrili spominsko 
ploščo Lojzetu Gostiši

Spominsko ploščo Lojzetu Gostiši je odkril akademik 
Matjaž Kmecl. / Foto: Tanja Mlinar
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Mateja Rant

Žiri – Znamenite dogodke 
izpred devetdesetih let so 
drugo soboto v oktobru oži-
vili s filmsko uprizoritvijo 
ozadja brezniškega upora, v 
nadaljevanju pa so v Šemon-
covem kozolcu uprizorili 
poskus aretacije gospodarja 
kmetije in pretep z orožniki, 
ki mu je sledilo maščevanje 
italijanskih vojakov. Priredi-
tev so ob finančni pomoči 
Občine Žiri pripravili v Mu-
zejskem društvu Žiri v okvi-
ru Dnevov evropske kultur-
ne dediščine, pri pripravi in 
izvedbi prireditve pa so jim 
bili v veliko pomoč tudi do-
mačini z Breznice.
Na ta način so iz pozabe po-
tegnili zgodovinski drobec, 
ki nosi svetlo sporočilo o 
brezniškem pogumu in po-
nosu ter obenem odraža 
tudi razmere tistega časa, je 
pojasnila Maja Justin Jer-

man, ki je poskrbela za 
dramsko-filmsko uprizori-
tev Brezniške barufe. V uvo-
dnem filmskem delu, ki je 
nastal v sodelovanju z D. K. 
video produkcijo Darjana 
Kacina in Katje Bogataj, so 
osvetlili ozadje brezniškega 
upora in takrat razširjeno 
tihotapstvo oziroma kontra-
bant ter razkritje tihotapca 
Šemonca. V filmu so po be-
sedah Maje Justin Jerman 
med drugim nastopili dijaki 
Gimnazije Jurija Vege Idri-
ja, učenec OŠ Žiri in član 
DPD Svoboda Žiri. Film so 
v nadaljevanju nadgradili z 
dramsko uprizoritvijo po-
skusa aretacije Šemonca in 
pretepa, ki je sledil temu. 
"Ob šesti uri zvečer so na 
domačijo prišli trije italijan-
ski orožniki in zahtevali go-
spodarja. Ker ga ni bilo 
doma, so želeli odpeljati 
njegovo ženo Ivanko, ki pa 
se je aretaciji upirala, saj je 

imela doma dvomesečnega 
dojenčka," je razložila Maja 
Justin Jerman. V hiši, v kate-
ri je bila tudi neformalna 
vaška gostilna, je bila ob tisti 
uri zbrana tudi pisana dru-
ščina domačinov, ki so se 
odločili zaščititi gospodinjo. 
"Na povelje Ignacija Moho-
riča je nekdo ugasnil luč in 
izbruhnil je pretep, po kate-
rem so razoroženi Italijani 
pobegnili skozi okno in tekli 
v kasarno v Ledine po po-
moč,« je dogajanje opisala 
Maja Justin Jerman. Sedme-
rica domačih fantov, glavnih 
junakov barufe, je še istega 
večera prebegnila čez mejo 
v Jugoslavijo, Italijani pa so 
se naslednje jutro vrnili in 
aretirali 13 vaščanov. Zaprti 
so bili skoraj tri mesece, če-
prav so bili vsi nedolžni. Po-

beglim pa so sodili v odso-
tnosti in jih obsodili na leto 
ali dve zapora ter denarno 
kazen v višini od 120 do 180 
lir. Najvišjo kazen so doso-
dili Rudolfu Isteniču, ki je 
ugasnil luč.
Skozi filmsko zgodbo in 
tudi dramsko interpretacijo 
dogodka je tako Maja Justin 
Jerman želela prikazati tra-
gedijo teh večinoma mladih 
ljudi, ki so po pretepu z ita-
lijanskimi orožniki morali 
zbežati čez mejo na jugoslo-
vansko stran in tako za ve-
dno izgubili svoj dom. Zato 
so filmsko in dramsko upri-
zoritev nadgradili še z inti-
mnimi podrobnostmi, ki so 
jih iz zgodb svojih predni-
kov z zbranimi delili Cveta 
Kacin, Silva Malovašič, Štef-
ka Žakelj in Janko Strel.

Svetlo sporočilo upora
V kozolcu pri Šemoncovi domačiji, kjer so marca 1928 brezniški fantje pretepli in razorožili tri 
italijanske orožnike, so ta pogumni upor domačinov obudili z uprizoritvijo Brezniške barufe.

Dramska uprizoritev znamenitega brezniškega upora 

Spomin na dogodek izpred devetdesetih let je Maja Justin 
Jerman obudila na prigovarjanje predsednika Muzejskega 
društva Žiri Alojza Demšarja. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Jarčja Dolina – Nad Lukačk-
om v Jarčji Dolini so pred leti 
našli geološki zapis velikega 
izumiranja pred 252 milijoni 
let. Ena največjih katastrof v 
zemeljski zgodovini, saj je 
tedaj po nekaterih podatkih 
izginilo 96 odstotkov vseh 
morskih vrst organizmov in 
70 odstotkov vrst kopenskih 
vretenčarjev, označuje mejo 
med starim in srednjim ze-
meljskim vekom oziroma 
tako imenovano permsko-
-triasno mejo, sta ob odprtju 
informacijske table razložila 
geologa Bogdan Jurkovšek 
in Tea Kolar Jurkovšek. Prav 
plasti karbonatnih kamnin 
na mestu, ki je zdaj tudi 
ustrezno označeno, pa pred-
stavljajo doslej edini profil v 
Zunanjih Dinaridih, v kate-
rem je bila po mednarodnih 
kriterijih določena ta meja. 

Informacijska tabla tako v 
besedi kot sliki ponuja in-
formacije o pestrem dogaja-
nju pred milijoni let, zato 
Tea Kolar Jurkovšek upa, da 
bo to še dodatna spodbuda 
za obisk tega profila. "Tako 
bo lahko služil tudi v izobra-
ževalne namene, kako se na 
spremembe v okolju odziva-

jo živi organizmi oziroma 
kaj se zgodi v okolju po kata-
strofi takih razsežnosti tudi 
v luči sedanjih klimatskih 
sprememb, ki smo jim pri-
ča." Postavitev table je sku-
paj z Geološkim zavodom 
Slovenije omogočila Občina 
Žiri, kjer so tudi poskrbeli, 
da je do omenjenega profila 

zdaj mogoče priti po javni 
poti. "Veseli me tudi, da 
smo na ta način osvetlili ta 
pomemben del zemeljske 
zgodovine," je še poudaril 
župan Janez Žakelj.
Po odprtju informacijske ta-
ble je bilo v Kulturnem sre-
dišču Stare Žiri mogoče pri-
sluhniti še predavanju Tee 
Kolar Jurkovšek in Bogdana 
Jurkovška  z naslovom Po-
gled v geološko preteklost, 
ob tej priložnosti sta pred-
stavila tudi svojo knjigo Ko-
nodonti Slovenije. Sledilo je 
odprtje razstave slik z narav-
nimi pigmenti iz Jarčje Do-
line akademske slikarke 
Barbare Jurkovšek, muzej-
sko zbirko Žiri in Žirovci 
skozi čas pa so obogatili s 
kiparsko obdelanim kosom 
apnenca iz mejnih perm-
sko-triasnih plasti, darilom 
akademskega kiparja Anže-
ta Jurkovška.

Pestra žirovska preteklost
Na permsko-triasni meji nad Lukačkom v Jarčji Dolini, ki so jo letos razglasili za naravno vrednoto 
državnega pomena, so konec septembra odprli informacijsko tablo.

Odprtje informacijske table na permsko-triasni meji v Jarčji 
Dolini
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Mateja Rant

Žiri – Na gostujoči razstavi 
Muzeja Velenje so predsta-
vili 84 koncertnih citer iz 
nadvse bogate zbirke zaseb-
nega zbiratelja Borisa An-
dreja Mlakarja, ki sicer obse-
ga več kot 150 citer in je tako 
ena večjih zbirk v Sloveniji, 
je pojasnila Metka Debeljak 
iz DPD Svoboda. Mlakar, ki 
je po rodu Žirovec, je goste 
tudi sam popeljal po razsta-
vi.
Na ta način so želeli ta in-
štrument predstaviti v žiro-
vskem prostoru in ga znova 
približati Žirovcem, je razlo-
žila Metka Debeljak. "Vča-
sih je veliko ljudi igralo ci-

tre, danes pa je to skoraj 
popolnoma zamrlo, saj v 
Žireh ni nobenega citrarja 
več." Kot je pojasnila, so 
prav vsake citre nekaj poseb-
nega, na razstavi ni bilo mo-
goče najti niti dveh enakih. 
Mlakar se je tudi sam učil 
igrati citre in tako se mu je 
porodila ideja, da bi jih 
ohranjal. "Zdaj išče prostor, 
kjer bi jih lahko stalno raz-
stavil." Poleg citer iz zaseb-
ne zbirke pa si je bilo mogo-
če na razstavi ogledati tudi 
citre Frana Koruna Koželj-
skega, Velenjčana, ki je leta 
1895 izdal prvi učbenik za 
učenje igranja citer, je kot 
zanimivost še navedla Met-
ka Debeljak.

Vsake citre nekaj 
posebnega
V Galeriji DPD Svoboda je bila ves oktober na 
ogled gostujoča razstava citer iz zasebne zbirke 
slovenskega režiserja Borisa Andreja Mlakarja.

Z odprtja razstave citer v galeriji DPD Svoboda
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Žiri – Župan Janez Žakelj je 
sredi oktobra v Žireh gostil 
predstavnico veleposlani-
štva Ruske federacije Zoyo 
Ishanovo. Ob tej priložnosti 
ji je po krajši slovesnosti na 
pokopališču na Dobračevi 
izročil vzorec zemlje, izko-
pane ob spomeniku, kjer so 
pokopani tudi sovjetski vo-
jaki, padli v času druge sve-
tovne vojne. Kot je pojasnila 

Zoya Ishanova, v Moskvi 
namreč urejajo spominski 
park, v katerem bodo shra-
nili vzorce zemlje iz vseh 
evropskih držav, v katerih 
so pokopane ruske žrtve 
prve in druge svetovne voj-
ne. Med vzorci bo tako tudi 
žirovska zemlja, so pojasni-
li na občini in dodali, da se 
je Zoya Ishanova županu 
tudi zahvalila za dobre od-
nose med Rusko federacijo 
in Občino Žiri.

V spominskem parku 
tudi žirovska zemlja

Janez Žakelj je Zoyi Ishanovi izročil vzorec žirovske zemlje 
za ruski spominski park. / Foto: arhiv občine
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA  
Z NOVIM PROSTOROM ZA PRIREDITVE
Knjižnica je v poletnih mesecih z obnovo praznih prostorov poleg Oddelka za otroke in mladino 
(na nekdanji Nami), kjer delujemo že več kot šest let, prišla do novega prireditvenega prostora, 
ki bo omogočal izvajanje raznih dejavnosti, izobraževanj in predavanj, ki jih do sedaj nismo 
mogli izvajati ali pa smo morali najemati prostore po Škofji Loki.
Za začetek v  letu 2020 načrtujemo razne tečaje s področja informacijske pismenosti za otroke in 
mladino. Prav tako bomo lahko v novih prostorih gostili več raznih predavanj in tečajev, ki jih 
izvajajo razne lokalne neprofitne organizacije in društva.
Ko nam bodo omogočala sredstva, bomo prostor opremili tudi z ustreznim pohištvom.
Vse neprofitne organizacije in društva, ki bi morda še želeli uporabiti prostor za svoje potrebe 
(izobraževanja, pogovore), pišite na naslov info@knjiznica-skofjaloka.si ali pa oglasite v knjižnici.

Š o l s k a  u l i c a  6
4220 Škofja Loka
( 0 4 )  5 1 1  2 5  0 5
( 0 5 1 )  3 4 1  1 2 6

Loka da Camera
Festival komorne glasbe 
od 4. do11. novembra 2019

Grajski nocturno
Ponedeljek, 4. 11. 2019, ob 19.30  

v kapeli Škofjeloškega gradu
Mak Grgić, kitara

Luka Železnik, flavta
Ana Julija Mlejnik, violina

Sebastian Bertoncelj, violončelo
Voden ogled Loškega muzeja: Jože Štukl

Vstopnina: 10 €, upokojenci/otroci do 12 let/študenti: 5 €

 Puštalsko stihožitje
Četrtek, 7. 11. 2019, ob 19.00  

v kapeli Puštalskega gradu
Boris Bizjak, flavta

Ana Julija Mlejnik, violina
Yevgeny Chepovetsky, viola
Miloš Mlejnik, violončelo

Poezija: Tomaž Hostnik in Luka Železnik

 Kristalni allegro
Ponedeljek, 11. 11. 2019, ob 19.30  

v Kristalni dvorani Sokolskega doma
Lorenzo Cossi, klavir

Ana Julija Mlejnik, violina
Clara Evens, violina

Kei Tojo, viola
Miloš Mlejnik, violončelo

Vstopnina: 10 €, upokojenci/otroci do 12 let/študenti: 5 €

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

Škofja Loka – Prve novem-
brske dni bo v Škofji Loki po 
lanskoletni uspešni izvedbi 
znova potekal cikel koncer-
tov komornih zasedb v okvi-
ru festivala Loka da Camera. 
Tako kot lani je mlada violi-
nistka Ana Julija Mlejnik 
tudi letos ob sebi zbrala ko-
pico odličnih glasbenikov 
ter skupaj z njimi pripravila 
program, ki nikogar ne bo 
pustil hladnega. Mlejnikova 
je tudi sama vrhunska violi-
nistka in kot solistka beleži 
uspehe na mednarodnih od-
rih v Londonu, Parizu, To-
kiu, Bruslju, Anconi, Toron-
tu in Ljubljani. Akademija 
za glasbo v Ljubljani ji je 
lansko jesen podelila naziv 
Asistentka.
Na vprašanje, kako je bila za-
dovoljna z lansko prvo izved-
bo Loke da Camera, je pove-
dala: "Ko smo lani uspešno 
izpeljali festival, sem bila pre-
srečna. Seveda je to organiza-
cijsko vse prej kot mačji ka-
šelj, vendar so bili vsi koncer-
ti polni, glasba je bila odlična, 
občinstvo in glasbeniki pa 
zadovoljni. Še tedne po festi-
valu so deževale čestitke in še 
več mesecev so me ljudje 
spraševali, ali bomo festival 
izvedli tudi letos. Zelo sem 
vesela, da bomo v festivalu 
uživali tudi letos."
Letošnji program je zasta-
vljen dovolj široko, da bo za-
nimiv za širši krog poslušal-
cev. Na sporedu bodo trije 
koncertni večeri, prvi v ka-
peli Loškega gradu, drugi v 
kapeli Puštalskega gradu, 
zaključni koncert pa bo v 
Sokolskem domu. "Letošnji 
program je bil sestavljen na 
podlagi sodelujočih. Imela 

sem srečo, da sem h koncer-
tiranju spet lahko povabila 
same izjemne glasbenike. 
Skupaj smo sestavili zased-
be, ki so se nam ponujale. 
Vsi umetniki so sodelovali 
in prispevali z idejami in 
lahko rečem, da je program 
plod skupnega dela," pou-
darja mlada violinistka: 
"Vseh koncertov se zelo ve-
selim, saj je prav vsak izmed 
njih nekaj posebnega. Veliki 
finale na koncu festivala pa 
je prav zagotovo Kristalni al-
legro, saj bo na tem koncer-
tu nastopila največja zased-
ba." Igrala se bodo dela W. 
A. Mozarta, L. Beethovna in 
J. Brahmsa. Na oder bodo 
stopili Lorenzo Cossi (kla-
vir), Ana Julija Mlejnik (vio-
lina), Clara Evens (violina), 
Kei Tojo (viola) in Miloš 
Mlejnik (violončelo).
V letošnjo koncertno po-
nudbo ste dodali tudi poezi-
jo in dogodek v Loškem mu-
zeju? "Na festival sem si že-

lela vključiti tudi druge obli-
ke umetnosti, na primer 
poezijo. Zato sem naprosila 
lokalna avtorja Tomaža Ho-
stnika in Luko Železnika, da 
za koncert v Puštalski kapeli 
napišeta nekaj stihov, ki jih 
bosta kot poetični intermez-
zo med skladbami tudi pre-
brala. Ko smo z Loškim mu-
zejem debatirali o progra-
mu, so prijazno ponudili, da 
v ceno vstopnice vključijo 
tudi voden ogled Loškega 
muzeja. Ogled bo vodil Jože 
Štukl, ki je na Loškem znan 
po svojih zanimivih preda-
vanjih." Koncert v kapeli Lo-
škega gradu ima tako naslov 
Grajski nocturno, Mak Gr-
gić (kitara), Luka Železnik 
(flavta), Ana Julija Mlejnik 
(violina) in Sebastian Ber-
toncelj (violončelo) pa bodo 
igrali dela N. Paganinija, po 
vodenem ogledu Loškega 
muzeja pa še skladbe F. Ca-
rullija, J. S. Bacha in A. Vi-
valdija.

Koncert na sredini v kapeli 
Puštalskega gradu z naslo-
vom Puštalsko stihožitje 
nam bo ponudil tako stihe 
že omenjenih poetov, kot 
glasbo F. Schuberta, H. Vil-
la-Lobosa, F. Devienna, L. 
Beethovna in W. A. Mozar-
ta. Igrali bodo Boris Bizjak 
(flavta), Ana Julija Mlejnik 
(violina), Jevgenij Čepovet-
ski (viola), in Miloš Mlejnik 
(violončelo). Kot je še pove-
dala Ana Julija Mlejnik, jo 
je v zadnjih mesecih najbolj 
zaposlovala prav organiza-
cija festivala Loka da Came-
ra. "Sicer sem še vedno raz-
peta med Brusljem in Slo-
venijo, kot samostojna 
umetnica delujem v različ-
nih projektih in ansamblih 
ter koncertiram po svetu. 
Grem, kamor me nese glas-
ba, srce pa me vedno znova 
pripelje nazaj v Škofjo 
Loko." Tokrat torej združu-
je glasbo in srce – v domači 
Škofji Loki. Na poslušanje.

Srce jo vodi v Loko
Po lanski premieri violinistka Ana Julija Mlejnik tudi letos pripravlja koncertni cikel komornih zasedb 
Loka da Camera. Med 4. in 11. novembrom se bodo v Škofji Loki zvrstili trije koncerti na treh lokacijah.

Kolaž nastopajočih glasbenikov na letošnjem koncertnem ciklu Loka da Camera 
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Škofja Loka – Po uspešni do-
mači premieri se je ekipa 
Loškega odra z avtorskim 
projektom Strasti, laži in 
maček v žaklju, pod katere-
ga se podpisuje režiser Mi-
lan Golob, odpravila na go-
stovanje v Srbijo. Ločani so 
imeli čast odpreti sedmi fe-
stival Gledališki dnevi Jova-
na Đorđevića (Pozorišni 
dani Jovana Đorđevića), ki 
ga prirejajo v vojvodinskem 
mestu Senta. 
Predstava je bila odlično 
sprejeta, o čemer govori 
tudi strokovna ocena Katari-
ne Đoković. "Igralski an-
sambel Loškega odra je s 
hitrim menjavanjem ža-
nrov, jasno izraženimi ra-
znolikimi domislicami, v 
katerih igralci sami posta-

vljajo reflektorje, se igrajo z 
neonskimi zapestnicami, 
plešejo zahtevno koreografi-
jo, pojejo opero in govorijo 
stihe pesmi Arsena Dedića 
Ne daj se, Ines v slovenšči-
ni, na odru povzročal vse-
splošno norišnico," poudar-
ja kritičarka: "Režiserjeve 
rešitve, ki so se odlično ujele 
s tekstom, napisanim pred 
dvema stoletjema, so izzvale 
plejado čustev, ob katerih 
nismo mogli ostati ravnodu-
šni. Čeprav se je predstava 
odigrala v tujem jeziku, jo je 
publika zelo dobro sprejela 
in je z aplavzi med prizori 
in med pesmimi vzdrževala 
Feydeaujevo zamisel, da je 
boljši vrabec v roki kot golob 
na strehi oziroma maček v 
žaklju." Mimogrede – Golob 
je bil tokrat na Loškem 
odru.

Ločani v Senti

Loški oder je navdušil srbsko občinstvo. / Foto: arhiv Loškega odra
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www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

24. 11. 

21. 11. 

SLADKI DAN
DEGUSTACIJA SLADKIH VIN IN SLADIC

(Avla Mestne občine Kranj)

DOBRODELNI VEČER 
VRHUNSKIH VIN 

15. - 16.11. 
21. - 23.11.

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dogodek pod 
naslovom Ko pade zadnje 
drevo, bo izginil ta svet, je 
sklenil jesenske okoljske ak-
tivnosti Loško je ekološko. 
Naslov je prirejena misel 
znane prerokbe o opustoše-
nju narave, gozdov in goz-
dnih ekosistemov, je na sre-
čanju pojasnil Bečir Kečano-
vić z Inštituta za razvoj 
vključujoče družbe, ki je 
skupaj z Občino Škofja Loka 
pripravil srečanje. Na inšti-
tutu so to prerokbo še en-
krat prilagodili: Ne čakaj, da 
pade zadnje drevo ... in na-
peljuje na dejaven odnos do 
varovanja naravnega okolja, 
ki naj prepreči uničevanje 
gozdov in ohrani naš svet 
sedanjim in prihodnjih ro-
dovom. 
Srečanje je z mislimi o ak-
tivnostih pod imenom Lo-
ško je ekološko pozdravil 
župan Tine Radinja, o njih 
je spregovorila tudi Tatjana 
Bernik z občinskega oddel-

ka za okolje in prostor, Man-
ca Baznik z Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pa je predstavila 
promocijske aktivnosti, ki 
potekajo pod naslovom 
Skrbno z gozdom. Kako so 
naši predniki varovali nara-

vo, je v predavanju Starosel-
ci v Alpah govoril Janez Biz-
jak, arhitekt, naravovarstve-
nik, publicist in nekdanji 
direktor Triglavskega naro-
dnega parka. Tudi naši 
predniki niso skrbno gospo-
darili z naravo, gorsko pa-

šništvo, rudarjenje in fuži-
narstvo so grobo posegli v 
gozdne ekosisteme. Obnovil 
je legendo o zlatorogu, ki 
nas opominja na naš pro-
pad, če se ne bomo ozirali 
na naravne zakonitosti. S 
pravljico o grajski lipi pa je 
svojo pripoved začel Anton 
Tone Lesnik, predsednik 
slovenske skupine medna-
rodne nevladne organizacije 
za gozdove Pro Silva Slove-
nija. V prispevku Drevesa v 
našem naravnem in družbe-
nem okolju je spregovoril o 
drevesih kot živih bitjih, o 
rekordnih drevesih po staro-
sti, višini in obsegih, ki ra-
stejo pri nas in na tujem, o 
našem odnosu do dreves in 
o prizadevanjih za sonarav-
no gospodarjenje z gozdovi, 
ki se je začelo že z varova-
njem kočevskega gozda ob 
koncu 19. stoletja. Prireditev 
sta obiskala tudi predstavni-
ka Občine Miren - Kostanje-
vica in predstavila prizade-
vanje za oživitev gozda na 
Cerju. 

Dan, posvečen drevesom
Občina Škofja Loka in Inštitut za razvoj vključujoče družbe sta pripravila dogodek Ko pade zadnje 
drevo, bo izginil ta svet.

Janez Bizjak in Anton Tone Lesnik v Škofji Loki

Ženski tekstil  in 
              

Igrače in otroški tekstil

1. NADSTROPJE

TEDEN POPUSTOV
Vsak dan novi popusti!

PONEDELJEK TOREK SREDA

ČETRTEK PETEK SOBOTA
-15%

��������������������� Oddelek kozmetike

Moški tekstil Perilo in nogavice

-20% -15%

modni dodatki

-25% -25% -15%

-25%
POPUST 
ZA EN 
IZDELEK 
PO VAŠI 
IZBIRI

-15% POPUST 
NA 
CELOTNI 
NAKUP

UPOKOJENCI

�������


2.11. - 16.11.2019 
              

2.11. - 16.11.2019 
              

KAPUCINSKI TRG 4
4220 ŠKOFJA LOKA (BIVŠA NAMA)

�
�����
 �������


�������
 �������
 �	�����


VSAK PRVI IN DRUGI DELOVNI DAN 
V MESECU - 10% POPUSTA

����� �����

Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Slike so simbolične. 

Škofja Loka – Občina Škofja Loka je na spletni strani z na-
menom izboljšanja podobe kulturne krajine objavila javni 
poziv za sofinanciranje obnove kozolcev v primarne name-
ne, torej za kmetovanje. Eden od pogojev javnega poziva je 
tudi, da kozolec ni namenjen oglaševanju. Za obnovo kozol-
cev je zdaj na voljo deset tisoč evrov. Sporočajo, da je poziv 
odprt še do 24. novembra oziroma do porabe sredstev.

Financirajo obnovo kozolcev
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OOZ ŠKOFJA LOKA OBVEŠČA IN VABI
Na gledališki predstavi podelili jubilejna priznanja
Za člane zbornice vsako leto organiziramo ogled gledališke predstave. Letos so si člani lahko ogledali glasbeno 
komedijo Strasti, laži in maček v žaklju, ki so jo izvedli člani ansambla Kulturno društvo Loški oder. Po pred-
stavi je sledila še slovesna podelitev jubilejnih priznanj. V letošnjem letu 10-letnico delovanja praznuje 24 čla-
nov, 20-letnico 19 članov, 10 članov opravlja dejavnost že 30 let, Bojan Šinkovec iz Škofje Loke pa letos bele-
ži kar 40 let delovanja. 
OOZ Škofja Loka pa letno podeljuje priznanja tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo opravljanje dejavnosti ozi-
roma je ta v družini ali podjetju postala že tradicionalna. Letos je to priznanje prejelo sedem članov, in sicer sta 
za 30 let priznanji prejela Kozin Transport in Jerala Profil, za 35 let Inox Kokalj, za 40 let Mizarstvo Tavčar, 
že 50 let dejavnost cvetličarstva opravljajo v Cvetličarni Flora, kar 85 let pa letos praznuje Urarstvo Plantarič.

Klub mladih podjetnikov uspešno deluje
Na srečanju 23. oktobra smo gostili mlada predstavnika uspešnega družinskega podjetja Mebor, d.o.o., iz 
Železnikov, Simona in Uroša Mesca. Njun oče, Boris Mesec, je prvo žago za lastne potrebe oblikoval in izde-
lal skoraj 30 let nazaj in leta 2011 postal obrtnik leta, podjetje pa je v letu 2018 prejelo tudi laskavi naziv zlata 
gazela. V družinsko podjetje je vpeta celotna družina, tudi Simon in Uroš. Čeprav sta mlada, imata številne iz-
kušnje z različnih področij poslovanja, ki sta jih delila z mladimi udeleženci. 
Srečanja bodo mladi podjetniki nadaljevali 27. novembra, ko bodo obiskali podjetje Optiweb, d.o.o., kjer jih bo 
sprejel Miha Lavtar, ustanovitelj, lastnik in izvršni direktor podjetja.

Člani lahkih nog na okrog
OOZ Škofja Loka vsako leto organizira številne strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino, ki se jih člani radi 
udeležijo. Samo v zadnjih dveh mesecih so tako potekale štiri dobro obiskane ekskurzije s skupno več kot 
160 udeleženci. 
V slovo poletju so se na lastno pobudo naši člani najprej podali na tridnevno potovanje po Švici, nato so se v 
Logarsko dolino podali naši upokojeni člani, gostinci in živilci so spoznavali turistični in kulinarični utrip  
Toskane, že tradicionalno jesensko strokovno ekskurzijo pa je organizirala tudi sekcija lesarjev, ki se je tokrat 
podala na kraško območje – v Prestranek in Pivko. 

In kaj še pripravljamo na OOZ Škofja Loka?

Datum Dogodek

12. 11. 2019 Seminar: SODOBNI MARKETINŠKI PRISTOPI IN BLAGOVNE ZNAMKE

16. 11. 2019 Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019

19. 11. 2019 Predavanje: OBISK DAVČNEGA INŠPEKTORJA

26. 11. 2019 Seminar: MOJE PODJETJE NA FACEBOOKU

27. 11. 2019 Srečanje Kluba mladih podjetnikov

30. 11. 2019 41. Obrtniški ples pri Avseniku

 6. 12. 2019 Božično-novoletni koncert v Stari Loki

 7. 12. 2019 Prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov OOZ Škofja Loka

Vilma Stanovnik

Potem ko si je Ema Klinec 
lani decembra na državnem 
prvenstvu poškodovala kole-
no, se je po uspešni rehabi-
litaciji na skakalnice vrnila v 
drugi polovici julija. Prvič je 
tekmovala na tekmah celin-
skega pokala septembra v 
avstrijskem Stamsu, ko je 
bila prvi dan četrta, drugi 
dan pa je že premagala vse 
konkurentke in stala na naj-
višji stopnički zmagovalne-
ga odra.
Odlično pripravljenost na 
novo tekmovalno sezono je 
nato Klinčeva, sicer članica 
Smučarsko skakalnega klu-
ba Žiri (SSK Žiri), dokazala 
tudi na tekmi poletnega dr-
žavnega prvenstva, ki je 
prejšnji konec tedna poteka-
la v Kranju. Ema je skočila 
106,5 in 100,5 metra.
"Zelo sem zadovoljna. Že 
zdaj se sicer točno zave-
dam, da se bom ukvarjala s 
telemarkom, ker bo to do 
zime treba povsem avtoma-
tizirati. Tekma pa je bila 
težka, veliko je bilo vetra v 
hrbet," je po tekmi poveda-
la 21-letna državna prvaki-
nja Ema Klinec. Srebro je 
osvojila Urša Bogataj, člani-
ca SSK Ilirija, bron pa še 

ena članica SSK Žiri Nika 
Križnar. 
V moški konkurenci je zma-
gal Timi Zajc, član SSK 
Ljubno BTC. Srebro je osvo-
jil Anže Lanišek, član SSK 
Mengeš, bron pa si je v fi-
nalni seriji priboril Tilen 
Bartol (SSK Ilirija). Pod 
zmagovalnim odrom so 
ostali Cene Prevc, Anže Se-
menič, lanskoletni prvak 

Rok Justin, Lovro Kos, Žak 
Mogel, Jernej Damjan, prvo 
deseterico pa je zaključil Pe-
ter Prevc.
Na prvenstvu se je izkazala 
tudi mešana ekipa skakalk 
in skakalcev SSK Žiri (Nika 
Križnar, Ema Klinec, Marcel 
Stržinar, Rok Oblak), ki je 
osvojila drugo mesto. Na-
slov državnih prvakov je 
osvojila ekipa SSK Ilirija.

Ema Klinec spet v 
zmagovalni formi
Smučarska skakalka Ema Klinec iz Poljan je na kranjski skakalnici ta mesec 
ubranila naslov državne prvakinje.

Ema Klinec je na sezono dobro pripravljena. / Foto: Gorazd Kavčič

Fiinci döbro 
vëmo, kaj je 
huuda zima

4x     =20€
kupon za premontažo

Obiščite nas!
TipStop Vianor
ŠKOFJA LOKA

Kidričeva cesta 8 B
4220 Škofja Loka

04/202 58 90
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Izkoristite 
jesensko 
akcijo!

BREZPLAČNA IZMERA

Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA
01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI

T O  J E  

alira LWDV 
kompaktni inverter

hladivo prihodnosti R290

alira LWAV 
kompaktni inverter

aktivno hlajenje serijsko

alira LWA 
kompaktni inverter

aktivno hlajenje serijsko

altera SWCV & WZSV 
kompaktni inverter

vir podtalnica, geosonda ali kolektor

Toplotne črpalke zemlja-voda, 
voda-voda za notranjo postavitev

20 LET  
TEHNOLOGIJE, 
OBLIKOVANJA IN 
INOVACIJ
Toplotne črpalke iz alpha innotec – 
izdelane v Nemčiji

tel.: 040 34 33 33
www.ekoenergija.eu • www.ait-deutschland.eu

Vabljeni v nov poslovni in razstavni prostor:  Cargo Partner-logistični center, na naslovu Zgornji Brnik 390, Aerodrom-Brnik

alternativne energije

toplotne črpalke

alternativne energije

toplotne črpalke

NOVO
od 10/19

Maja Bertoncelj

Sveti Duh – V soboto, 12. ok-
tobra, so slovesno odprli ve-
liko nogometno igrišče z 
umetno travo v Športnem 
parku Gorajte. To je štiride-
seto tovrstno igrišče v Slove-
niji, četrto na Gorenjskem.
V ŠD Polet so pred več kot 
desetimi leti v sodelovanju z 
Občino Škofja Loka in Zavo-
dom za šport Škofja Loka 
začeli projekt izgradnje no-
gometnega centra. Zaključe-
na je prva od načrtovanih 
treh faz, katere vrednost je 
več kot štiristo tisoč evrov, v 
kar ni vključen strošek od-
kupa zemljišč. Sledili bosta 

še izgradnja velikega nogo-
metnega igrišča z naravno 
travo in pomožnega špor-
tnega objekta z garderoba-
mi. Gradnja igrišča se je za-
čela lani jeseni in se uspe-
šno končala po slabem letu. 
Finančna sredstva za inve-
sticijo so znotraj predvide-
nih in so bila pridobljena iz 
občinskih sredstev, nepovra-
tnih sredstev Fundacije za 
šport in Nogometne zveze 
Slovenije ter lastnih sred-
stev društva. Veliko je bilo 
opravljenih tudi prostovolj-
nih delovnih ur. Kot je pove-
dal Boštjan Kovač, predse-
dnik ŠD Polet, bodo poskr-

beli tudi za gledalce, zato je 
že v načrtu izgradnja tribu-
ne ob igrišču, ki bo nared 
predvidoma v prvi polovici 
naslednjega leta, še letos pa 
načrtujejo manjšo posodo-
bitev garderobnega objekta 
z dodatno izolacijo. V nasle-
dnjem letu želijo v sodelova-
nju z Občino Škofja Loka 
nadgraditi obstoječi objekt, 
s čimer bi pridobili dve do-
datni garderobi, saj sedanje 
kapacitete ne zadostujejo 
več. "Projekt je zasnovan v 
treh fazah, tako da bomo za-
vihali rokave in poskusili 
uresničiti tudi izgradnjo ve-
likega nogometnega igrišča 
z naravno travo," še pravi 
Kovač. 
Z novo pridobitvijo na podro-
čju športne infrastrukture v 
občini Škofja Loka je zadovo-
ljen tudi škofjeloški župan 
Tine Radinja: "Če obstaja 
majhna skupina ljudi, ki si 
zada visok cilj, vanj verjame 
in je zanj pripravljena trdo 
delati, je mogoče vse. Taka 
skupina se je našla v Špor-
tnem društvu Polet. Njihova 
vizija, vztrajnost in pametna 
strategija za prihodnost so 
ključni dejavniki, da je zaži-
vel še en odličen projekt, ki 
bo bogatil našo lokalno sku-
pnost in jo povezoval," je de-
jal med drugim. Zbrane je 
nagovoril tudi Dane Jošt, vod-
ja oddelka za nogometno in-
frastrukturo pri Nogometni 
zvezi Slovenije.
Na dan odprtja nove pridobi-
tve so se na turnirju pomerili 
mlajši nogometaši, na prija-
teljski tekmi veterani ŠD Po-
let in Žirov, za konec pa je 
sledila še tekma v članski Go-
renjski nogometni ligi med 
domačo ekipo in Železniki.

Odprli Športni 
park Gorajte
Zaključena je prva faza projekta, ki je vključevala 
izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo.

Športni park Gorajte so uradno odprli (z leve): Luka Šink, vodja projekta izgradnje igrišča, Dane Jošt, predstavnik 
Nogometne zveze Slovenije, Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka, in Boštjan Kovač, predsednik ŠD Polet. / Foto: Tina Dokl

Projekt je zasnovan v 
treh fazah. Sledili 
bosta še izgradnji 
velikega nogometnega 
igrišča z naravno travo 
in pomožnega objekta 
z garderobami.
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loški glas
Škofja Loka – Gobarsko 
druš tvo Škofja Loka je v Lo-
ški zadrugi na Trati nedavno 
priredilo razstavo gob. Kot 
sta povedala predsednik in 
podpredsednik društva An-
drej Jesenko in Vili Hajdi-
njak, so dali na ogled 180 
vrst gob, če bi imeli na voljo 
večji prostor, bi jih lahko kar 
dvesto vrst. Od razstavlje-
nih gob je čez sto vrst uži-
tnih, trideset pogojno uži-
tnih, petdeset neužitnih, od 
tega 15 celo smrtno strupe-
nih, povesta prva moža go-
barskega društva. Letos so 
imeli že štiri razstave za šir-
šo javnost, sicer pa veliko 
delajo po šolah.

Gobe so postavili  
na ogled

Razstava gob v Loški zadrugi

SPOZNAJTE NAŠO PRIJAZNO EKIPO STROKOVNJAKOV
BOGATA ZALOGA AKCIJSKIH APARATOV
PESTRA IZBIRA DODATNE OPREME
SERVIS MOBITELOV

NOVO PRODAJNO MESTO TELEKOMA SLOVENIJE • MOBYSTYLE TPC SPAR MEDVODE
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Vilma Stanovnik

Kranjski organizatorji Župa-
novega teka in Teka za Kranj 
so letos združili moči in 
skupaj pripravili veliko do-
brodelno rekreativno teka-
ško prireditev Tek za Kranj 
– Memorial Vincenca Dra-
kslerja. Dogodek je bil na-
mreč posvečen lani premi-
nulemu velikemu kranjske-
mu dobrotniku Vincencu 
Drakslerju, del zbranega 
denarja od prijavnin pa so 
namenili za težje zaposljive 
osebe in financiranje vadnin 
mladih športnikov atletov, ki 
si treningov drugače ne bi 
mogli privoščiti.
Na prireditev je prišlo okoli 
dva tisoč športnih navdu-
šencev, od pohodnikov do 
tekačev.
Tek je potekal na zanimivi 
krožni tekaški trasi, ki je 
bila speljana mimo Prešer-
novega gaja, skozi kanjon 
Kokre in po kranjskih ulicah 
do vodnjaka v starem me-
stnem jedru. Teklo se je na 
3,3- in 10-kilometrski progi. 

Medtem ko je bil na krajši 
progi v cilju prvi domačin 
Rok Markelj, ki je v cilj pri-
tekel s časom 10:31, pa je 
daljšo preizkušnjo z rekor-
dnim časom kranjskega 
teka, ko se je ura ustavila pri 
33:03, prvi premagal Ločan 
Gregor Kustec. »Tek po Kra-
nju je res lep, danes pa je 
tudi čudovito vreme, ki je 
pripomoglo, da smo vsi še 
bolj navdušeni. Prireditev se 
mi je všeč tudi zato, ker je 

veliko udeležencev vseh sta-
rosti in ker je dobrodelna. 
Rezultat pa zame ni najpo-
membnejši,« je pojasnil 
odlični rekreativni tekač 
Gregor Kustec in dodal, da 
je bila konkurenca sicer šte-
vilna, ne pa najmočnejša.
Med ženskami je na 10-kilo-
metrskem teku zmagala Na-
talija Mašera s časom 40:26, 
na krajši progi pa je bila naj-
hitrejša Maruša Cijan Brki s 
časom 12:12.

Ločan najboljši v Kranju
Gregor Kustec je na letošnjem Teku za Kranj – Memorialu Vincenca 
Drakslerja v cilj pritekel z rekordnim časom.

Gregor Kustec je slavil v Kranju. / Foto: Primož Pičulin


