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Mateja Rant

Žiri – Gostje tokratne Preje 
so bili smučarska tekačica 
Petra Majdič ter nekdanji in 
sedanji direktor Bojan Star-
man in Bojan Gantar. Za 
uvod v Prejo so prikazali dva 
dokumentarna filma o Alpi-
ni. Prvi je bil filmski obzor-
nik z naslovom Industrija 
čevljev v Žireh, prikazali pa 
so še kratek film o zgodovini 
čevljarstva v Žireh, ki ga 
predvajajo v sklopu razstave 
o Alpini v Muzeju Žiri. Sle-
dil je pogovor z gosti, ki ga 
je vodil Miha Naglič.
Z največjim čustvenim na-
bojem je o Alpini spregovo-
rila Petra Majdič, ki je pou-
darila, da bodo Alpinini rde-
či čevlji vedno s posebnimi 
črkami zapisani v njenem 
spominu in karieri. Kot pra-
vi, so jo mnogi nagovarjali, 
da bi izbrala njihove tekaške 
čevlje, a je vedno ostala zve-
sta Alpininim. Nekdanji di-
rektor Bojan Starman pa se 
je spomnil precej burnega 
obdobja, v katerem je sam 
vodil Alpino. Takrat so se 
morali soočiti z razpadom 
nekdanje skupne države Ju-
goslavije ter s tem izgubo 
zalog po nekdanjih republi-
kah in tudi donosnih vzho-
dnih trgov. »Če ne bi izvedli 
obsežne preobrazbe podje-
tja, ne bi mogli preživeti,« 
je poudaril in dodal, da so 

morali povečati produktiv-
nost in obenem znižati stro-
ške. »Alpini zaradi razpada 
Jugoslavije ni bilo treba od-
pustiti nobenega delavca, a 
treba je bilo prodati pet pa-
rov čevljev, da si zaslužil to-
liko kot prej z enim.« Soča-
sno je potekalo tudi lastnin-
sko preoblikovanje podjetja. 
A z načinom, kako so to iz-
vedli, se Starman ni strinjal, 
zato je moral zapustiti pod-
jetje. Sledilo je izčrpavanje 
podjetja, ki je doseglo vrhu-

nec lani z uporom zaposle-
nih, ki so ga podprli tudi 
številni Žirovci. Dosegli so 
odhod takratnega vodstva, 
na čelo Alpine pa je prišel 
domačin Bojan Gantar. Pre-
pričan je, da ima Alpina 
enormen potencial za ra-
zvoj, a bo sredstva poleg v 
odplačevanje posojil treba 
usmeriti tudi v razvoj, ogla-
ševanje in nove naložbe. 
»Leto smo začeli pozitivno, 
zmanjšali smo stroške, do-
segli smo tudi desetodsto-

tno rast prodaje,« je poja-
snil Gantar, ki z optimiz-
mom gleda v prihodnost. 
»Ponovno se ukvarjamo s 
čevlji in z ljudmi.« Meni, da 
bo Alpina še nekaj časa v la-
sti Družbe za upravljanje 
terjatev bank, ki se mu ne 
zdi slab lastnik, saj Alpino 
podpira v procesu prestruk-
turiranja. Ob iskanju more-
bitnega novega lastnika pa 
se mu zdi pomembno, da 
Alpina ostane v »pametnih 
slovenskih rokah«.

Prejo posvetili Alpini
V podjetju Alpina letos praznujejo sedemdeseto obletnico ustanovitve. Omenjeni jubilej je bil tudi v 
središču 124. Glasove preje Alpina se ne da!, s katero smo konec marca gostovali v Žireh.

Gostje Glasove preje o Alpini so bili (od leve proti desni) Bojan Starman, Petra Majdič in 
Bojan Gantar. / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Selca – Na parceli, med do-
mačini poznani kot Štefa-
nov vrt, je Prostovoljno ga-
silsko društvo Selca, ki letos 
praznuje 120-letnico, ta me-
sec začelo graditi nov gasil-
ski dom, za katerega si pri-
zadevajo že vrsto let. Obsto-
ječi je premajhen, brez stra-
nišč, tople vode in ogreva-
nja. Zaradi vlažnosti prosto-
rov morajo gasilci svoje 
obleke hraniti kar doma, 
tudi lokacija je postala ne-
primerna. Poveljnik PGD 
Selca Matjaž Podrekar upa, 
da se bodo v nove prostore 
preselili že  prihodnje leto.
Vrednost projekta je ocenje-
na na dobrih štiristo tisoč 
evrov. "Gradnjo doma bo so-
financirala Občina Železni-
ki, ki nam bo letos namenila 
70 tisoč evrov in prihodnje 
leto 130 tisoč, preostala sred-
stva pa bomo zagotovili 
sami. Čim več del bomo 
skušali opraviti udarniško, 
tudi dosedanja gradbena 
dela na parceli smo v precej-
šnji meri izvedli sami," je 
pojasnil. Društvo mora sicer 
zbrati še 130 tisoč evrov. 
Sredstva bodo še naprej zbi-
rali s prireditvami, pomoč 
so jim obljubili sponzorji, 
načrtujejo tudi nabirko med 
krajani. S projektom so kan-

didirali tudi za sredstva Eko 
sklada, a so od tega nato od-
stopili, saj bi stroški zahte-
vanih dodatnih ukrepov pre-
segli pridobljena sredstva. 
Na parceli so ta mesec že 
zgradili priključka za kanali-
zacijo in vodo. V kratkem 
pričakujejo gradbeno dovo-
ljenje, še to pomlad bodo 
naredili izkop in temeljno 
ploščo, postavitev konstruk-
cije doma od temeljev do 
strehe pa načrtujejo avgusta 
ali septembra. "To bo trajalo 
le kakih pet dni, saj bo dom 
grajen s križno lepljenim le-
som, kot so na primer zgra-
dili tudi novi hotel na Soriški 
planini. Ko bo dom pod stre-
ho, bomo začeli notranje 
prostore opremljati z las-
tnim delom in nabavo," je 
napovedal Podrekar. V pritli-
čju doma, ki bo meril 18 x 16 
metrov, bodo garaže ter pro-
stori za gasilce, skladišče in 
komandna soba, v medetaži 
bosta sejna in družabna 
soba, nad garažami pa manj-
ša dvorana. Letos namerava-
jo opremiti vsaj garaže, pri-
hodnje leto pa naj bi vanje že 
preselili gasilsko opremo in 
usposobili prostore za gasil-
ce. "Dvorano in ostale pro-
store bomo opremili skladno 
s finančnimi zmožnostmi v 
prihodnjih dveh do treh le-
tih," je še dejal.

V Selcih gradijo 
nov gasilski dom
Selški gasilci upajo, da se bodo v nove prostore 
preselili že prihodnje leto.   

Gradnja kanalizacije in vodovoda za gasilski dom v Selcih 

Tokrat več 
odpadkov
V letošnji čistilni akciji 
v Železnikih in 
okoliških krajih so 
zbrali dobri dve toni in 
pol odpadkov.
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V ospredju 
so otroci in 
družine
Lokalna akcijska skupina 
(LAS) za preprečevanje 
zasvojenosti v Škofji 
Loki aktivno dela že 
dvajset let. 
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ŠKOFJA LOKA

Doneski so stalnica
Publikacija Pasijonski done-
ski je izšla tudi letos, pred-
stavili so jo ob Dnevih Ško-
fjeloškega pasijona. Tudi 
Doneski v duhu vpisa Pasijo-
na na Unescov seznam ne-
snovne dediščine človeštva. 
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GORENJA VAS - POLJANE

Zmanjšali bodo 
poplavno ogroženost
Okoljska ministrica Irena 
Majcen in župan občine Go-
renja vas - Poljane Milan Ča-
dež sta podpisala 3,3 milijo-
na evrov vreden sporazum o 
sofinanciranju projekta po-
plavne varnosti Poljan.
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ŽELEZNIKI

Krekova burka z 
vzgojno noto
V Dražgošah bodo 26. in 27. 
maja uprizorili novo igro – 
Krekovo burko Cigan čarov-
nik. "Naš namen in želja je 
Krekovo delo približati mla-
dim," pravi režiser Rok Pintar.
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ŽIRI

Gojzar je bil najprej 
delavski čevelj
Pred sedemdesetimi leti so v 
Alpini začeli izdelovati prve 
pare gojzarjev. Danes so po-
hodniška obutev, v začetku 
pa so bili vsestransko upo-
rabni čevlji, v prvi vrsti na-
menjeni delavcem.

stran 10
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 4/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 33, ki je iz šel 25. aprila 2017.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Škofja Loka – V zeleno she-
mo je vključenih že dvajset 
destinacij in enajst ponudni-
kov turističnih storitev v Slo-
veniji, na poziv Slovenske 
turistične organizacije za po-
speševanje trajnostnega po-
slovanja v turizmu se je od-
zvala tudi Občina Škofja 
Loka, župan Miha Ješe pa je 
ob predstavitvi Zelene she-
me slovenskega turizma 
podpisal Zeleno politiko. Z 
njo se občina zavezuje, da bo 
spoštovala načela trajnostne-
ga turizma. Destinacije, 
vključene v to shemo, svoje 
trajnostno poslovanje na po-
dročju turizma presojajo z 

mednarodnimi orodji, ki 
omogočajo nacionalno in 
mednarodno primerljivost. 
V občini Škofja Loka bodo v 
tem letu prek različnih aktiv-
nosti zbirali podatke o traj-
nosti turističnega razvoja in 
o tem ozaveščali domače pre-
bivalstvo, gospodarstvo, obi-
skovalce in druge deležnike. 
Določili so že koordinatorico 
teh dejavnosti, Andrejo Kri-
žnar z razvojne agencije 
Sora, sestavili pa tudi zeleno 
ekipo, ki bo pomagala pri 
zbiranju podatkov in pripravi 
konkretnih ukrepov. Priča-
kujejo, da bodo v tem letu 
pridobili vpogled v trajnost 
destinacije in enega od zna-
kov Slovenia Green Destina-

tion, zlatega, srebrnega ali 
bronastega. Naslednje leto 
bodo pripravili akcijski načrt 
ukrepov, s katerimi bodo 
trajnostno poslovanje svoje 
zelene destinacije še izbolj-
ševali. Trajnostni turizem ni 
le cilj, je tudi pot, certifikat 
pa orodje, ki omogoča dose-
ganje zelenih ciljev, smo sli-
šali ob predstavitvi Zelene 
sheme slovenskega turizma. 
Celostno sta ga predstavili 
sodelavki Zavoda tovarna ze-
lenega turizma, prisluhnili 
pa so mu tudi ponudniki tu-
rističnih storitev. 
Občina Škofja Loka je že v 
svoji razvojni strategiji do 

leta 2025 in naprej oprede-
lila svojo okoljsko naravna-
nost na več področjih. Kot 
je ob podpisu zelene politi-
ke dejal župan Miha Ješe, je 
ta v prvi vrsti namenjena 
prebivalcem tega lokalnega 
okolja, ki mora biti najprej 
zeleno in prijazno zanje, ta-
kšnega pa lahko ponudijo 
tudi svojim obiskovalcem. 
Zelena (okoljsko in družbe-
no odgovorna) destinacija 
zato ni zgolj projekt turi-
stične organizacije, pač pa 
jo lahko dosežejo vsi sku-
paj: deležniki na vseh po-
dročjih delovanja lokalne 
skupnosti.

Zeleni tudi v turizmu
Škofja Loka se je vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma – Slovenia Green, s čimer se zavezuje 
k trajnostnemu turizmu.

Turističnim ponudnikom so celovito predstavili Zeleno 
shemo slovenskega turizma. / Foto: Tina Dokl

Župan Miha Ješe je podpisal Zeleno politiko. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka že tradicionalno vsako 
pomlad organizira čistilno 
akcijo. Letos je bila na prvo 
aprilsko soboto, sodelovali 
so občani po posameznih 
krajevnih skupnostih, ude-
leženi so bili tudi člani dru-
štev, športnih, turističnega, 
pa gobarji, lovci, ribiči, gasil-
ci, jamarji, taborniki, zavodi 
in srednje šole. Nekatera 

društva in posamezne sku-
pine občanov pa bodo delo 
opravili še do konca meseca 
aprila, je sporočila Danica 
Langerholc, koordinatorka 
čistilne akcije v občini.
"Pospravljali smo pred-
vsem smetenje na območju 
občine Škofja Loka, ki zaje-
ma enajst krajevnih sku-
pnosti, in sicer na javnih 
površinah, ob cestah, vo-
dah, gozdovih, železniški 
progi. Izvajalec odvoza, Lo-

ška komunala, je sporočil, 
da je bilo v času čistilne ak-
cije odpeljano 4,2 tone osta-
lih odpadkov, to pomeni 
ista količina odpadkov kot v 
lanskem letu," pravi Lan-
gerhočeva. Udeleženci akci-
je sicer opažajo, da ni več 
toliko divjih odlagališč kot v 
preteklosti, da je predvsem 
smetenje, ki se pokaže po 
zimskem času. "Kot koordi-
nator smo na občini lahko z 
akcijami zadovoljni in lah-

ko rečemo, da so bile do se-
daj vse uspešne, ker velja, 
da je namen dosežen, ko 
odpadek konča tam, kamor 
dejansko sodi. Iz dneva v 
dan se kljub akcijam poja-
vljajo nova smetenja. Ljudje 
bi se morali zavedati stare 
modrosti ameriških Indi-
jancev, da "Zemlja ne pri-
pada človeku, ampak človek 
pripada Zemlji, zato jo je 
dolžan varovati in globoko 
spoštovati".

Zbrali štiri tone smeti
Na letošnji pomladni čistilni akciji so zbrali približno enako količino odpadkov kot lani.

Loški jamarji, ki so sodelovali v čistilni akciji, so se po 
smeti spustili v kanjon Selške Sore. / Foto: Andrej Tarfila

Udeleženci čistilne akcije v krajevni skupnosti Stara Loka 
Podlubnik so na svojem območju nabrali precej odpadkov.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pri razvoju ob-
čina Škofja Loka sledi strate-
giji 2025+. Del strategije pa 
še ni dokončan, v pripravi je 
še strategija zdravstva na Lo-
škem, kajti zdravstvo je tista 
vrednota, brez katere vse 
ostale dobrobiti nimajo veli-
ke veljave, poudarja župan 
Miha Ješe. 
"Podobno kot je za material-
no življenje bistvena dobra 
materialna podlaga, tako je 
za dobro počutje najbolj po-
membno zdravje. Če smo 
zdravi, lahko uživamo vse 
druge pestrosti, ki jih nudi-
mo v svojem okolju našim 
občankam in občanom. 
Strategija je v pripravi, cilj je 
v nekaj letih doseči raven 
pokritosti zdravstvene oskr-

be na ravni države," nadalju-
je župan. "Vemo, da je vsa 
Gorenjska podhranjena. 
Zato sem kar zadovoljen, da 
je našo iniciativo, ki smo jo 
dali pred nekaj meseci, spre-
jelo Osnovo zdravstvo Go-
renjske in se je na neki na-
čin zbudila cela Gorenjska. 
Včeraj smo imeli posvet vsi 
gorenjski župani, kako orga-
nizacijo zdravstvene dejav-
nosti spraviti na slovensko 
povprečje. To želimo doseči 
tudi v strategiji zdravstvene-
ga varstva na Loškem, ki jo 
delamo za vse štiri občine, 
kajti tudi na tem področju 
moramo sodelovati. Loško 
območje je kot neka vezna 
posoda, ki mora biti kvalite-
tna kot celota, kajti če kate-
rega od delov ne bo, bomo 
to občutili vsi ostali."

Zdravstvo vsaj do 
državnega povprečja

Škofja Loka – Občina Škofja Loka je izdala brošuro z navo-
dili za obnovo stavb kulturne dediščine. V občini se zaveda-
jo, da je treba dragoceno stavbno dediščino varovati, ohra-
njati in jo načrtno ter strokovno vzdrževati. To pri obnovi 
starega mestnega jedra že več let tudi sistematično počne-
jo, želijo pa tudi, da bi enako ravnali tudi drugi lastniki stavb 
v mestu, ki želijo bodisi celovito obnoviti svoje stavbe ali 
zgolj posamezne dele objektov in stavbnih elementov bodi-
si jih energetsko sanirati. V brošuri Navodila za ohranjanje 
stavb kulturne dediščine so zbrani napotki, kako se lotiti 
obnove, da bodo ohranjeni elementi kulturne dediščine. Pri-
kazani so primeri dobre prakse pri celostnih obnovah stavb, 
predstavljeni pa tudi konkretni primeri odličnih in primer-
nih, pa tudi povsem neprimernih posegov v stavbe kulturne 
dediščine, od kritin, snegolovov, frčad, dimnikov, oken, fa-
sadnih ometov do vrat, senčil, izložb in izveskov. Na občin-
skem oddelku za okolje in prostor priporočajo vsem, ki se 
lotevajo obnove, naj se pred tem posvetujejo s strokovnimi 
delavci, ki jim lahko pri tem svetujejo.

Navodila za obnovo stavb kulturne dediščine

Papirnica – Ljubitelji orgelske glasbe bodo lahko v okviru 
IX. Mednarodnega cikla koncertov maja in junija prisluhni-
li koncertoma Ogrle & v kapeli Jezusovih blagrov v Papir-
nici pri Škofji Loki. V soboto, 20. maja, ob 20. uri bosta 
nastopili Polona Gantar (orgle) iz Slovenije in Theresa Plut 
(sopran), slovensko-kanadska glasbenica. V soboto, 3. ju-
nija, ob 20. uri pa bosta nastopila Pavao Mašic, orgle (Hr-
vaška), in Petrit Çeku, kitara (Kosovo). Vstop na komorne 
koncerte je prost.

Cikel orgelskih koncertov
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pasijonski do-
neski so v Škofji Loki postali 
stalnica. Izdajata jih Muzej-
sko društvo Škofja Loka in 
Kulturno-zgodovinsko dru-
štvo Lonka Stara Loka ob 
sodelovanju občine, vsebina 
pa se vsakokrat dotika tako 
Škofjeloškega pasijona, ki 
ga je pred skoraj tremi stole-
tji zapisal pater Romuald v 
loškem kapucinskem samo-
stanu in so ga uprizarjali kot 
spokorniško procesijo, kot 
tudi ostalih pasijonov. V le-
tošnjih Doneskih je denimo 
podrobneje predstavljen Ka-
pelski pasijon, o katerem 
piše avtor Matija Ogrin. Kaj 
vse še vsebuje publikacija, je 
ob Dnevih Škofjeloškega pa-
sijona spregovoril njen ure-
dnik Alojzij Pavel Florjan-
čič. 25 avtorjev je napisalo 
28 prispevkov, slikovno ga 
je opremilo 31 fotografov. 
Uporabili so tudi fotografije 
že pokojnih fotokronistov 
Škofjeloškega pasijona Pe-
tra Pokorna st. in Tomaža 
Lundra in jima tako posveti-

li letošnjo izdajo. Med mno-
gimi fotografi, ki jih navdi-
huje Škofjeloški pasijon, je 
tudi Tatjana Splichal. Na 
uprizoritvi leta 2015 ni zgolj 
beležila pasijonske predsta-
ve, pač pa se je z režiserjem 
tudi dogovorila, da posebej 
postavijo še nekatere prizore 
križevega pota, ki jih v Ro-

mualdovem pasijonu ni. 
Tako nastali "živi" foto kri-
žev pot je našel mesto v so-
dobni cerkvi v Podutiku, 
kjer so ga blagoslovili aprila 
lani. Fotografije Tatjaninega 
pasijona pa ilustrirajo tudi 
Pasijonske doneske 2017/12. 
Rdeča nit Doneskov pa je le-
tos vpis Škofjeloškega pasi-

jona na reprezentativni se-
znam nesnovne dediščine 
človeštva pri Unescu. Odlo-
čitev o vpisu na prestižni se-
znam je bila sprejeta 1. de-
cembra lani na zasedanju 
medvladnega odbora v Adis 
Abebi. Temu dogodku je po-
svečenih cela vrsta prispev-
kov v posebnem poglavju. 
Podpisali so jih Miha Ješe 
(Loka v svetu), Alojzij Pavel 
Florjančič in Andreja Ravni-
har Megušar (Uvertura za 
Unesco), Jože Štukl (Škofje-
loški pasijon od slovenskega 
registra do Unesca), Ale-
ksander Igličar (Vpis Škofje-
loškega pasijona na Unes-
cov reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne človeštva), Jernej Tavčar 
(Etiopska zgodba). Objavlja-
jo pa tudi celotno dokumen-
tacijo, ki jo je bilo treba pri-
praviti za Unesco in je tako 
publikacija v tem pogledu 
nekakšen učbenik za vse, ki 
se s svojo kulturno dedišči-
no želijo potegovati za vpis 
na Unescov seznam, je ob 
izidu Doneskov dejal Flor-
jančič.  

Doneski so stalnica
Publikacija Pasijonski doneski je izšla tudi letos, predstavili so jo ob Dnevih Škofjeloškega pasijona. 
Ti so letos izzveneli v duhu vpisa Pasijona na Unescov seznam nesnovne dediščine človeštva, kar 
velja tudi za vsebino Doneskov. 

Predsednik Muzejskega društva Škofja Loka Aleksander 
Igličar in urednik Pasijonskih doneskov Alojzij Pavel 
Florjančič z letošnjo publikacijo v rokah / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Znova sta ga 
pripravili Občina Škofja Loka 
in Biotehniška fakulteta Uni-
verze v Ljubljani. Prof. dr. 
Fran Jesenko, mednarodno 
priznani bilog, genetik, nara-
vovarstvenik, ustanovitelj 
Triglavskega narodnega par-
ka in prvi predsednik Smu-
čarske zveze Jugoslavije, je 
doma iz Škofje Loke, na bio-
tehniški fakulteti pa so po 
njem poimenovali nagrade 
znanstvenikom. Jesenkova 
nagrajenka za leto 2017 prof. 

dr. Damjana Drobne se je 
predstavila tudi v Škofji Loki, 
kjer je predavala o nanobio-
logiji, biologiji drugih di-
menzij in priložnosti. Sicer 
pa je predvsem mlada publi-
ka prisluhnila predstavitvam 
magistrskih nalog, ki so na-
stale na devetih smereh štu-
dija in so bile namenjene 
osnovnošolcem in srednje-
šolcem, ki se odločajo za štu-
dij. Svoje naloge so predsta-
vili: Rok Turnšek, Jernej Ja-
vornik, Jani Bertoncelj, Dani-
jel Mohorič, Barbara Luštrek, 
Tadeja Balanč, Ines Kmet, 

Mateja Arh in Mojca Ma-
gnay, zajela pa so široka in 
uporabna področja od biolo-
goje, biotehnologije, mikro-
biologije do živilske tehnolo-
gije, agronomije, gozdarstva, 
lesarstva, krajinske arhitek-
ture in zootehnike. Organi-
zatorke Jesenkovega popol-
dneva so Ločanke, profesori-
ce na biotehniški fakulteti: 
prof. dr. Marina Pintar, prof. 
dr. Polona Jamnik in doc. 
Darja Matjašec.
Ob Jesenkovem popoldnevu 
so v Sokolskem domu posta-
vili na ogled tudi razstavo štu-

dentskih predlogov krajin-
skih in urbanističnih uredi-
tev z mednarodnih natečajev. 
Pred kratkim pa so pod vod-
stvom Darje Matjašec povabi-
li tudi na voden ogled razsta-
ve. Na oddelku za krajinsko 
arhitekturo Biotehniške fa-
kultete Univerze v Ljubljani 
študente spodbujajo, da se ob 
rednem študijskem delu 
sami ali pod mentorstvom 
profesorjev lotevajo medna-
rodnih natečajev. Natečaji so, 
vsaj izvorno, laboratoriji idej; 
inovativni predlogi, ki jih in-
stitut natečaja omogoča, na-
stavljajo oblikovalske smerni-
ce in ponujajo vizije kakovo-
stneje oblikovanega prostora 
in tudi boljšega sveta. Ude-
ležba na natečaju posamezni-
ku in skupini omogoča, da se 
v konkurenci, tudi svetovni, 
umesti med kolege, kar ima 
za študente na začetku svojih 
strokovnih poti še posebno 
vrednost. Študenti krajinske 
arhitekture se na mednaro-
dnih natečajih pogosto uvr-
ščajo visoko, tudi najvišje, kar 
je zagotovo potrditev kakovo-
sti znanja, ki so ga pridobili 
med študijem, njim pa dobra 
popotnica ob vstopu v pra-
kso. Razstava je bila posveče-
na mesecu krajinske arhitek-
ture in 70-letnici biotehniške 
fakultete.

Popoldne v čast znanosti
Ob koncu marca je bilo v Škofji Loki šesto Jesenkovo popoldne, namenjeno promociji naravoslovne 
znanosti.

Študentje, ki so na Jesenkovem popoldnevu predstavili svoja magistrska dela z vseh 
področij študija na biotehniški fakulteti. Z njimi so profesorici Marina Pintar in Darja 
Matjašec, prodekan fakultete prof. dr. Emil Erjavec in Tatjana Bernik z Občine Škofja Loka. 
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Turizem je vse bolj razvijajo-
ča se panoga in v nejasnih 
političnih okoliščinah v svetu 
bo imel evropski turizem še 
veliko prihodnost. Gradimo 
ga na zdravih temeljih, v so-
zvočju z naravo, kvalitetnim 
gospodarstvom in aktivnost-
mi, ki jih sodobni človek po-
trebuje za svojo rast, razvoj 
in dobro počutje. Turizem je 
tudi odraz bivanja prebival-
cev posameznega območja 
in vse, kar delamo na Lo-
škem, ne le v Škofji Loki, v 
povezavi z ostalimi tremi žu-
pani in občinami s Škofjelo-
škega in tudi z medvoškim, 
gre v smeri sodelovanja, po-
vezovanja, odprtosti in iska-
nja skupnih priložnosti. Me-
nim, da mora biti meja posa-
meznega območja nezaznav-
na, zlasti med partnerskimi 
občinami, da so prehodi od-
prti in da je vsakdo dobro 
sprejet na katerem koli delu 
loškega območja. 
Turisti pridejo pogledat, 
kako mi znamo ohranjati na-
ravo, urejati mesto, sodelova-
ti in uresničevati naš glavni 
cilj, dvig kvalitete življenja. 
Ta je odvisna od gospodar-
ske baze in ustvarjanja doda-
ne vrednosti, na katero se 
naslanjajo vsi ostali segmen-
ti našega življenja. Anketa 
časnika Finance je pokazala, 
da smo štiri loške občine v 
samem vrhu kvalitete življe-
nja v Sloveniji. Turizem je 
nadgradnja, ki omogoča deli-
tev našega bivalnega okolja z 
obiskovalci, ki jih je čedalje 
več in kar bo na podlagi pod-
pisa Zelene sheme sloven-
skega turizma prišlo še bolj 
do veljave. Ta znak še ni bla-
govna znamka, daje pa obi-
skovalcem slutiti, da smo 
prijatelji ekološko naravna-
nega življenja z vso infra-
strukturo, potrebno za kako-
vostno življenje. Vse to je 
vključeno tudi v občinsko 
strategijo 2025+, v shemi Ze-
lenega turizma pa vidimo 
opomnik, na kaj moramo 
biti še posebej pozorni pri 
našem vsakdanjem življenju, 
vse to pa potem ponudimo 
tudi našim gostim. 
V turizmu imamo na več se-
gmentih veliko uspeha, zla-
sti na področju pridelave do-
mače hrane, sobivanja pode-

želja in mesta, pri turistični 
prepoznavnosti. Velika po-
manjkljivost pa je, da nima-
mo primerne večje hotelske 
namestitve, kamor bi spravili 
za  avtobus ali dva gostov. Na 
Škofjeloškem imamo okoli 
200 postelj, zasedenost se 
povečuje, a s centralnim 
objektom, za katerega ima-
mo prostor in tudi voljo la-
stnikov, da z njim nekaj na-
redimo, bomo lahko zasijali 
v polni luči. Postali smo sve-
tovno priznano pasijonsko 
mesto in v letu 2021, ko bo 
ob 300. obletnici prvega za-
pisa besedila Škofjeloškega 
pasijona ponovna uprizori-
tev, se bomo morali zelo po-
truditi. V zadnjih mesecih 
aktivno delamo z lastnikom, 
Zavarovalnico Triglav, in v 
bližnji prihodnosti bomo re-
šili tudi problem funkcional-
nega zemljišča, potem pa re-
sno začeli iskati strateškega 
investitorja, ki bo prepoznal 
našo turistično destinacijo 
kot uspešno. Na mnogih po-
dročjih smo zelo uspešni in 
tudi na tem bomo skušali 
skupaj z ostalimi občinami 
na Loškem narediti vse, da 
bomo dobili večje število sta-
cionarnih gostov, ki ne bodo 
prišli k nam le za nekaj ur, 
pač pa za več dni. Pripravlja-
mo tudi nove turistične, 
športne in kulturne poti, če-
dalje več je kulturnih doga-
janj. Pridobili smo tudi po-
stajališče in parkirišče za av-
todome, z izgradnjo protipo-
plavne zaščite v Puštalu pa 
računamo, da bo nastalo še 
eno pravo postajališče v nara-
vi, ob vodi, ki bo privabljalo 
te vrste turistov.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Turizem na 
Loškem

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V okviru Med-
narodnega cikla koncertov 
bo v soboto, 29. aprila, ob 
18. uri v Sokolskem domu 
festival ruskih romanc Bla-
goslovi me, moj talisman. V 
okviru tekmovanja so se iz-
vajalci predstavili z deli ru-
skih skladateljev, na ome-
njenem koncertu bodo obi-
skovalci prisluhnili izboru 
najboljših. Poleg klasičnih 

samospevov in arij bodo po-
slušalci priče različnim zvr-
stem in načinom izvedbe in 
interpretacije. Zazveneli 
bodo prelepi samospevi v 
ruskem jeziku: očarljive, 
strastne, pomirjujoče in ša-
ljive ruske romance. Priredi-
telja tega lepega kulturnega 
dogodka sta ob Občini Ško-
fja Loka tudi Ruski center 
znanosti in kulture v Lju-
bljani in Društvo Slovenija - 
Rusija. 

Festival ruskih romanc
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 25. aprila 2017
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Sabina Gabrijel, 
strokovna sodelavka 
LAS na Občini  
Škofja Loka

Dvajseta obletnica delovanja LAS
Lokalna akcijska skupina za 
preprečevanje zasvojenosti 
Škofja Loka obeležuje dvaj-
set let svojega delovanja, 
zato smo člani pripravili 
sklop prispevkov o vzgoji in 
izobraževanju, preventivi in 
zdravju. Tokrat pa najprej 
nekaj besed o sami akcijski 
skupini in zgodovini.
LAS za preprečevanje zasvo-
jenosti je županovo posveto-
valno telo, vključeno v mre-
žo LAS-ov, ki delujejo pod 
okriljem Nacionalnega inšti-
tuta za varovanje zdravja. 
Škofjeloški LAS je usmerjen 
zgolj v primarno preventivo, 
kar pomeni, da svojih pro-
gramov ne namenja že pre-
poznanim odvisnikom, tem-
več izvaja izobraževalne, 
svetovalne in strokovne pro-
grame za (zdrave) populacij-

ske skupine, s katerimi po-
nuja mladim in njihovim 
staršem možnosti kakovo-
stnega in ustvarjalnega ži-
vljenja. Delo LAS postavlja v 
ospredje družino kot osnov-
no celico družbe, v kateri se 
s krepitvijo zdravih medse-
bojnih odnosov postavljajo 
temelji za dober telesni ter 
duševni razvoj otrok in mla-
dostnikov ter posledično za 
dobre in aktivne medseboj-
ne odnose tako v družini kot 
v družbi.
Člani LAS-a so predstavniki 
predšolske, osnovnošolskih 
in srednješolskih svetoval-
nih služb, centra za socialno 
delo in prostovoljcev, v sode-
lovanju z zdravstvenim do-
mom in policijo. Vsak član z 
znanjem s svojega strokov-
nega področja sooblikuje 

program dela. Cilj progra-
mov je izobraževanje otrok, 
šolarjev, dijakov, staršev in 
strokovne javnosti ter obja-
vljanje preventivnih vsebin 
v medijih.
V dvajsetih letih se je v Ško-
fji Loki zvrstilo 21 članic in 
članov. Z leti sta rasli tako 
odgovornost kot želja po 
spreminjanju sveta na bolje, 
zato so nastali programi: 
Šola za starše, Družinska re-
kreacija, aktivnosti ob tednu 
družine in tednu otroka, po-
čitniške dejavnosti, radijske 
oddaje, posveti za strokovne 
delavce, mladinska in gine-
kološka posvetovalnica, na-
tečaji, družinski pohodi ter 
srečanja LAS-ov Gorenjske. 
V zadnjih letih LAS organi-
zira tudi družbeno-odgovor-
ni akciji Veter v laseh in Pre-

vetrimo igrišča, okrilje pa 
nudi tudi mednarodnemu 
programu za mlade MEPI.
Na tem mestu bi se radi is-
kreno zahvalili vsem, ki so 
soustvarjali 20-letno zgodo-
vino: ustanoviteljema nekda-
njemu županu Igorju Dra-
kslerju in Juriju Svoljšaku, 
Damijani Pirc, Ivani Košir 
Erman, Janji Igličar, Jasni 
Dolenc, Juditi Slabe, Magdi 
Krek, Marjani Mlinar Moč-
nik, Mateji Potočnik Poljan-
šek, Matjažu Ovseneku, Na-
taši Zadnik, Simoni Podob-
nik, Sonji Ferenc in Veri 
Dušak Prevc ter trenutno 
aktivnim članicam: Alenki 
Okorn, Andreji Demšar, 
Barbari Bašelj Habjan, Da-
mjani Šmid, Li-An Kozmelj 
in Saši Bogataj Suljanovič, ki 
jim predseduje Polonca Ma-

ček, hkrati tudi ustanovna 
članica te akcijske skupine.
LAS-ove programe boste 
prepoznali po novem logoti-
pu, ki ohranja svoj zaščitni 
znak – drevo kot simbol tr-
dnosti, volje in osebne moči. 
Deblo predstavlja roka, ki 
pomaga, deli, povezuje in 
širi. Razvejana krošnja zdru-
žuje zelo različne elemente 
– tako po obliki kot po barvi. 
Noben listek v krošnji ni či-
sto pravilne oblike, kar po-
meni, da nihče ni popoln; 
vendar listki skupaj tvorijo 
čudovito celoto. Celo več; 
delčki spominjajo na člove-
ške možgane, ki bodo tudi 
rdeča nit letošnjega – slav-
nostnega LAS-ovega leta. 
Več o tem si lahko preberete 
na www.las-skofjaloka.si in 
v naših prihodnjih objavah.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Lokalna akcij-
ska skupina za preprečeva-
nje zasvojenosti je aprila 
praznovala že dve desetletji 
aktivnega delovanja. Ob 
obletnici je povabila na sre-
čanje v Kinu Sora, kjer so 
občinstvu po krajšem uvo-
dnem delu in zahvalam nek-
danjim in sedanjim sodelav-
cem LAS-a prikazali film o 
medvrstniškem nasilju in o 
tej temi nato razpravljali s 
strokovnjakinjo Ingrid Kle-
menčič. 
Dvajset let aktivnega dela je 
v uvodu predstavila Sabina 
Gabrijel, strokovna sodelav-
ka LAS z Občine Škofja 
Loka, za njo pa ustanovna 
članica skupine Polonca 
Maček, sedaj tudi njena 
predsednica. Po njenih be-
sedah gre zahvala za nasta-
nek skupine takratnemu 
županu Igorju Drakslerju in 
sodelavcu z občine Juriju 
Svoljšaku, ki sta s posluhom 
za preventivno delo z mladi-
mi in družinami omogočila 
njeno delovanje. Danes ima 
LAS 21 aktivnih članov. Za-
kaj sodelujejo v skupini, ko 
bi bilo udobneje, če bi se na-
mesto večernih sestankov 
raje pred televizijskimi ekra-
ni jezili na današnji svet? 
Takšno vprašanje si je zasta-
vila tudi Polonca Maček in 
si v isti sapi odgovorila: "Iz 
oči teh otrok, ki jim s svojim 
bitjem in početjem poma-
gam ustvarjati njihov svet, 
črpam voljo za prostovoljno 

delo z njimi." S svojim zna-
njem in voljo želi prispevati 
k njihovemu lepšemu in 
boljšemu svetu, da bodo 
otroške oči srečne in polne 
življenja. Enaki razlogi pri 
tem početju vodijo tudi dru-
ge prostovoljne strokovne 
delavce in ostale prostovolj-
ce, ki se v prid mladim 
ukvarjajo s preventivno de-
javnostjo ali so to delali v 
preteklosti. O pomembnosti 
skupine pri spodbujanju 
kvalitete življenja je na sre-
čanju spregovoril tudi seda-
nji župan Miha Ješe, ki ji je 
zaželel še dolgega delovanja. 
Članice so ob tem zagotovi-

le, da bodo nedvomno pra-
znovali tudi tridesetletnico. 
Ključno vodilo skupine je 
nuditi otrokom, mladostni-
kom in njihovim staršem 
možnosti za kakovostno, 
zdravo in ustvarjalno življe-
nje, da ne bodo klonili raz-
ličnim oblikam zasvojeno-
sti. Med cilji omenjajo: 
spodbujanje kakovostnega 
družinskega življenja, krepi-
tev telesnega in duševnega 
zdravja otrok in mladostni-
kov, razvijanje dobrih med-
sebojnih odnosov v vrstni-
ških skupinah, v družini in v 
širši socialni skupnosti, uče-
nje odgovornega odnosa do 

sebe in svojega telesa, krepi-
tev zavesti otrok in mlado-
stnikov v smeri, da vzposta-
vijo zdrav odnos do psihoak-
tivnih substanc in da znajo 
drogi reči ne. Med preven-
tivnimi programi so se v teh 
letih uveljavili: družinska 
rekreacija, šola za starše, 
preventivne delavnice, de-
javnosti ob tednu družin in 
tednu otroka, posveti za 
strokovne delavce, predava-
nja za starše, družbeno od-
govorni akciji Veter v laseh 
in Prevetrimo igrišča, radij-
ske oddaje, lokalni urad 
mednarodnega programa za 
mlade MEPI. 

V ospredju so otroci 
in družina
V Lokalni akcijski skupini (LAS) za preprečevanje zasvojenosti delamo s ciljem, da bi bil svet tistih, ki 
nas gledajo z zaupanjem v očeh, lepši in boljši. Tako je svoje dvajsetletno aktivno delovanje v LAS 
Škofja Loka opredelila ustanovna članica, danes pa predsednica Polonca Maček.

Sedmerica aktivnih sodelavk LAS-a v družbi s škofjeloškim županom Mihom Ješetom. V 
naslednjih mesecih jih bomo spoznali tudi kot avtorice različnih prispevkov o delovanju 
skupine. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Marca so v Schladmingu na avstrijskem Štajer-
skem potekale zimske igre Specialne olimpiade, na katerih so 
sodelovali in se z dobrimi rezultati izkazali tudi slovenski 
športniki. Med njimi je bil tudi Žan Tušek, ki je v v teku na 
smučeh v disciplini 50 m v klasični tehniki osvojil zlato me-
daljo. Zlatega specialnega olimpijca so po vrnitvi domov po-
nosni sprejeli v škofjeloškem društvu Sožitje, skupaj s San-
dro Možina, ki je na specialnih igrah v alpskem smučanju 
osvojila bron. Sprejem pa je za Žana Tuška priredil tudi žu-
pan občine Škofja Loka Miha Ješe, kamor je Žan prišel v druž-
bi trenerja Pajazita Cakičija in predsednika društva Sožitje 
Škofja Loka Marka Mohoriča. Ob tem so se Ločani spomnili 
še enega rojaka, ki je pred skoraj natanko 35 leti v Schladmin-
gu osvojil medaljo. To je bil danes žal že pokojni Boris Strel, 
ki je leta 1982 v veleslalomu dobil bronasto kolajno. 

Župan sprejel zmagovalca

Župan Miha Ješe je sprejel dobitnika zlate medalje Žana 
Tuška, njegovega trenerja Paja Cakičija in predsednika 
društva Sožitje Marka Mohoriča. 

P r e v e n t i v a

Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja v Škofji Loki je izdala 
zloženko s podatki, ki so zaznamovali preteklo leto. Knjižni-
ca ima več kot devet tisoč članov, to je več kot petina vsega 
prebivalstva, več kot polovica članov je starih do 15 let. Lani 
so zabeležili več kot 178 tisoč obiskov za izposojo gradiva 
(brez prireditev in čitalnice), izposoja gradiva na dom je do-
segla skoraj 700 tisoč, s čitalnico več kot 767 tisoč. 843 do-
godkov in prireditev se je udeležilo več kot 16 tisoč obisko-
valcev. Knjižnica ima na zalogi več kot 236 tisoč enot gradi-
va. Zloženka prinaša še več številk in podatkov, ki označuje-
jo utrip knjižnice. Poleg osrednje knjižnice v Škofji Loki 
imajo še enoto na Trati in krajevne knjižnice v Gorenji vasi, 
Poljanah (in izposojevališče Sovodenj), Železnikih in Žireh.

Knjižnica v številkah
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na zboru čla-
nov Območnega združenja 
Rdečega križa Škofja Loka 
so podelili priznanja najbolj 
zaslužnim članom, imeno-
vali so tudi prvega častnega 
člana. To je upokojeni zdrav-
nik Tone Košir, dr. med, 
dolgoletni prostovoljec, ki je 
med drugim raziskoval tudi 
delovanje Rdečega križa na 
Škofjeloškem. Plod njegove-

ga dela je bila leta 2005 iz-
dana knjiga Stoletnica pro-
stovoljne dobrodelnosti na 
Loškem. Tudi danes še rad 
kaj zapiše in pomaga pri 
ohranjanju zgodovine te hu-
manitarne organizacije. So-
deluje tudi z nasveti pri delu 
in s predavanji o zdravem 
načinu življenja. 
Posebno priznanje RKS Ob-
močnega združenja Škofja 
Loka, ki se podeljuje za hu-
manitarno in prostovoljno 

delo v krajevnih organizaci-
jah Rdečega križa, so na 
zboru članstva prejeli: Hele-
na Gorjan (krajevna organi-
zacija Gorenja vas), Matilda 
Oblak (Gorenja vas), Marin-
ka Pavlin (Kamnitnik), Bre-
da Pfajfar (Selca), Helena 
Špik (Gorenja vas), Gabrije-
la Tavčar (Gorenja vas) in 
Eva Dolenc za zelo uspešno 
vodenje ekip prve pomoči. 
Zahvali Rdečega križa sta 
prejela Marica Jesenovec 

(Kamnitnik) in Ansambel 
Starman za dolgoletno raz-
veseljevanje starejših na nji-
hovih srečanjih ob dnevu 
žena. Podelili so tudi pet 
bronastih znakov RKS, ki jih 
dajejo za aktivno prizadeva-
nje pri uresničevanju nalog 
in ciljev Rdečega križa. Do-
bili so jih: Mihaela Benedi-
čič (Poljane), Slavko Demšar 
(Poljane), Albina Gatej (Dav-
ča), Silva Pivk (Žiri) in Maj-
da Rant (Podlubnik). Srebr-
na znaka za uspehe, ki pri-
pomorejo k izboljšanju delo-
vanja organizacije in izpol-
njevanju nalog Rdečega kri-
ža, sta prejeli dve prostovolj-
ki, in sicer Tončka Galjot 
(Češnjica Železniki) in Ani 
Pintar (Škofja Loka Mesto). 
Dve prostovoljki pa sta bili 
nagrajeni z zlatim znakom 
RKS, ki ga dodeljujejo za iz-
jemen prispevek k humani-
tarnim in razvojnim progra-
mom te organizacije, in si-
cer Tončka Langerholc (Ško-
fja Loka Mesto) in Vera Mi-
klavčič (Gorenja vas). 

Prvi častni član  
je Tone Košir
Častni član škofjeloškega območnega združenja Rdečega križa je postal Tone Košir. 

Dobitniki priznanj Rdečega križa

Nina Fehter

Škofja Loka – Pred nekaj 
meseci, tik po novem letu, 
smo se z organizatorji Festi-
vala In Memoriam prof. Pe-
ter Hafner že pogovarjali, a 
so nam takrat razkrili zgolj 
ščepec letošnjega programa. 
O priljubljenem memorialu 
sem se pogovarjala s Tine-
tom Hafnerjem, idejnim 
vodjo festivala in predstavni-
kom – delegatom široke or-
ganizacijske ekipe.

Na zanimiv način ste napo-
vedali memorial.
"V sodelovanju s škofjeloški-
mi in cerkljanskimi kopro-
ducenti smo pripravili dva 
koncertna večera, s katerima 
smo napovedali prihajajoči 
festival. Tako smo v Škofji 
Loki gostili razvpiti čadrški 
etno duet Bakalina, v Cer-
knem pa so nastopile glasne 
francoske postpankerice De-
cibelles. Obisk je bil zelo do-
ber, koncerta odlična."

Tudi letos bo festival potekal 
v treh memorialnih mestih.
"Pred dvema letoma se je 
memorialnim prizoriščem 

pridružila kranjska Layerje-
va hiša (Zavod Carnica), 
lansko pomlad pa še cer-
kljanski C.M.A.K (Cerkljan-
ski mladinski alternativni 
klub), kar poenostavljeno 
pomeni, da bo festival letos 
potekal v Škofji Loki, Kra-
nju in Cerknem."

Začenjate v domači Škofji 
Loki z zanimivim uvodom.
"Prvi dan bo na sporedu 
glasbeni posvet 'Strategije 
razvoja glasbenih scen – 

Kdo pije, kdo plača?, ki ga 
pripravljamo v sodelovanju 
s SIGIC – Slovenskim glas-
benoinformacijskim cen-
trom. V ospredju posveta 
bosta predvsem javni inte-
res za kulturo in strateška 
izhodišča za kulturo države 
in lokalnih skupnosti. Ta-
krat, ko se bo pozni popol-
dan počasi prevesil v večer, 
pa bo na oder stopil bluz-ro-
kovski Martin Ramoveš 
Band, ki bo z energičnim 
koncertnim nastopom pred-
stavil sveže izdani album 
Astronomi."

Nadaljevanje bo zelo pestro.
"Že dan kasneje sledi veliki 
koncertni večer na letnem 
vrtu Ostrige. Predvsem že-
lim izpostaviti eno najaktu-
alnejših rokovskih zasedb 
tega trenutka, beograjske 
Repetitor, ki se v Škofjo Loko 
vračajo z novim albumom, 
in Olfamoštvo – ansambel-
sko razširitev Andreja Fona 
- Olfamoža, ki ga imamo v 
tovrstni različici redko mo-
žnost poslušati. V Cerknem 
bomo gostili odlične in pre-
poznavne indie rokerje Koa-
la Voice, v Kranju pa bo svoj 

novi album predstavil hipho-
per N'toko. Na drugi strani 
bi izpostavil še pogovorni 
večer z Mihom Blažičem - 
N'tokom, kjer bomo predsta-
vili njegov knjižni prvenec 
'Samoumevni svet', hkrati 
pa me izjemno veseli tudi 
nadaljevanje sodelovanja z 
Gimnazijo Škofja Loka, saj 
bomo na festivalu gostili 
tudi mlade improvizacijske 
gledališčnike. Ob tem ne za-
nemarjam ostalega festival-
skega programa, a žal nima-
va dovolj prostora, da ga 
predstaviva v celoti."

Sama se veselim udarnega 
zaključka.
"Ob zaključku festivala 
bomo gostili eminentno av-
strijsko zasedbo Elektro Gu-
zzi, ki zgolj z bobni, basom 
in kitaro ustvarja elektron-
sko glasbo in pravi: 'igrati 
techno ni zločin'. Tudi 
mene izredno veseli, da se 
nam je uspelo dogovoriti za 
ta nastop, obenem pa velja 
omeniti, da po dolgem času 
v Slovenijo prihajata Kran-
kšvester, ena najbolj zabav-
nih raperjev na območju bi-
vše Jugoslavije." 

V spomin glasbenemu 
entuziastu in matematiku
Festival In Memoriam prof. Peter Hafner, v spomin pokojnemu glasbenemu entuziastu in matematiku

Več informacij in 
predprodaja vstopnic – 
www.inmemoriam.si 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mladinski svet 
Škofje Loke je v sodelovanju 
z Občino Škofja Loka aprila 
po razpisu za prostovoljca 
leta 2016 v občini razglasil 
zmagovalce. Izbirali so v 
treh kategorijah, in sicer v 
kategoriji do 30 let, nad 30 
let in prostovoljski projekt 
leta. Škofja Loka je mesto 
prostovoljcev, veliko se jih 
namreč nesebično razdaja 
za druge. V Mladinskem 
svetu Škofje Loke ugotavlja-
jo, da je prostovoljno delo, ki 
daje dodano vrednost lokal-
ni skupnosti, še premalo na 
očeh, zato tudi z izborom 
prostovoljca leta želijo pro-
movirati prostovoljstvo v ob-
čini in izraziti zahvalo ti-
stim, ki na ta način prispe-
vajo k lokalni skupnosti. 
Prostovoljce odlikuje tudi 
skromnost in mnogi se za-
radi te lastnosti ne želijo jav-
no izpostavljati, še ugota-
vljajo v mladinskem svetu.

Priznanja sta tokrat izbra-
nim prostovoljcem podelila 
podžupan Tine Radinja in 
predsednik Mladinskega sve-
ta Škofje Loke Krištof Ramo-
vš. V starosti do 30 let je pri-
znanje prejela Rebeka Jereb, 
tabornica iz Rodu svobodne-
ga Kamnitnika in zadnja tri 
leta tudi njegova načelnica. V 
kategoriji nad 30 let je preje-
mnik priznanja Andraž Ho-
stnik, zgleden gasilec iz Pro-
stovoljnega gasilskega dru-
štva Trata. Med prostovolj-
skimi projekti pa si je prizna-
nje zaslužil Pozdrav pomladi 
pod vodstvom Zlate Razpet, 
ki združuje več kot sto petde-
set prostovoljcev vseh gene-
racij. Na pomladni prireditvi 
zbirajo tudi otroške knjige, ki 
jih nato podarijo otrokom, ki 
jih potrebujejo.
Z glasbenim nastopom sta 
podelitev priznanj obogatila 
kitarista Leon in Nace Rav-
nikar, ki se pod mentor-
stvom Denisa Kokalja učita 
v Glasbeni šoli Škofja Loka.

Odlikovali prostovoljce 
za leto 2016

Priznanja so podelili v kategorijah do 30 let, nad 
30 let in prostovoljski projekt leta.

Dobitniki prostovoljskih priznanj za leto 2016 v družbi 
podžupana Tineta Radinje in predsednika mladinskega 
sveta Krištofa Ramovša / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Marca se je 
na rednem letnem zboru 
sestalo članstvo  Muzejske-
ga društva Škofja Loka. V 
uvodu je Helena Janežič, 
sodelavka NUK in podpred-
sednica društva, predstavi-
la bogato literarno zapušči-
no dr. Tineta Debeljaka, ki 
je januarja 2017 prispela v 
hrambo v slovensko nacio-
nalno knjižnico. Dr. Debe-
ljak, soustanovitelj Muzej-
skega društva Škofja Loka 
leta 1937, je tudi po odhodu 
iz domovine maja 1945 
med rojaki v Argentini na-
daljeval delo pisatelja, pe-
snika, urednika, literarnega 
kritika in prevajalca ter za-
pustil izjemen  opus in ob-
sežno korespondenco s slo-
venskimi ustvarjalci, živeči-
mi širom sveta. 

Zbor članov je bil tudi volil-
ni. Za predsednika dru-
štva  je bil za mandatno ob-
dobje 2017–2020 ponov-
no  izvoljen Aleksander Igli-
čar, za člane izvršnega odbo-
ra  pa Milena Alič, Ambrož 
Demšar, Mojca Ferle, Hele-
na Janežič, Blaž Karlin, Šte-
fan Kržišnik, Biljana Ristić, 
Jože Štukl in Jernej Tavčar.   
Imenovali so tudi dva častna 
člana, upokojenega zdravni-
ka Toneta Koširja in upoko-
jenega zobozdravnika  An-
dreja Ranta. Oba sta dolgo-
letna člana društva, Košir je 
pisec člankov in knjig s po-
dročja zdravstva in razisko-
valec domoznanstva, Rant 
pa poznavalec numizmati-
ke, geologije in zgodovine, o 
čemer je pripravil več pri-
spevkov in predavanj, poleg 
tega pa piše tudi pesmi, iz-
dal je že pet pesniških zbirk.

Dva nova častna člana 
muzejskega društva
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Mateja Rant

Gorenja vas – Občinski sve-
tniki so na zadnji seji spreje-
li osnutek odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda za turi-
zem in kulturo Poljanska 
dolina, ki je ta čas v enome-
sečni javni obravnavi. Kot 
osnovno poslanstvo zavoda 
so v osnutku odloka oprede-
lili doseganje usklajene, ka-
kovostne turistične ponud-
be, izkoriščanje naravnih 
danosti ter etnoloških in 
kulturnih posebnosti obmo-
čja, promocijo in spodbuja-
nje razvoja turizma in kultu-
re ter usklajevanje in pove-
zovanje turističnih ponu-
dnikov na območju občine.
Novi zavod bo predvidoma 
vodila Lucija Kavčič, ki je 
najbolj prepoznavna na po-

dročju turizma v občini. Na 
zavod naj bi prenesli upra-
vljanje Šubičeve hiše in 
dvorca Visoko, v prihodnje 
pa tudi druge enote kultur-
ne dediščine na območju 
občine, kot sta Rupnikova 
linija in Fotomuzej Vlastja. 
Naloga zavoda bo tudi spod-
bujanje in razvoj turistične 
ponudbe na vseh področjih 
s ciljem povečevati obseg 
turistične panoge tudi po 
merljivih kriterijih, kot je 
število nočitev, širitev po-
nudbe nastanitvenih dejav-
nosti, razvoj novih turistič-
nih programov in produk-
tov, ki bi turistom za daljši 
čas ponudili kakovostne 
možnosti za preživljanje od-
diha na območju Poljanske 
doline, kjer ta čas prevladu-
jejo enodnevni obiskovalci.

Turizem in kulturo 
združili pod eno streho

Mateja Rant

Poljane – V okviru omenje-
nega projekta bodo izvedli 
ukrepe za povečanje poplav-
ne varnosti Poljanske Sore 
na območju Poljan, kjer se 
rušilne poplave dogajajo v če-
dalje krajših časovnih obdo-
bjih, je opozoril župan Milan 
Čadež. "Poljane so ob vsako-
kratnih poplavah najbolj pri-
zadete. Tako je bilo tudi pred 
dvema letoma in pol, ko so 
desni pritoki Poljanske Sore 
v ozkih dolinah povzročili 
pravo razdejanje." Zato so se 
takoj po poplavah lotili načr-
tovanja ukrepov, s katerimi 
bi zagotovili, da bi Poljanska 
Sora skozi Poljane hitreje od-
tekla. V tem času so tako pri-
pravili celotno projektno do-
kumentacijo za izvedbo po-
trebnih ukrepov vključno z 
investicijsko dokumentacijo. 
Odkupili so tudi že vsa po-
trebna zemljišča in izvedli 
uskladitve z lastniki mejnih 
zemljišč, je pojasnil župan.
Naložba v zagotavljanje večje 
poplavne varnosti na obmo-
čju Poljan bo po besedah mi-
nistrice Irene Majcen vredna 
3,3 milijona evrov, od tega bo 
2,5 milijona evrov prispevalo 
okoljsko ministrstvo iz sred-

stev državnega vodnega skla-
da, ostalo občina. Kot je na-
povedal župan, se bodo dela 
ob uspešni izbiri izvajalca 
začela še letos, končali pa naj 
bi jih v dveh letih. »Razpisna 
dokumentacija je ta čas v 
pregledu na okoljskem mini-
strstvu, ko jo bodo potrdili, 
bomo objavili razpis za izbi-
ro izvajalca,« je še dejal Ča-
dež. Ukrepi za povečanje po-
plavne varnosti po njegovih 
besedah obsegajo regulacijo 

s premestitvijo struge Po-
ljanske Sore v njen prvotni 
tok in ureditev sotočja s Ho-
toveljščico. Na tem mestu 
bodo sočasno južno brežino 
obnovili tako, da bo možno 
na tem mestu urediti letno 
kopališče. Predvideli so tudi 
znižanje in razširitev poplav-
ne ravnice za kontroliran ra-
zliv in preprečitev zajezitve 
odtekanja poplavnih voda. 
Na področju cerkve Svetega 
Martina bodo zgradili po-

plavni nasip. Poglobili bodo 
struge pritoka Ločivnice ter 
uredili sotočje in iztok v Po-
ljansko Soro. V vaškem jedru 
Poljan bodo zgradili dva na-
domestna mostova čez Ločiv-
nico ter uredili širši most čez 
Soro v neposredni bližini ob-
stoječega, ki bo brez podpor-
nikov in zato poplavno var-
nejši. Sočasno bodo zgradili 
novo cestno povezavo do cer-
kve, obstoječo cesto ob breži-
ni pa preuredili v pešpot.        

Zmanjšali bodo 
poplavno ogroženost
Okoljska ministrica Irena Majcen in župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež sta sredi aprila 
podpisala 3,3 milijona evrov vreden sporazum o sofinanciranju projekta poplavne varnosti Poljan.

Po podpisu sporazuma o sofinanciranju projekta poplavne varnosti na območju Poljan sta si 
ministrica Irena Majcen in župan Milan Čadež ogledala že obnovljeni most čez Ločivnico.

Mateja Rant

Todraž – S podpisom po-
godbe je ministrstvo objekte 
nekdanjega Rudnika Žiro-
vski vrh, ki so že pet let sa-
mevali, občini prepustilo v 
brezplačno uporabo. Prosto-
ri obsegajo približno 1600 
kvadratnih metrov nekda-
njih delavnic tehničnega za-
voda ministrstva za obram-
bo in spremljajočega objek-
ta pisarn z opuščeno men-
zo. V teh prostorih bodo po 
načrtih občine na enem me-
stu združili vso opremo ci-
vilne zaščite ter gasilsko in 
drugo opremo, del objektov 
bo na voljo tudi lokalnim 
podjetnikom.
»Prostori so bili že nekaj časa 
prazni. Potem ko smo s stra-
ni župana dobili pobudo, so 
postopki do podpisa pogodbe 

stekli dokaj hitro, saj je od 
prejšnjega srečanja minilo le 
nekaj mesecev,« je pojasnila 

ministrica Andreja Katič, ki 
verjame, da bo občina znala 
prostore koristno izrabiti. 

Občina bo nepremičnine 
uporabljala za izvajanje jav-
nih nalog s področja civilne 
zaščite in gasilstva ter za dru-
ge lastne potrebe v izključno 
netržne namene. Najemno 
pogodbo so podpisali za pet 
let. Po besedah župana Mila-
na Čadeža imajo v občini ve-
liko opreme, ki so jo doslej 
hranili na različnih lokacijah, 
zdaj pa jo bodo združili na 
enem mestu. Sosednjo stav-
bo pa bodo namenili dru-
štvom v občini, ki so prav 
tako arhive in opremo za raz-
lične prireditve hranili kar na 
lastnih domovih. "Veseli 
smo, da je ministrstvo pri-
sluhnilo našim željam in 
smo zadevo dejansko speljali. 
To je prvi korak, v nasle-
dnjem pa načrtujemo, da bi 
te objekte prenesli v last obči-
ne.« Kot je pojasnila ministri-
ca, bodo to v prihodnje storili 
z vsemi objekti v njihovi lasti, 
za katere ni interesa na trgu, 
na lokalni ravni pa imajo pra-
ve projekte in ideje, s kateri-
mi vsebinami jih zapolniti. 
Ob tem je še dodala, da že 
potekajo tudi dogovori, kako 
oživiti celoten kompleks nek-
danjega Rudnika Žirovski 
vrh. "To bomo izpeljali v skla-
du z interesi ostalih najemni-
kov in v sodelovanju z lokal-
no skupnostjo," je obljubila 
ministrica.

Izkoristili bodo doslej 
prazne prostore
Ministrica za obrambo Andreja Katič in župan občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež sta v začetku aprila podpisala najemno pogodbo o uporabi 
opuščenih prostorov v Todražu, ki jih upravlja ministrstvo za obrambo.

Ministrica za obrambo Andreja Katič in župan občine 
Gorenja vas - Poljane Milan Čadež sta podpisala najemno 
pogodbo, s katero je ministrstvo opuščene prostore v 
Todražu občini prepustilo v brezplačno uporabo. 
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Občina Gorenja vas - Polja-
ne že vrsto let slovi po eni 
najnižjih povprečnih staro-
sti občanov med vsemi slo-
venskimi občinami. Trenu-
tno s povprečno starostjo 38 
let zasedamo drugo mesto 
med 211 občinami. 
Število rojstev v zadnjih le-
tih sicer ne presega leta 
2010, ko se je v občini rodilo 
kar 127 otrok, smo pa tudi v 
letu 2016 občanom dodelili 
kar 107 enkratnih denarnih 
prispevkov ob rojstvu otro-
ka. Z izboljšanjem cestne 
infrastrukture in krajšimi 
potovalnimi časi do bližnjih 
zaposlitvenih središč tudi 
naši mladi ostajajo v domači 
občini. Povečuje se povpra-
ševanje po zazidljivih parce-
lah, kakovost življenja za 
mlade družine je visoka, saj 
je na voljo kvalitetna šolska, 
športna in vrtčevska infra-
struktura, ki jo nenehno do-
polnjujemo.
Kot pa so pokazali rezultati 
zadnjega razpisa za vpis v vrt-
ce, ki delujejo kar na sedmih 
različnih lokacijah naše obči-
ne, vrtčevske kapacitete vsee-
no pokajo po šivih. Od 187 
vlog je bilo glede na razpolo-
žljiva prosta mesta mogoče 
sprejeti skupno 125 otrok. 47 
jih je bilo zavrnjenih, od tega 
žal tudi osem otrok iz naše 
občine, pri katerih sta zapo-
slena oba starša, 15 otrok je 
tudi ostalo na čakalni listi za-
radi neizpolnjevanja staro-
stnega pogoja. Na občini zato 
skladno z možnostmi še ve-
dno preverjamo možnost od-
prtja enega oddelka vrtca v 
Todražu, ki bi deloval do iz-
gradnje prizidka vrtca Polja-
ne. Projekt slednjega sicer na 
občini že pripravljamo, h gra-
dnji pa bo mogoče pristopiti 
po dograditvi športne dvora-
ne Gorenja vas.

Ugotavljamo tudi, da se je v 
zadnjih desetih letih prispe-
vek iz proračuna občine za 
doplačila staršem k ceni vrt-
ca skoraj podvojil in trenu-
tno znaša kar 1,2 milijona 
letno brez stroškov investicij 
in obnov vrtcev, kar je petina 
vse prejete primerne porabe 
občine. To pomeni, da se če-
dalje večje število staršev, 
tudi če niso zaposleni, odloča 
za vrtčevsko varstvo otrok.
Slediti navedenim trendom 
za občino ni majhen zalo-
gaj, vendar si bomo še na-
prej prizadevali, da bomo 
skladno z možnostmi v vrt-
cih zagotovili kar največ pro-
stih mest. Verjamemo na-
mreč, da so otroci naša prva 
skrb in tudi naši vrtci so 
znani po dobrem delu in 
prizadevanjih za visoko ka-
kovost predšolske vzgoje. 
Naj pri tem ostane tudi v 
prihodnje, saj se naša obči-
na želi še naprej razvijati v 
najmlajšim in vsem mladim 
prijazno lokalno skupnost, 
ki bo znala prepoznati in 
sprejeti vedno nove razvojne 
pobude, ki bodo še izboljša-
le kakovost življenja v naši 
lepi Poljanski dolini.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Z mislijo  
na najmlajše

Milan Čadež
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Mateja Rant

Gorenja vas – Tokratni nate-
čaj, ki ga v OŠ Ivana Tavčar-
ja pripravljajo v sodelovanju 
z Rdečim križem Slovenije 
(RKS), je bil v znamenju 
150-letnice delovanja te hu-
manitarne organizacije. 
Zato so otroci lani ustvarjali 
na temo z naslovom Povsod 
in za vsakogar, že 150 let. 
"Želimo, da bi se otroci za-

vedali, da lahko s svojim 
majhnim delom veliko pri-
pomorejo pri reševanju ži-
vljenj ljudem, ki jih obkro-
žajo. Razvijali naj bi kulturo 
medsebojnega razumevanja 
in spoštovanja ter iskali reši-
tve za boljše življenje," je 
pojasnila pobudnica nateča-
ja Jana Rojc.
S kreativnimi likovnimi 
motivi in idejami ter z doži-
vetim in občutenim likov-

nim izražanjem tako želijo 
otroke spodbuditi k iskanju 
rešitev, kako lahko pomaga-
jo drug drugemu oziroma 
kaj lahko naredijo za boljši 
jutri. Učitelji se o teh te-
mah najprej pogovorijo z 
učenci, ki potem slikajo, ri-
šejo, tiskajo … Na natečaj je 
letos prispelo 744 likovnih 
del, izmed katerih so jih iz-
brali trideset, ki si jih je 
mogoče v teh dneh še ogle-

dati na razstavi v galeriji na 
spodnjem hodniku šole, v 
četrtek pa razstavo selijo v 
bolnico Franjo pri Cer-
knem. Generalna sekretar-
ka RKS Renata Brunskole 
je letošnjim nagrajencem 
podelila diplome in vsto-
pnice za bolnico Franjo za 
celo družino, prvi trije na-
grajenci v vsaki triadi pa so 
prejeli še dvodnevno biva-
nje v mladinskem zdravili-
šču in letovišču Rdečega 
križa na Debelem rtiču. Kot 
je ob odprtju razstave pou-
darila Jana Rojc, lahko vsa-
ka majhna dobra stvar v 
današnji družbi komu po-
lepša življenje.
Sklepno prireditev je vodila 
Ana Dolenc, nastopili so 
učenci pevskega zbora Ruti-
ce iz OŠ Gorenja vas, na kla-
vir je zaigrala Loti Feltrin, 
na kitaro pa Hana Oblak. 
Druženje se je končalo v ve-
černih urah ob domačem 
čaju iz zelišč z zeliščnega 
vrta šole in ob doma pripra-
vljenih dobrotah. "Prijetno 
je, ker se nekateri mentorji 
že poznajo od prejšnjih raz-
stav, za druge pa je to prilo-
žnost, da se spoznajo in si 
izmenjajo izkušnje," je še 
poudarila Jana Rojc.

Vsako malo dobro delo šteje
V prostorih Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi se je konec marca odvijala sklepna prireditev 
sedmega natečaja Otroci pomagajo otrokom.

V prostorih Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi so konec marca podelili nagrade v 
sklopu natečaja Otroci pomagajo otrokom. / Foto: arhiv šole

Mateja Rant

Poljane – Na turistični tržni-
ci v okviru 31. državnega fe-
stivala Turistične zveze Slo-
venije Turizmu pomaga la-
stna glava so svoje projekte 
predstavili tudi učenci 
Osnovne šole Poljane ter po-
družničnih šol Javorje in So-
vodenj. Osnovna šola Polja-
ne si je prislužila zlato pri-
znanje, ostali dve pa srebrno.
OŠ Poljane se je predstavila 
s turistično nalogo z naslo-
vom S Šarevčevo slivo v 
žepu. V njej so si zamislili 
načrt za izvedbo kulturnega 
dne, v okviru katerega obi-
skovalci spoznajo dvorec Vi-
soko in se celo srečajo z Iva-
nom Tavčarjem, čas pa si 

krajšajo še s starimi pastir-
skimi igrami. Šola iz Javorij 
je predstavila projekt na 
temo Potujem, torej sem. V 
sodelovanju s Turističnim 
društvom Stari vrh so se lo-
tili oblikovanja poti, ki vodi 
do zelo zanimive najdbe na 
tem območju, meteorita iz 
gozda blizu Javorij. Skupaj 
so tako zasnovali učno pot 
Iskanje izgubljenega koščka 
vesolja. V šoli na Sovodnju 
pa so pripravili raziskovalno 
nalogo z naslovom Potujem 
in raziskujem. Učenci so 
predstavili pot po Podosojn-
ški grapi preko Laniš na So-
vodenj, ki so jo popestrili s 
spoznavanjem naravnih in 
zgodovinskih značilnosti ob 
poti ter z reševanjem nalog.

Zlato priznanje  
za poljanske šolarje

Podružnična šola Sovodenj je predstavila projekt Potujem 
in raziskujem. / Foto: Lucija Kavčič

Mateja Rant

Poljane – Ustvarjalna tradi-
cija Poljanske doline je bo-
gata in še vedno zelo živa, 
zato je bila v muzejski trgo-
vini, v kateri svoje izdelke 
ponujajo rokodelci s tega 
območja, vse večja prostor-
ska stiska. Pred časom so se 
zato odločili za razširitev tr-
govinice. "Naročili smo 
nove police in k sodelovanju 
pritegnili še nove ponudni-

ke, prav tako pa se že obsto-
ječi ponudniki predstavljajo 
s širšim naborom izdelkov," 
je pojasnil umetniški vodja v 
Šubičevi hiši Boris Oblak in 
dodal, da zgodba hiše tako 
raste in se razvija, saj se z 
vsakim obiskovalcem nauči-
jo kaj novega.
Tako so še pred glavno sezo-
no obiskov v Šubičevi hiši 
nagradili tudi muzejsko 
zbirko ter obogatili razstav-
ni, ustvarjalni in kulturni 

program, skozi katerega 
predstavljajo ustvarjalno de-
diščino slikarjev Jurija in 
Janeza Šubica. "Poskrbeli 
smo, da bo zgodba hiše še 
bolj berljiva oziroma smo 
omogočili, da jo posamezni-
ki lahko doživijo tudi brez 
strokovnega vodstva po 
hiši," je pojasnil Oblak. To 
so storili z jasnejšo postavi-
tvijo muzejskih predmetov, 
ki jih bodo opremili tudi z 
razlagalnimi besedili. Seve-

da se večje skupine še vedno 
lahko odločijo tudi za vode-
ne oglede. Največ obiskoval-
cev naštejejo od začetka 
aprila do konca junija.
Kot poudarja Oblak, je Po-
ljanska dolina destinacija, 
kjer doživiš vse od kulture 
do kulinarike in pristnega 
kmečkega življenja ter iskre-
nega navdušenja nad vsem, 
kar počnejo. "To se pozna 
tudi v Šubičevi hiši; zgodba 
te hiše temelji na iskrenem 
veselju do ustvarjanja, ki iz-
haja iz narave." Lepa narava 
Poljanske doline je bila nav-
dih vsem njihovim umetni-
kom. "Zgodba hiše ni natr-
pana z letnicami in dejstvi, 
ki jih lahko prebereš v učbe-
nikih, ampak obiskovalcem 
rajši predstavimo zanimive 
ustvarjalne postopke tako 
slikarjev in rezbarjev pred 
150 leti kot tudi zabavno, 
vsem lahko razumljivo 
ustvarjanje karikatur v 
ustvarjalni delavnici." Tako 
jim omogočajo vpogled on-
kraj vsebine slik v same po-
stopke, ki so lahko zelo zani-
mivi, sploh recimo pri po-
zlatah, kjer se izredno tanki 
lističi zlata nanašajo s po-
močjo čopiča. Obenem pri-

kazujejo nekatere zelo pre-
proste stvari, ki pa jih večina 
še ni doživela na tak način. 
"Obiskovalci so vedno prije-
tno presenečeni nad našimi 
kubični decimeter velikimi 
kockami različnih vrst lesa, 
s katerimi lahko primerjajo 
težo, gostoto in trdoto posa-
meznih vrst lesa. Pogosto 
me namreč vprašajo, ali mo-
raš biti za rezbarstvo mo-
čan," pojasni Oblak in doda, 
da si mnogi ne predstavlja-
jo, kako ogromne so razlike 
med različnimi vrstami lesa 
in kako različno zahtevna je 
zato njihova obdelava. Zgod-
ba hiše se zaokroži tam, kjer 
se je tudi začela, pri mizar-
ski delovni mizi Janeza Šu-

bica starejšega, ki jo je nare-
dil za svojega najstarejšega 
vnuka. V podobarskih delav-
nicah se je namreč znanje 
prenašalo iz roda v rod.  
Utrip dajejo hiši tudi števil-
ni dogodki. Danes ob 17. uri 
se je mogoče pridružiti de-
lavnici izdelave naravne da-
rilne kozmetike, dišečo de-
lavnico pa pripravljajo tudi 
16. maja. Pod vodstvom 
Irme Dolinar bo mogoče 
spoznati aromaterapijo in se 
seznaniti z eteričnimi olji. 
Prvi konec tedna v juniju 
sledi že tradicionalna kolo-
nija Iveta Šubica, do takrat 
pa je v galeriji Šubičeve hiše 
na ogled razstava stripov 
Bernarda Kolleja. 

Nova podoba muzejske trgovine
V kulturnem centru slikarjev Šubic so odprli prenovljeno muzejsko trgovinico z umetninami in spominki, ki nastajajo pod veščimi prsti tamkajšnjih 
umetnikov rokodelcev.

Prenovljena muzejska trgovina v Šubičevi hiši

Unikatni izdelki so lahko lep spominek ali izvirno darilo.
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Pred nami so praznični dne-
vi. Najprej, 27. aprila, bomo 
praznovali dan upora proti 
okupatorju, ki nas opomi-
nja, da so odpori, ki so se 
porajali iz nuje po obstoju, 
preživetju na rodnih tleh, iz 
temeljnega vzgiba po življe-
nju, najbolj veličastni dosež-
ki slovenskega naroda. Tako 
je bilo v 2. svetovni vojni in 
enako tudi ob osamosvojitvi 
Slovenije. Čez nekaj dni pa 
bomo praznovali tudi 1. maj 
– mednarodni praznik dela, 
delavskih pravic in medse-
bojne solidarnosti, ki je za 
Slovence tudi praznik jutra-
njih budnic, kurjenja kresov 
na predvečer praznika, po-
hodov in druženja. Ob pra-
zniku dela želimo poudariti 
tesno povezavo med delom 
in človekovim dostojan-
stvom, kar je v tako zahtev-
nih časih, kot so trenutno, 
še toliko bolj pomembno. 
Kolikor je delo pomembno 
za posameznikovo dosto-
janstvo, v današnjem času 
tudi celostna ureditev pro-
meta pomembno vpliva na 
kakovost življenja v nekem 
kraju, seveda tudi občini. 
Prejšnji teden smo tako 
tudi v Železnikih dobili Ce-
lostno prometno strategijo 
(CPS). Za izdelavo tega 
strateškega dokumenta, ki 
jo je sofinanciralo ministr-
stvo za infrastrukturo, smo 
se odločili, ker bomo obči-
ne s sprejeto CPS imele 
prednost pri pridobivanju 
evropskih in državnih sred-
stev za izvedbo ukrepov za 
izboljšanje potovalnih na-

vad in doseganju višjega ni-
voja bivanja. Morebitnih 
priložnosti za nepovratna 
sredstva ne gre zamuditi, 
pa čeprav bomo čez leta 
CPS morali posodabljati.
Dolgoročno želimo doseči 
manj avtomobilov na naših 
cestah, ob tem pa spodbujati 
trajnostno naravnane ter 
okolju in zdravju prijazne 
oblike prometa: pešačenje, 
kolesarjenje in uporaba jav-
nega prevoza. CPS predvi-
deva nabor ukrepov za dose-
go želenih sprememb in iz-
boljšanje prometnega 
omrežja, v ospredje pa po-
stavlja ranljivejše udeležen-
ce prometa, za katere bo tre-
ba zagotoviti varen in pove-
zan prometni sistem. Vabim 
vas, da s svojim zgledom in 
spremembo potovalnih na-
vad skupaj pripomoremo k 
trajnostni mobilnosti in 
zdravemu življenju v naši 
občini.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

O praznikih in 
prometu

Anton Luznar

Železniki, Selca – Maja se obeta več dogodkov v počastitev 
Krekovega leta. Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek iz 
Selc in Muzejsko društvo Škofja Loka bosta 11. maja ob 20. uri 
v Kašči v Škofji Loki priredila Blaznikov večer na temo Zadru-
žništvo dr. Janeza Evangelista Kreka in sodobno lastništvo 
zaposlenih. Prikazali bodo tudi film Sanele Jahić o Domelu in 
Gorenjskem glasu. Dan kasneje, 12. maja, ob 19. uri bodo v 
Galeriji Muzeja Železniki odprli razstavo o Krekovi koči na 
Ratitovcu, s katero bodo poleg stoletnice Krekove smrti obe-
ležili tudi 110-letnico ustanovitve železnikarskega planinskega 
društva. Turistično društvo Selca bo 21. maja pripravilo Kre-
kov pohod do cerkve sv. Jedrt v Lajšah (nekoč znan pod ime-
nom Gremo gor). Pohod, ki traja približno dve uri, se bo začel 
ob 10.30 v centru Selc, udeleženci pa se bodo na cilju srečali 
s pohodniki po Andrejkinem krogu (nekdaj Gremo gor-dol), 
ki ga posvečajo dr. Rudolfu Andrejki. Slednji bodo pot začeli 
že ob 6.30 pri cerkvi v Lajšah, se nato odpravili do cekva na 
Sv. Križu, Sv. Miklavžu in Sv. Mohorju ter se po približno še-
stih urah vrnili na izhodišče v Lajše. Krekovo kulturno društvo 
iz Selc pa 21. maja ob 19. uri vabi še na peti Krekov večer. V 
cerkvi sv. Petra v Selcih bo nastopil oktet Oremus v sodelova-
nju s sestrami in duhovniki selške župnije. Tematsko bo pred-
stavljen dr. Krek kot duhovnik v molitvi in petju.

Krekovo leto vse bolj pestro

Železniki – V počastitev dneva upora proti okupatorju (27. 
april) in mednarodnega praznika dela (1. maj) bo v Kulturnem 
domu Železniki jutri, v sredo, 26. aprila, ob 18. uri osrednja 
občinska proslava z naslovom Veselo praznujmo, ki jo pripra-
vljajo v KUD France Koblar. Slavnostni govornik bo župan 
Anton Luznar, prireditev pa bodo z nastopi obogatili Pihalni 
orkester Alples, Mažoretno društvo Železniki, harmonikarji, 
Mešani pevski zbor Domel, otroci iz OŠ Železniki, člani KUD 
France Koblar ter glasbena gosta Tone Habjan in Nejc Jemc.

Veselo praznujmo
Železniki – Občinski svetniki so ta mesec potrdili nove cene 
za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijo, kot jih je na podlagi 
elaboratov o oblikovanju cen predlagal Režijski obrat. Velja-
ti bodo začele maja. Cena za odvajanje in čiščenje odpadnih 
in padavinskih voda se je na račun lanskih vlaganj v kanali-
zacijsko omrežje nekoliko povišala, za oskrbo z vodo pa ma-
lenkostno znižala. Za štiričlansko družino s porabo 20 ku-
bičnih metrov vode in priključkom na javno kanalizacijo 
bodo stroški za vodo in kanalizacijo po novem znašali 26,34 
evra, medtem ko je doslej mesečno plačevala 24,76 evra. Po 
besedah vodje Režijskega obrata Saše Lazar so cene v Žele-
znikih še vedno precej nižje kot v drugih občinah.

Potrdili nove cene za kanalizacijo in vodo

Železniki – Spremembe pravilnika o ravnanju s komunalni-
mi odpadki, ki so jih občinski svetniki sprejeli na zadnji seji, 
prinašajo tri novosti. Uvedli bodo možnost uporabe 80-litr-
ske posode v gospodinjstvih. Zabojnike za odpadno emba-
lažo na ekoloških otokih bodo umaknili, ker da dvojni sis-
tem zbiranja ni potreben in ga odlok ne predpisuje. Že ob 
uvedbi zbiranja odpadne embalaže v gospodinjstvih je bilo 
predvideno, da zabojniki za embalažo na otokih ostanejo 
samo v prehodnem obdobju. Bo pa po novem odpadke v 
Zbirnem centru Studeno možno oddati trikrat tedensko 
skozi celo leto, in sicer ob torkih in četrtkih med 15. in 19. 
uro ter v soboto od 8. do 12. ure.

Ekološki otoki brez zabojnikov za embalažo

Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki je skupaj s krajevnimi 
skupnostmi (KS), vaškimi 
odbori in društvi tudi letos 
priredila akcijo čiščenja in 
urejanja okolja. Udeleženci 
so prvo soboto v aprilu v Že-
leznikih in okoliških krajih 
zbrali 2620 kilogramov od-
padkov. Zbrana količina je 
večja kot v minulih letih, je 
pojasnil Janez Štalec z Lo-
ške komunale in dodal, da je 
težko reči, ali je bilo več od-
vrženih odpadkov ali pa je 
bilo več udeležencev in či-
ščenje temeljitejše.
V KS Železniki so bili po be-
sedah predsednika Janeza 
Rakovca zelo zadovoljni z 
odzivom. Ribiči so čistili 
strugo Sore od Podrošta do 
Bukovice, lovci so se osredo-
točili na svoj revir, skavti na 
območje Železnikov od 
zgornjega jezu do sredine 
Jesenovca, akciji so se pri-
družili tudi nekateri vaški 
odbori ... "Po pripovedova-
nju udeležencev je bilo sme-
ti neprimerno manj kot prej-
šnja leta. Večjih problemov 

ni, so pa tako kot vsako leto 
naleteli na odvržen stiropor, 
embalažo, železje ob vodi ..." 
je razložil Rakovec.  
V KS Sorica so imeli rekor-
dno udeležbo, akcije se je 
udeležilo kar 60 krajanov. 
"Čistili smo ob lokalnih in 
regionalnih cestah pa tudi 
ob pohodnih in sprehajalnih 
poteh. Smeti ni bilo veliko, 
saj so krajani zelo ozavešče-
ni. Manj ozaveščeni pa so 
obiskovalci Sorice, saj smo 
največ odpadkov nabrali 
prav ob regionalnih cestah. 
Ta problem zaznavajo tudi 
drugje, na primer v Davči. 
Poleg čistilne smo izvedli še 
delovno akcijo. Nekaj kraja-
nov se je akcije udeležilo s 
traktorji, drugi pa z lopata-
mi, metlami, grabljami in 
samokolnicami. Pometli 
smo ceste, očistili kakšen 
prepust, urejali mulde in 
brežine ob cestah," je dejal 
predsednik KS Matej Pintar. 
Po akciji je udeležence čaka-
la malica na igrišču, ki je 
prerasla v prijetno druženje. 
Podobno so akcijo sklenili 
tudi v Dolenji vasi, kjer so 
bili za razliko od preteklih 

let zelo zadovoljni z udelež-
bo, k čemur so pripomogli 
tudi letaki, razdeljeni po go-
spodinjstvih. "Odzvalo se je 
okoli 40 udeležencev: starši 
z otroki, ribiči, lovci, člani 
športnega društva in drugi 
krajani," je pojasnil predse-
dnik KS Jernej Bešter. Ribi-
či, ki so se jim pridružili 
starši z otroki, so očistili levi 
in desni breg Selške Sore. 
Dolino Jablanovica so člani 
lovske družine očistili že ne-

kaj dni pred 1. aprilom. 
Ostali krajani so pometali 
vaške poti, uredili zbiralnice 
odpadkov, pobirali smeti ob 
regionalni cesti ... Skupaj so 
zbrali sedem kubičnih me-
trov odpadkov. "Ob Sori je 
bil izbor najbolj pester; od 
gradbenih odpadkov, lesa, 
kovine, plastike, organskih 
odpadkov, celo ostanki pogi-
nulih živali. Še vedno je ne-
kaj črnih odlagališč, a se po-
časi sanirajo," je še razložil.

Tokrat več odpadkov
V letošnji čistilni akciji v Železnikih in okoliških krajih so zbrali dobri dve toni in pol odpadkov. 

V Dolenji vasi so bili letos zelo zadovoljni z udeležbo v 
čistilni akciji. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Z rebalansom so 
se načrtovani proračunski 
prihodki povečali za slabih 
70 tisoč evrov na 6,2 milijo-
na evrov, saj pričakujejo za 
43 tisoč evrov več pobranega 
stavbnega nadomestila zara-
di zajema podatkov iz regi-
stra nepremičnin, poleg 
tega pa so prejeli 24 tisoč 
evrov evropskih sredstev za 
projekt Europe2gether, ki ga 
bodo izvajali predvsem v 
sklopu Čipkarskih dni. Od-
hodke so povečali za 556 ti-
soč evrov na 7,14 milijona 
evrov. Razliko bodo pokrili z 
ostankom sredstev z lanske-
ga leta v višini slabih 564 ti-
soč evrov, predvideli so tudi 
zadolževanje za pol milijona 
evrov, od ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnolo-

gijo pa pričakujejo še 179 ti-
soč evrov povratnih brezo-
brestnih sredstev, s katerimi 
bodo sofinancirali obnovo 
ceste na odseku Sivar–Logar 
proti Megušnici.  
V proračun so na novo vne-
sli 105 tisoč evrov vredno 

investicijo v OŠ Železniki, 
kjer bodo v jedilnici obnovili 
streho, tlake in ogrevanje, v 
osrednjem delu šole pa za-
menjali stara okna in do-
končali fasadni ovoj. Na 
novo so predvideli tudi sred-
stva za pločnik na Jesenovcu 

(59 tisoč evrov), dodatnih 
110 tisoč evrov pa za pločnik 
in infrastrukturo na Stude-
nem, za kar so prvotno načr-
tovali 50 tisoč evrov. Za 13 
tisoč evrov na 157 tisoč so 
povečali postavko za obnovo 
vhodne avle in garderob v 
bazenu. Predvideli so tudi 
nekaj dodatnih sredstev za 
asfaltiranje javnih poti, pri-
bližno 55 tisoč evrov so na-
menili režijskemu obratu.
Svetniki so potrdili tudi za-
ključni račun lanskega pro-
računa. Prihodki so bili rea-
lizirani v višini 5,7 milijona 
evrov oz. 97-odstotno, tudi 
odhodkov so imeli za 5,7 mi-
lijona evrov, kar pomeni 
87-odstotno realizacijo. Lani 
so odplačali 308 tisoč evrov 
posojil, tako da je stanje za-
dolženosti konec leta znaša-
lo 1,5 milijona evrov.

Denar tudi za pločnik in šolo
Železnikarski občinski svetniki so na aprilski seji sprejeli prvi rebalans letošnjega proračuna.

Zagotovili so tudi denar za pločnik na Jesenovcu.
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Ana Šubic

Dolenja vas – Kot deklica je 
Darinka P. Egart iz Dolenje 
vasi iz knjižnice prinašala 
kupe pravljic, v najstniških 
letih so jo pritegnile krimi-
nalke in od nekdaj si je ka-
kšno želela tudi napisati. Ta 
želja je za zdaj (še) neuresni-
čena, se je pa Darinka toliko 
bolj našla v pisanju pravljic. 
K temu sta jo že pred leti 
spodbudila sinova Aljaž in 
Grega, danes stara že 22 in 
16 let, ki sta si želela posluša-
ti vedno nove pravljice, zato 
si jih je Darinka začela izmi-
šljevati. V njeni domači zbir-
ki je danes okoli petnajst pra-
vljic, dve o tovornjaku Gre-
gcu je tudi izdala: prvo o pri-
jateljski pomoči že leta 2007, 
od konca lanskega leta pa je 
na policah drugi del Tovor-
njak Gregec: dirka z zajcem.
Nova pravljica pripoveduje o 
dirki med tovornjakom in 
zajcem, pri čemer slednji 
goljufa z ubiranjem bližnji-
ce. Tovornjak je žalosten, a 
mu deček Aljaž namesti 
nove dirkalne gume, s kate-
rimi se lahko tudi on odpra-
vi po bližnjici in premaga 
zajca. "Pravljica otrokom 
sporoča, da ne smejo obupa-
ti, da se morajo truditi in 
biti iznajdljivi," je poudarila 
Egartova.

Ker je založba, ki je podprla 
izdajo prve pravljice, v tem 
času propadla, je Darinka 
drugo pravljico izdala v sa-
mozaložbi in obenem še po-
natisnila prvo. "To je velik 
izziv, saj o vsem odločam 
sama, tudi glede oblikova-
nja, trženja, promocije po 
knjižnicah in šolah … Je pa 
velika prednost, da dobim 
povratne informacije iz prve 
roke," ugotavlja Egartova.
Z odzivi na drugo pravljico 
je zadovoljna, prav tako tudi 
s prodajo. "Vsega tega se ne 
lotevam zaradi zaslužka, za-

dovoljna bom že, če bo izid 
pozitiven. Največ mi pome-
ni, ko od staršev slišim, da je 
pravljica 'fletna', da jo mora-
jo otrokom zelo pogosto bra-
ti. To je tisto, kar me žene 
naprej."
Aktivnosti, povezane s pra-
vljicami, Darinki ob redni 
službi prinašajo kar precej 
dodatnih obveznosti. Ne-
nehno tudi razmišlja o mo-
žnih izboljšavah pri priho-
dnjih pravljicah, o novih 
prodajnih kanalih. Obe pra-
vljici o Gregcu ima že preve-
deni v angleščino, ta čas na-

staja ruski prevod, razmišlja 
o španski različici, saj načr-
tuje spletno prodajo v različ-
nih jezikih. Tovornjaka Gre-
gca: prijateljska pomoč je 
lani objavila tudi kot e-knji-
go, a se pri pravljicah očitno 
to ne obnese, saj ni bilo veli-
ko odziva. 
Pripravljen ima že osnutek 
tretje pravljice o Gregcu, ki 
bo na policah najbrž že pri-
hodnje leto, če bo letošnji 
poslovni rezultat pozitiven. 
"Prvi dve pravljici sta name-
njeni otrokom do osem let, 
tretjo pa bom verjetno izda-
la v malih tiskanih črkah, 
da bo primerna tudi za ka-
kšno leto starejše otroke." 
Razmišlja tudi o izdaji knji-
ge z zgodbami o pasjem ži-
vljenju, ki jih ta čas obja-
vljajo v reviji Kužek. Gre za 
zanimive, malce hudomu-
šno obarvane zgodbe, ki jih 
navdihujeta zlata prinašalca 
družine Egart in so name-
njene malo starejšim otro-
kom.
Darinkine pravljice je sicer 
možno slišati tudi na radij-
skih valovih. Na Radiu Slo-
venija občasno predvajajo 
njen Sladki zaklad, na Radiu 
Sora pa Robotka in Dvigalo. 
Spogleduje se tudi z idejo o 
pisanju pravljic za odrasle, 
ki so marsikje v tujini že 
precej razširjene.

Razveseljuje s pravljicami
Darinka P. Egart iz Dolenje vasi je izdala drugo pravljico o tovornjaku Gregcu. "Največ mi pomeni, ko 
od staršev slišim, da je 'fletna', da jo morajo otrokom zelo pogosto brati."

Darinka P. Egart / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Dražgoše – V Kulturno turi-
stičnem društvu Dražgoše 
(KTD) pripravljajo novo igro 
na prostem – Cigana čarov-
nika, burko s petjem v dveh 
dejanjih, ki jo je napisal dr. 
Janez Evangelist Krek. Pre-
miera bo 26. maja ob 21. uri 
v gledališču Za plotom v 
Dražgošah, ponovitev pa 
dan pozneje ob isti uri. Po 
besedah režiserja Roka Pin-
tarja se želijo Kreku ob leto-
šnji stoletnici njegove smrti 
vsaj simbolično oddolžiti za 
vse, kar je naredil za Draž-
goše, med drugim z igro 
Sveta Lucija, ki jo je napisal 
prav za njihov kraj. "Ko smo 
izvedeli, da bo Občina Žele-
zniki letošnje leto razglasila 
za Krekovo leto, smo želeli k 
temu tudi sami nekaj pri-
spevati in tako sem se odlo-
čil, da uprizorimo njegovo 
manj znano dramsko delo 
Cigan čarovnik," je povedal.
Gre za kratko burko s pe-
tjem, ki ji je Krek dodal 
vzgojno noto. "Dva fanta za-
radi grdega obnašanja oz. 

slabih delovnih navad delata 
sramoto ostali vaški mladi-
ni, zato fantje sklenejo, da 
jima dajo trd nauk, za sode-
lavca pa pridobijo zvitega 
cigana Miška. Ta obema 
fantoma s pomočjo zvijače 
zastavi težko nalogo. Pri nje-

ni izvedbi se tako osramoti-
ta, da ju navda trdna volja po 
poboljšanju ... Precej tipična 
Krekova zgodba torej, ki se 
konča tako, da dobro zmaga 
nad slabim," je Pintar pov-
zel vsebino. V igri bo nasto-
pilo deset igralcev – fantov 

in mož, cigana čarovnika bo 
igral Jure Šolar. Prve vaje so 
imeli v začetku februarja, 
priprave z delitvijo vlog pa 
so se začele že kakšen me-
sec prej.
Majskima uprizoritvama v 
Dražgošah bodo sledila go-

stovanja v Selški dolini, pa 
tudi drugje po Gorenjskem 
in Primorskem. "Naš namen 
in želja je Krekovo delo pri-
bližati mladim. Morda se sli-
ši malce neskromno, ampak 
prepričan sem, da si bo pre-
cej otrok od letošnjega Kre-
kovega leta zapomnilo pred-
vsem našo igro. Ker je zani-
miva in komična. In če si 
bodo to zapomnili, bodo po-
zneje v življenju prej posegli 
po Krekovih delih in naš na-
men bo dosežen. Zato ima-
mo v sodelovanju z organiza-
torji Krekovega leta oblju-
bljeno tudi vsaj eno predsta-
vo za šole," pravi Pintar.
Cigan čarovnik naj bi bil po 
nekaterih virih prvo Kreko-
vo dramsko delo, a kot pravi 
Pintar, to ne drži. Po njego-
vih dosedanjih ugotovitvah 
iz literature naj bi najprej 
napisal burko Pravica se je 
izkazala. Cigan čarovnik pa 
naj bi bilo eno njegovih pr-
vih dramskih del, kar kaže 
tudi to, da v igri nastopajo 
samo moški liki; enako kot 
pri burki Pravica se je izka-
zala. "Poznejše Krekove igre 

so napisane za mešane vlo-
ge, kar nekako nakazuje 
tudi način Krekovega delo-
vanja. Očitno je čutil, da se 
mora najprej posveti fan-
tom. Ne vem, ali zato, ker so 
bili v tistem času fantje (naj)
bolj problematična skupina, 
ali zato, ker je računal, da bo 
z njihovo pomočjo, če jih bo 
vključil v dogajanje, lažje 
dosegel svoje nadaljnje am-
biciozne cilje na različnih 
področjih," razmišlja Pintar. 
Cigan čarovnik je že šesta 
igra na prostem, ki so jo v 
zadnjem desetletju pripravi-
li dražgoški igralci. Začeli so 
leta 2007 s Krekovo Sveto 
Lucijo, ki je bila tudi povod, 
da so se v Dražgošah spet 
začeli resneje gledališko 
udejstvovati. Vse dosedanje 
igre so bile lepo sprejete in 
Pintar je prepričan, da bo 
tudi pri Ciganu čarovniku 
tako, če jim ne bo preveč po-
nagajalo vreme. "Tokrat vre-
me sicer ne bo tako ključen 
element, ker se igro da lepo 
uprizoriti tudi v dvoranah, 
vzdušje pa je seveda vselej 
prijetnejše na prostem."

Krekova burka z vzgojno noto
V Dražgošah bodo 26. in 27. maja uprizorili novo igro – Krekovo burko Cigan čarovnik. "Naš namen in želja je Krekovo delo približati mladim,"  
pravi režiser Rok Pintar.

Deset let po Sveti Luciji bodo v Dražgošah znova odigrali Krekovo igro – Cigana čarovnika. 
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Železniki – Gre za strateški 
dokument, ki ga je izdelalo 
podjetje Appia v sodelovanju 
z delovno skupino, ki so jo 
sestavljali predstavniki ob-
činske uprave, šole, policije 
in podjetij, preko anket in 
javnih razprav pa so v obliko-
vanje ukrepov pritegnili tudi 
občane. CPS je pogoj, da bo 
občina lahko kandidirala za 
kohezijska sredstva, je občin-
skim svetnikom pojasnil Go-
ran Jovanović iz podjetja 
Appia in dodal, da naj bi mi-
nistrstvo za infrastrukturo že 
poleti objavilo prvi razpis za 
investicije v kolesarsko infra-
strukturo in sistem P+R, ki 
spodbuja kombinacijo zaseb-
nega in javnega prevoza.
"Analiza stanja je pokazala, 
da določeni pogoji za trajno-
stno mobilnost v vaši občini 
podobno kot drugje niso iz-
polnjeni, predvsem infra-
struktura za kolesarje in pe-
šce, slabo razvit je tudi javni 
potniški promet. Osnovne 
priložnosti smo videli v 
uskladitvi javnega potniške-
ga prometa s potrebami ob-
čanov, poskrbeti je treba 
tudi za ranljivejše udeležen-
ce v prometu. Potencial hoje 
in kolesarjenja v vaši občini 
je velik in neizkoriščen," je 
dejal Jovanović in dodal, da 
CPS v ospredje postavlja 

trajnostno mobilnost, boljšo 
kvaliteto življenja in zmanj-
šanje pritiskov na okolje.
V strateških ciljih do leta 
2025 so navedli, da bodo pre-
polovili število hujših prome-
tnih nesreč in dosegli ničel-
no smrtnost na cestah ter 
postali ena vodilnih občin na 
področju trajnostne mobil-
nosti delovno aktivnega pre-
bivalstva. Zadali so si tudi 
vzpostavitev povezanega ko-
lesarskega omrežja in pove-
zav, ki bodo pešcem omogo-
čale varen dostop do glavnih 
storitev v središčih naselij. 
Doseči si želijo še 30-odsto-
tni delež trajnostno opravlje-
nih potovanj občanov, ki se-
daj 82–85 odstotkov voženj v 
službo in po opravkih opravi-
jo z avtom.
Predvideli so tudi stroške, 
ki naj bi jih občina imela z 
izvajanjem strategije. Kar 
55 odstotkov oz. 1,9 milijo-
na evrov naj bi bilo name-
njeno kolesarskemu omrež-
ju, petino oz. 610 tisoč 
evrov naj bi šlo za projekte, 
namenjene pešcem. "Ni-
smo zanemarili motornega 
prometa. Namenili smo mu 
18 odstotkov stroškov, pou-
darek je na urejanju križ-
išč," je dejal Jovanović. 
Spodbujati nameravajo tudi 
razvoj javnega potniškega 
prometa, zanj so predvideli 
šest odstotkov stroškov.

Sprejeli strategijo
Občinski svet je pred kratkim sprejel Celostno 
prometno strategijo občine Železniki (CPS).
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Poleg čevljarstva, ki mu v 
Žireh znova dobro kaže, če-
sar sem vesel, saj smo se 
skupaj trudili za to, se v na-
ših krajih ponašamo tudi s 
tradicijo klekljanja. Zato se 
vsako leto razveselimo kle-
kljarskih dni, ko nas kleklja-
rice vsakič znova razvajajo z 
novimi domiselnimi vzorci 
in čipkami. Prepričan sem, 
da imajo vsako leto ne samo 
Žirovci, ampak obiskovalci 
iz vse Slovenije in tudi tuji-
ne kaj videti, zato so v priho-
dnjih dneh vsi lepo vabljeni 
v Žiri.
Ob zaključevanju strategije 
razvoja občine v preteklem 
letu so člani naših društev, 
med njimi tudi klekljarice, 
izrazili željo, da bi se še bolj 
povezovali med sabo, zato 
bomo v prvi polovici maja 
pripravili izlet v Avstrijo, v 
Vulkanland, ki predstavlja 
uspešno zgodbo sosednje 
države tudi na področju so-
delovanja med društvi. Pri-
družijo se nam lahko člani 
društev, svetniki in gostinci 
iz občine. Ogledali si bomo 
nekaj uspešno izvedenih 
projektov pri sosedih, obe-
nem pa bo to priložnost za 
druženje in medsebojno iz-
menjavo idej. Sodelovanje 
med našimi društvi pa 
bomo še poglobili v prvi po-
lovici septembra, ko načrtu-
jemo Dan društev – družab-
no srečanje, na katerem se 
bodo lahko predstavila vsa 
društva v občini. Menim, da 
bi tako lahko ustvarili veliko 
pozitivne energije za delo v 
prihodnje.
Zelo dejavna so pri nas med 
drugim športna društva. V 
začetku aprila smo prvič go-
stili judo pokal Žirov, na ka-
terem je sodelovalo več kot 
tristo tekmovalcev iz vse 
Slovenije. To je bila lepa pri-
ložnost ne samo za promo-
cijo kraja, ampak se je ob 
tem tudi pokazalo, kako v 
Žireh resnično potrebujemo 
boljšo športno infrastruktu-
ro. Zato me veseli, da se pre-
mika tudi na tem področju; 

še letos načrtujemo presta-
vitev atletskega stadiona, 
sledi priprava finančne kon-
strukcije in v prihodnjem 
letu bi potem lahko začeli 
gradnjo nove športne dvora-
ne in tudi povezovalnega 
dela z dvema igralnicama za 
predšolske otroke in dvema 
učilnicama za šolarje. Ob 
zbiranju prijav za vpis otrok 
v vrtec se je letos namreč 
znova izkazalo, da je vpisa-
nih za cel oddelek otrok pre-
več. Do konca junija bo zna-
no, koliko staršev dejansko 
potrebuje vrtčevsko varstvo 
oziroma ali bo treba odpreti 
dodatni oddelek. V tem pri-
meru bomo znova prisiljeni 
iskati dislocirane rešitve, ki 
pa niso najboljše ne za otro-
ke ne za vzgojiteljice. Z do-
zidavo, ki jo načrtujemo, 
nam bodo te težave v priho-
dnje prihranjene. Sicer pa 
so to ob splošnem staranju 
populacije sladke skrbi.
Zato v občini ne pozabljamo 
niti na starejše. Že pred tre-
mi leti smo se pridružili sve-
tovnemu gibanju starosti 
prijaznih občin in v tem 
okviru se trudimo tudi sta-
rostnikom olajšati bivanje. 
Tako smo že pripravili idej-
no zasnovo in investicijski 
projekt za medgeneracijski 
center, letos pa načrtujemo 
tudi več izobraževanj za sta-
rejše, v okviru katerih bi pri-
sluhnili njihovim potrebam.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Več povezovanja

Janez Žakelj

Žiri – Predstavniki ruskega veleposlaništva v Sloveniji pred 
spomenikom padlih ruskih vojakov med drugo svetovno 
vojno v Žireh vsako leto položijo venec. Padlih vojakov se je 
tudi letos spomnila Zoya Ishanova iz ruskega veleposlani-
štva, ki je pred tem v prostorih občine podelila priznanja za 
ohranjanje spomina na padle ruske vojake. Priznanja so pre-
jeli župan Janez Žakelj ter člani Združenja borcev za vredno-
te narodnoosvobodilnega boja Žiri Jože Zupančič, Ivanka 
Jereb in Adolf Križnar.

Ohranjajo spomin na padle ruske vojake
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Žiri – Zametki podjetja Alpi-
na segajo v sredino prejšnje-
ga stoletja, ko so 30. julija 
1945 čevljarji v Žireh ustano-
vili Čevljarno Žiri. Njihova 
zadruga je delovala dve leti, 
nato je 30. aprila 1947 prešla 
v državno last kot Tovarna 
čevljev Žiri. Leta 1951 se je 
preimenovala v Alpino. Spr-
va so izdelovali le delovno 
obutev, druge vrste obutve 
pa so začeli izdelovati leta 
1952, leta 1954 pa tudi smu-
čarske čevlje. V skupini Alpi-
na je ta čas več kot 1400 za-
poslenih, od tega 323 v Žireh.
Gojzarji, ki so jih leta 1947 
začeli izdelovati v žirovski 
Alpini, so bili okorni, trdi in 
robustni. Do sedemdesetih, 
osemdesetih let prejšnjega 
stoletja je bil razvoj gojzarja 
razmeroma počasen, potem 
pa se je začel velik napredek 
predvsem pri materialih, pri 
čemer so usnje nadomestili 
s sintetičnimi materiali, ki 
so mehkejši in udobnejši, 
posebne membrane pa 
omogočajo, da so čevlji zrač-
ni, a ne prepuščajo vode. A 
če bi primerjali modela goj-
zarjev izpred tridesetih let 
in najnovejši model, bi ju na 
prvi pogled težko razlikova-

li, poudarja direktor špor-
tnega programa v Alpini Bo-
štjan Lukančič. Še vedno 
namreč v prvi vrsti služijo 
temu, da dajejo zaščito in 
oporo nogi. Precej razlike pa 
je v teži, saj je starejši model 
kar za šeststo gramov težji 
od najnovejšega. Ta čas v Al-
pini na področju pohodni-
ške obutve in obutve za pro-
sti čas prodajo več kot dve-

sto tisoč parov na leto, kar je 
štirideset odstotkov več kot 
pred petimi leti. V priho-
dnjih dveh do treh letih je 
njihov cilj prodati 250 tisoč 
parov obutve na leto in svojo 
prisotnost iz tridesetih raz-
širiti na petdeset držav.
Razvoj je ta čas usmerjen 
predvsem v lahko pohodno 
obutev. Produktni vodja v 
Alpini Klemen Tratar je po-

jasnil, da letos snujejo tri 
nove izdelke, ki jih bodo na 
trgu ponudili v letu 2019. "S 
temi izdelki Alpina stopa v 
korak z najnovejšimi smer-
nicami na področju obutve 
za prosti čas v naravi, tako v 
tehnološkem kot oblikoval-
skem smislu." Obsežno pre-
novo načrtujejo tudi na po-
dročju pohodne obutve, kjer 
razvijajo devet novih mode-
lov, s katerimi želijo okrepiti 
regionalno prisotnost in 
prodreti tudi na nove trge. 
Na področju urbane obutve 
razvijajo šest novih mode-
lov, prav tako snujejo nove 
modele obutve za potrebe 
vojske in policije, je še razlo-
žil Tratar. 
Alpininim gojzarjem že več 
kot štirideset let ostaja zvest 
tudi eden najbolj znanih slo-
venskih alpinistov Viki Gro-
šelj. Ob sedemdesetletnici 
zato v sodelovanju z njim 
pripravljajo vseslovenski po-
hodniški izziv. Sedemdeset 
kilometrov dolgo pot po Slo-
veniji bodo prehodili v več 
etapah v obdobju med 15. 
aprilom in 3. junijem. V Ži-
reh se bodo podali na naj-
daljšo, dvanajst kilometrov 
dolgo pot po delu rapalske 
meje v soboto, 29. aprila, ob 
9. uri izpred tovarne Alpina.

Gojzar je bil najprej 
delavski čevelj
Pred sedemdesetimi leti so v Alpini začeli izdelovati prve pare gojzarjev. Čeprav jih danes dojemamo 
predvsem kot pohodniško obutev, pa so bili v začetku to vsestransko uporabni čevlji, v prvi vrsti 
namenjeni delavcem. 

Na fotografiji od leve proti desni: Boštjan Lukančič, Viki 
Grošelj in Klemen Tratar / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Žiri – Od 26. aprila do 2. 
maja se bodo v Žireh odvija-
li tradicionalni klekljarski 
dnevi, v okviru katerih bodo 
na ogled številne razstave 
klekljanih izdelkov, vrhunec 
pa bo kot vsako leto predsta-
vljalo tekmovanje v kleklja-
nju v nedeljo, 30. aprila, ob 
15. uri. Dan kasneje se bodo 
ob 13. uri v klekljanju pome-
rili še otroci.
Že jutri bodo na slovesnem 
odprtju razglasili tudi rezul-
tate letošnjega natečaja. To-
krat so klekljali okrasne čip-
ke za torbice po vzorcih 
Frančiške Gantar. Na nate-
čaj je po besedah predsedni-
ce društva Cvetke Tanje Mli-
nar prispelo 45 torbic, komi-
sija pa je letos podelila šest 
nagrad. Torbice so razstavili 
v galeriji DPD Svoboda, kjer 
je na ogled tudi osrednja 
razstava letošnjih klekljar-
skih dni, posvečena žirovski 
risarki vzorcev Frančiški 

Gantar z naslovom Špice po 
Frančiškinih papircih. "Gre 
za zapuščino v lasti njene 
hčerke Tince Slabe in pred-
stavlja res neprecenljivo kul-
turno dediščino. Po njenih 
vzorcih nas je kljekljalo 

okrog trideset klekljarjev. 
Vsak je sam izbral iz množi-
ce vzorcev, pri čemer so se 
originali vsi ohranili, saj 
smo naredili kopije," je po-
jasnila podpredsednica dru-
štva Cvetke Mojca Albreht. 

Tudi Frančiški Gantar in 
njenim prtom so namenili 
poseben del razstavnega 
prostora v mali sobi galerije 
DPD Svoboda. Ob tem so 
pripravili še spremljajoče 
razstave. V prostorih občine 
Žiri gostujeta društvo zasa-
vskih klekljaric Srčevke z 
razstavo čipk na temo srca 
in narave ter Čipkarska šola 
Žiri, v kapeli Male Cvetke pa 
je na ogled dokumentarna 
razstava ob stoletnici rojstva 
Julke Fortuna Gantar, zna-
ne klekljarice in pesnice iz 
Poljanske doline. 
Pester bo tudi spremljevalni 
program. V soboto se bo od-
vijal balinarski turnir, Sku-
pina za lepšo Loko pa bo 
pripravila že tradicionalni 
cvetlični sejem, na katerem 
bo možno po ugodnih ce-
nah kupiti veliko vrst cvetja, 
sadik zelenjave, semen in 
vrtnarskega orodja. Na šte-
vilnih stojnicah v središču 
Žirov pa bodo ponujali do-
mače izdelke.

S čipko okrasile torbice
V dvorani DPD Svoboda Žiri bodo jutri ob 18. uri slovesno odprli 11. Slovenske klekljarske dni.

V okviru letošnjega natečaja so s čipkami okrasili torbice. 
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Mateja Rant

Žiri – Predavanja se je udele-
žilo okrog šestdeset obča-
nov, ki so jih seznanili z no-
vostmi v cestnoprometnih 
predpisih, novimi cestno-
prometnimi znaki in vožnjo 
v krožnih križiščih. S tem 
krepijo preventivno delova-
nje na področju cestnega 
prometa v občini, je pouda-
ril Edo Demšar iz AMD 
Žiri.
V AMD vsako leto pripravijo 
dogodek, ki ni namenjen le 
njihovim članom, ampak 
nanj povabijo vse občane. 
Na tokratnem predavanju je 
vodja šole vožnje pri Avto 
moto zvezi Slovenije Manu-
el Pungertnik zbranim 
predstavil pravila varne vo-
žnje, pri čemer je poseben 
poudarek namenil kroži-
ščem, zlasti tako imenova-
nim turbo krožiščem, v ka-
terih so prometni pasovi fi-

zično ločeni. V nadaljevanju 
je predstavil še bistvene no-
vosti novega pravilnika o 
prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah. 
V obdobju prihodnjih dese-
tih let se bodo namreč poja-
vili novi prometni znaki, s 
katerimi se doslej še nismo 
srečali. "Nekateri bodo pov-
sem novi, nekateri bodo do-
živeli le popravke, pri neka-
terih pa se bo spremenil 
oziroma dopolnil tudi nji-
hov pomen," je razložil Edo 
Demšar. 
S podobnimi predavanji 
bodo v AMD Žiri nadaljeva-
li tudi v prihodnje, je pou-
daril Demšar. Pri oblikova-
nju preventive na področju 
cestnega prometa v občini 
tesno sodelujejo tudi z ob-
činskim svetom za preven-
tivo in vzgojo v cestnem 
prometu ter Združenjem 
šoferjev in avtomehanikov 
Žiri.

Voznike seznanili 
z novostmi
Avto moto društvo (AMD) Žiri je v začetku aprila 
pripravilo predavanje o cestnoprometnih 
predpisih za voznike motornih vozil.

Predavanja AMD Žiri o cestnoprometnih predpisih se je 
udeležilo okrog šestdeset občanov. 

Žiri – Na prvem judo turnirju za pokal Žirov, ki ga je organi-
ziral Judo klub Žiri, je slavila domača ekipa. Skupno je osvo-
jila prvo mesto s kar 11 zlatimi, 10 srebrnimi in 14 bronasti-
mi medaljami, je zadovoljen Gregor Mlinar iz Judo kluba 
Žiri. Judo turnirja za pokal Žirov se je sicer udeležilo 307 
tekmovalcev iz dvajsetih različnih klubov iz vse Slovenije. 
Veliko število gostujočih tekmovalcev je po Mlinarjevih be-
sedah odraz dobrega dela in organizacije, pri kateri se je 
izkazal domači klub. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa iz 
Judo kluba Komenda, tretje mesto pa je osvojila ekipa iz 
Judo kluba Triglav Kranj.

Pokal ostal v Žireh
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Mateja Rant

Žiri – Osnovna šola Žiri pri 
projektu I Feel Wood – For 
Good sodeluje s partnerski-
mi šolami iz Italije, Poljske, 
Nemčije in Bolgarije. Tokrat 
so se udeležili že tretje iz-
menjave, ki je od 31. marca 
do 6. aprila potekala v me-
stu Wadern v nemški zvezni 
deželi Posarje. Učenci Ana 
Govekar, Ana Eržen, Maks 
Trček in Luka Gantar so se v 
spremstvu učiteljic Betke 
Pišlar in Martine Jurman 
osredotočili na raziskovanje 
in občutenje gozda ter upo-
rabo naravnih virov v podje-
tništvu in industriji.
Cilj omenjenega projekta je 
razvijanje podjetniške mi-
selnosti pri učencih, kot 
osnovo za delo pa so si iz-
brali les. Razen tega se 
učenci skozi projekt učijo 
tujega jezika, usvajajo ko-
munikacijske veščine, spo-
znavajo svoje vrstnike v dru-
gih državah ter krepijo soci-
alno ozaveščenost in sodelo-
vanje, pojasnjuje koordina-
torka projekta v žirovski šoli 
Maja Brezovar. Ob tokra-
tnem obisku v Nemčiji so 
tako učenci lahko spoznali 
tudi razlike med šolami in 
šolskim sistemom pri nas in 
v Nemčiji. Opazili so, da so 
učilnice v šoli gostiteljici 

zelo skromno opremljene, 
navdušilo pa jih je, da so 
učenci lahko sami presta-
vljali šolske klopi, ki niso 
razporejene v vrste kot pri 
nas, ampak je miza učitelji-
ce na sredini učilnice. Všeč 
jim je bil tudi širok nabor 
športnih dejavnosti, s kateri-
mi se ukvarjajo v šoli. "Zani-
mivo se mi je bilo preizkusi-
ti v sabljanju," je poudaril 
sedmošolec Luka Gantar, ki 
ga je navdušilo tudi veliko 
število živali, ki so jih imeli 
v družini, pri kateri je stano-
val. Devetošolka Ana Eržen 
je opazila, da imajo nemški 

učenci v šoli veliko več pred-
metov kot slovenski učenci 
in da vsak dan v šoli preživi-
jo vsaj osem ur. "Vmes ima-
jo veliko prostih ur," je poja-
snila in dodala, da se ji zdelo 
zanimivo tudi, da so imeli 
tako učenci kot učitelji kar 
med poukom pri sebi telefo-
ne. Prav nič pa jih ni navdu-
šila njihova hrana v šolski 
jedilnici, so priznali vsi sku-
paj. "V primerjavi z njihovo 
je pri nas v šoli hrana kot v 
hotelu s šestimi zvezdica-
mi," je poudarila Ana Eržen.
Ana Govekar si je z obiska v 
Nemčiji najbolj zapomnila 

tako imenovani ekološki na-
hrbtnik, s katerim so jih po-
skušali spodbuditi k manjši 
porabi naravnih virov. "Tre-
ba je pomisliti, kako bi mi 
nosili vse, s čimer obreme-
njujemo Zemljo. Moramo 
se namreč zavedati, da je 
vse, kar porabimo, obreme-
nitev za naš planet," je ra-
zložila, Maks Trček pa jo je 
dopolnil: "Za izdelavo enih 
kavbojk recimo se porabi 
kar osem tisoč litrov vode." 
Zato so po obiskih dveh 
tamkajšnjih naravnih par-
kov razmišljali tudi o tem, 
kako lahko sami prispeva-
mo k varčevanju z naravni-
mi viri in varovanju okolja. 
"V naravni park Scheune 
Neuhaus smo se odpravili v 
družbi gozdnega čuvaja, ki 
nam je pomagal ne samo 
raziskovati, ampak tudi za-
čutiti gozd," je pojasnila uči-
teljica Betka Pišlar. Med 
drugim jih je podučil o pra-
vilnem vedenju v gozdu in 
jim pokazal užitne rastline, 
obenem pa so izvedeli tudi, 
da mora vsak lastnik gozda, 
ki poseka drevo, posaditi dve 
novi drevesi, da se gozd za-
gotovo obnavlja. "Vsi bi se 
morali začeti vesti bolj eko-
loško, saj ta čas ravnamo, 
kot bi imeli dobrin za tri Ze-
mlje," je končala Betka Pi-
šlar. 

Učenci so si oprtali 
"ekološki nahrbtnik"
V okviru Erasmus+ projekta I feel wood – for good oziroma Čutim les – za vedno so se štirje učenci 
Osnovne šole Žiri skupaj z mentoricama v začetku aprila udeležili izmenjave v Nemčiji.

Žirovski učenci so na izmenjavi v Nemčiji raziskovali in 
občutili gozd. / Foto: arhiv šole

Mateja Rant

Žiri – "Za golaž je treba ime-
ti občutek, brez tega še tako 
dober nasvet ne pomaga," je 
skrivnost priprave dobrega 
golaža razkril Robert Šubic 
iz Rodu zelenega Žirka. Za 
tabornike je kuhanje golaža 
na odprtem ognju praktično 
nekaj povsem vsakdanjega, 
tokrat pa so lahko preverili, 
kdo je pri tem najbolj izur-
jen. Pomerilo se je šest ekip 
– Buške, Pume, Cankyji, 
B`ki, Žirjavce in Srčki. Tako 
strokovno komisijo kot 
ognjiščne ocenjevalce je v 
skupnem seštevku najbolj 
prepričal golaž ekipe Canky.
Organizatorji so poskrbeli 
za osnovne sestavine za 
kuho in drva, tako da so 
vsem tekmovalcem zagoto-
vili enake pogoje. "Tekmo-
valci pa so si sami izbrali 
prostor, si postavili trinog za 
kuhanje in si pripravili ne-

kaj netiva, da so lahko zaku-
rili ogenj," je razložila tabor-
nica Lara Zajc. Med prvimi 
se je kuhanja lotila ekipa 
nekdanjih tabornikov B'ki. 
"Najpomembneje je, da je 
čebule vsaj toliko kot mesa, 
vse ostalo so finese, ki jih 
dosežeš skozi petdeset gola-
žev, kolikor sem jih skuhal 

doslej," nam je poznavalsko 
razložil član ekipe Dejan 
Vončina, ki je kuharske iz-
kušnje nabiral pri taborni-
kih. "Največje število otrok, 
za katere sem kuhal golaž 
sredi gozda, je bilo 84." In 
katera začimba se po njego-
vem najbolj poda golažu? 
Poleg soli, popra in paprike, 

ki so klasika za golaž, sta po-
trebni še dve sestavini, nam 
je zaupal, to sta volja in srce. 
Vzorce kuhanih golažev so 
pobrali natanko ob 19.03, da 
sta jih strokovna in ognjišč-
na komisija ocenili. Strokov-
no komisijo so po besedah 
Lare Zajc sestavljali pred-
stavnik lovske družine, dva 
kuharja in dva poznavalca 
kuhanja golaža. Pozorni so 
bili na barvo, gostoto, vonj, 
okus in žvečljivost mesa v 
golažu. Najbolj jih je navdu-
šil golaž ekipe Canky, ki je 
na koncu slavil tudi skupno 
zmago, čeprav je ognjiščne 
ocenjevalce bolj prepričala 
ekipa B'ki.
Taborniki so odločeni, da to-
vrstno tekmovanje in druže-
nje ponovijo tudi prihodnje 
leto. "Do takrat imajo vsi 
čas, da se izurijo v kuhanju 
golaža in se nam naslednje 
leto pridružijo," je končala 
Lara Zajc.   

Najboljšega skuhali Cankyji
Žirovski taborniki iz Rodu zelenega Žirka so v začetku aprila pripravili prvo tekmovanje v kuhanju 
golaža GolaŽirjado, na katerem se je pomerilo šest ekip.

Ekipa B'ki je skuhala golaž, ki je najbolj navdušil ostale 
kuharje golaža na GolaŽirjadi. / Foto: Andrej Tarfila
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ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
Območna organizacija Gorenjske vabi na

35. prvomajsko srečanje  
na Križni gori
1. maja 2017 ob 11. uri
Slavnostna govornica bo Lidija Jerkič, predsednica  
sindikata SKEI. Prisotne bo nagovoril tudi sekretar Območne 
organizacije Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije  
Gorenjska Matej Jemec. 

V kulturnem programu bodo sodelovali  
PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA in članice  
Mažoretnega društva Železniki.

Za dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel  
ANSAMBEL STRMINA, za gostinsko  ponudbo pa  
LOVSKA DRUŽINA KRIŽNA GORA.

Vabljeni na Križno goro!  
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Igor Kavčič

Škofja Loka – V letošnjem 
letu Loški muzej Škofja Loka 
in Odbor za muzej športa 
pripravljata postavitev stalne 
športne zbirke v Loškem 
muzeju. Kot so povedali v 
Loškem muzeju, so v prete-
klih letih za ta namen zbrali 
precej predmetov, fotografij, 
pričevanj in posneli intervju-
je tako s pionirji športa na 
Loškem kakor z vrhunskimi 
športniki Ločani.  
„Muzejska zbirka bo na celo-
vit način predstavila razvoj 
športa v Škofji Loki in okolici 
in s tem tudi njegovo vpetost 
v širši evropski in svetovni 
okvir. Vsebina, ki bo predsta-
vljena atraktivno in interak-
tivno, bo podala informacije 
o prvih omembah športa pri 
nas, prvih športnih društvih 

in posameznikih, ki so dose-
gali vrhunske rezultate in 
podobno,“ pojasnjuje kusto-
sinja bodoče športne zbirke 
Biljana Ristić. 
Velik del športne zbirke bo 
namenjen predstavitvam 
posameznih športnikov, 
tako pionirjev, ki so premi-
kali meje mogočega, olim-
pijcem, ki so dosegali vr-
hunske rezultate, in športni-
kom, ki so s svojimi uspehi 
ponesli ime Škofje Loke v 

svet. »Zares nas veseli in po-
nosni smo, da so številni 
športniki z Loškega pripra-
vljeni muzeju podariti pred-
mete, ki so jih spremljali na 
njihovi športni poti, saj bo 
to dalo naši športni zbirki 
prav poseben čar,« je pove-
dala Biljana Ristić in pri tem 
ni pozabila omeniti nepre-
cenljive pomoči in angažira-
nosti članov Odbora za mu-
zej športa.
Naj v tem kontekstu razlo-
žim tudi pričujočo fotografi-
jo. Ljubitelji športa, še pose-
bej nogometa, seveda vedo, 
čigave roke so oblečene v te 
rokavice. Gre za eno zadnjih 
pridobitev, s katero se lahko 
pohvalijo v Loškem muzeju, 
namreč vratarske rokavice 
Jana Oblaka, prvega vratarja 
slovenske nogometne repre-
zentance, ki navdušuje na 

vratih nogometnega kluba 
Atletico Madrid, s katerim 
se je pretekli teden že uvrstil 
v polfinale Lige prvakov. Ta 
čas zagotovo eden v svetu 
najbolj prepoznavnih slo-
venskih športnikov je svojo 
kariero začel s petimi leti pri 
nogometnem klubu Ločan, 
s svojo vztrajnostjo in trdim 
delom ter talentom pa je po-
stal eden pomembnejših 
igralcev svetovnega nogo-
meta.

Janove vratarske 
rokavice
V Loškem muzeju pripravljajo postavitev stalne 
športne zbirke. Ena zadnjih pridobitev so 
vratarske rokavice Ločana Jana Oblaka, ta čas 
enega najboljših nogometnih vratarjev na svetu.

Za športno zbirko podarjene vratarske rokavice so delovni 
pripomoček enega najboljših nogometnih vratarjev na 
svetu, Škofjeločana Jana Oblaka. / Foto: arhiv Loškega muzeja

Škofja Loka – V četrtek je v Miheličevi galeriji v škofjeloški 
Kašči potekal Festival mlade literature Urška, ki velja tudi za 
regijsko srečanje gorenjskih pesnikov in pisateljev, predsta-
vili pa so tudi novo številk glasila Sejalec. Besedila udeležen-
cev festivala in stalnih sopotnikov revije Sejalec so pripove-
dovali in prebirali dramska igralka Nadja Strajnar Zadnik, 
Marko Črtalič in avtorji. Na literarnem večeru pa so se pred-
stavili avtorji: Jernej Antolin Oman, Mateja Arnež, Anja Ba-
bič, Saša Bergant, Teja Beznik, Živa Bizovičar, Blažka Do-
lenc, Kaja Dolenec, Katarina Ferk, Gregor Gartner, Katarina 
Gomboc, Ana Jereb, Janez Justin, Nika Kalan, Petra Kokalj, 
Katja Kožuh, Jernej Kusterle, Ajša Ocvirk, Ivana Podlipnik, 
Ana Rakovec, Laura Rant, Gregor Rihtaršič, Marija Soldat, 
Mija Suljanović, Ivan Šokić in Gašper Tonin, pa tudi sopo-
tnici Sejalca Marija Krajnik in Agata Trojar.

Festival mlade literature in Sejalec

Igor Kavčič

Škofja Loka – Predavanje so 
v Loškem muzeju pripravili 
v sklopu multidisciplinarne-
ga mednarodnega projekta 
na temo migracij. Ta se je 
začel z razstavo finskih 
umetnikov v novembru, ple-
menitil s kasnejšimi vodenji 
po razstavi, zaključil pa se je 
s predavanjem o preteklosti 
in migracijah na ozemlju 
Slovenije in še posebej v 
Škofji Loki in okolici. „Mi-
gracije so v zgodovini člove-
štva stalnica, danes gre za 
migrante, v historični termi-
nologiji temu rečemo prese-
ljevanje ljudstev,“ je v uvodu 
povedala kustosinja Barbara 
Sterle Vurnik in napovedala 
muzejskega kolega, arheolo-
ga Jožeta Štukla.
V strnjenem pregledu je 
Štukl občinstvo najprej po-
peljal skozi začetek, večsto-
letni obstoj, ekspanzijo, vrh 
in zaton Rimljanov in rim-
skega cesarstva. Romaniza-
cija in osvajanje slovenskega 
ozemlja je potekala okrog 
200 let od 181 p. n. š naprej. 
Na slikovit in kdaj pa kdaj 
zelo duhovit način je pred-
stavil ustroj rimskega cesar-
stva, govoril je o njegovi 
upravni razdelitvi, mreži 
mestnih skupnosti, življe-
nju v mestih in na vasi, o 
civilizirani družbi in barbar-
skih ljudstvih na vasi. „Me-
sta so bila urejena, odsev 
kozmičnega reda s kopali-
šči, kanalizacijo, centralno 
kurjavo, hiše so bila iz ka-
mna in opeke. Ni čudno, da 
so ljudje že takrat želeli žive-
ti v civiliziranem svetu, in 

ne v blatnih kolibah,“ je raz-
lagal Jože Štukl.
V nadaljevanju nas je po-
drobneje seznanil z obdob-
jem pozne antike, ki so ga 
poleg državljanskih vojn, 
gospodarskih težav, verskih 
nasprotij in oslabljene dr-
žavne uprave najmočneje 
zaznamovale selitve barbar-
skih ljudstev. Največje pre-
seljevanje so spodbudili no-
madski Huni, ki so leta 375 
skozi vrata narodov vdrli v 
Evropo in naglo napredovali 
proti zahodu. Številna ljud-
stva so se v strahu pred nji-
mi umikala in vse močneje 
pritiskala na utrjeno mejo 
(limes) na Renu in Donavi, 
ki je naposled popustila pod 
njihovim pritiskom. Večina 
barbarskih ljudstev, name-
njenih proti Italiji, si je pot 
utirala prav preko ozemlja 
današnje Slovenije. Roma-
nizirani staroselci so zato 
živeli v stalni nevarnosti. Ži-

vljenje v mestih je zamrlo, 
prebivalci so jih zapustili in 
se v strahu pred barbari 
umaknili v odročne, narav-
no zavarovane kraje. 
Kot je povedal Štukl, se je ena 
takih utrjenih naselbin rim-
skih staroselcev nahajala tudi 
na hribu Puštal nad Trnjem v 
neposredni bližini Podlubni-
ka in Stare Loke. Njena ugo-
dna strateška lega ob vstopu v 
Selško dolino, dobra naravna 
zavarovanost in bližina vode 
so privlačili ljudi v različnih 
časovnih obdobjih. Območje 
naj bi bilo poseljeno že v sta-
rejši železni dobi in kasneje v 
antičnem in poznoantičnem 
obdobju. 
Ni čudno torej, da je na ob-
močju hriba doslej prihajalo 
do številnih naključnih 
najdb, uradna arheološka iz-
kopavanja tam doslej sicer še 
niso potekala. Številne novo-
odkrite drobne najdbe Štukl 
ob skrbnem raziskovanju in 

primerjavah z najdbami dru-
gje po Sloveniji etnično pri-
pisuje romaniziranim staro-
selcem, vzhodnim, zaho-
dnim Gotom in Langobar-
dom. Nekaj jih je prav na 
večeru s pomočjo slikovne 
projekcije prvič tudi predsta-
vil javnosti. Največ najdb 
tako pripisuje romanizira-
nim staroselcem. Med dru-
gim smo videli: rimski bojni 
nož, pasne spone, pasni jezi-
ček, odlomek okrasnega pa-
snega okova, sulično kopito, 
ost plumbate (puščice, prire-
jene za metanje), različne 
puščične osti, bronaste fibu-
le, igle tipa stilus, šivanke, 
kresila, dele ključavnice s 
ključi, predavatelj je predsta-
vil risbe in slike tesel za ob-
delavo lesa, delno ohranjeno 
sekiro, dleta, sodarsko orod-
je, pilo, nož, šila, železna 
srpa, železne zvonce, škarje 
za striženje ovac pa tudi pe-
stni obroč kot del voza. Ne-
kaj najdb pripisuje tudi 
vzhodnim Gotom, kot deni-
mo srebrne kovance, odlo-
mek pozlačene fibule in 
okroglo ogledalce z ušescem, 
Langobardom pripisuje del 
najdene posode, Slovanom 
pa dva bojna noža.
„Doslej je narisanih okrog 
120 najdb, za katere upam, 
da bodo lahko kdaj tudi raz-
stavljene,“ še pravi Štukl in 
dodaja, da si prizadevajo, da 
bi območje Puštala nad Tr-
njem zaščitili kot spomenik 
lokalnega pomena. „Najdbe 
za tujce nimajo nobene cene, 
za nas, Ločane, pa so nepre-
cenljive, saj nam dajejo mno-
ge podatke o naselitvi tega 
prostora v preteklosti.“

O ljudeh nad Trnjem
Na Muzejskem večeru v Miheličevi galeriji v Kašči je v sredo predaval arheolog Jože Štukl na temo 
Preseljevanje ljudstev v pozni antiki in naselbina Puštal nad Trnjem v luči drobnih najdb.

Arheolog mag. Jože Štukl je pripravil zanimivo predavanje 
o selitvah ljudstev in najdbah s Puštala nad Trnjem.
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www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

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

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

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTA-
ŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

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

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

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

www.asteriks.net

Že v zgodovini je bila konop
lja znana kot zdravilna rastli
na, ki preprečuje številne bo
lezni in pripomore pri zdrav
ljenju in k ugodnem počutju. 
Danes ponovno odkrivamo 
njene prednosti. Poznamo 
dve vrsti konoplje, ki pri uži
vanju delujeta na različna na
čina, in sicer tako imenovano 
indijsko konopljo  (Cannabis 
sativa L. var. indica) in indus
trijsko konopljo (Cannabis 
sativa L. var. sativa). Prva ima 
zaradi visoke vsebnosti THC
ja (tetrahidrokanabinol) psi
hoaktivne učinke na telo in je 
prepovedana.
Nekoč so jo gojili predvsem 
za potrebe industrije pri iz
delavi vrvi in platen. Ker je 
uporabna celotna rastlina, jo 
sedaj uporabniki cenijo tudi 
zaradi njenih drugih lastno
sti. Za prehranske namene 
so uporabni predvsem seme 

in listi. Zaradi svojih lastnosti 
je industrijska konoplja upo
rabna tudi kot preventiva ali 
celo kot pomoč pri zdravlje
nju različnih tegob človeš
tva. Konopljino seme vsebu
je veliko lahko prebavljivih 
beljakovin, vključno z deve
timi esencialnimi, ki jih naš 
organizem ne more sintetizi
rati sam. Beljakovina edestin 
je bistvena za imunski sis
tem. Glutaminska kislina ima 
antistresni učinek na člove
ško telo.  Konopljina semena 
pospešujejo prehod hrane 
skozi prebavni sistem.
Industrijska konoplja je upo
rabna tudi v medicini. Znan
stveniki so odkrili, da ima 
človeško telo lasten endoka
nabinoidni sistem, ki ima po
membno vlogo za zdravje. V 
primeru pomanjkanja endo
kanabinoidov jih je treba na
domestiti in konoplja je ide

alen vir teh snovi. Kot pravi 
Tanja Bagar, diplomirana mi
krobiologinja z doktoratom 
iz biomedicinskih znanosti, 
je naše telo sposobno izde
lovati svoje lastne kanabino
ide – endokanabinoide, na 
katerih temelji kompleksen 
sistem signalizacije, to je naš 
endokanabinoidni signalni 
sistem. Signalizacija je način, 
kako se v telesu sporazume
vajo celice, tkiva, organi. To 
je spoznala tudi medicinska 
stroka na Kliničnem centru v 
Ljubljani, kjer prof. dr. Neu
bauer  vodi raziskave na po
dročju zdravljenja otrok z 
epilepsijo. Kot pravi, dajejo 
pripravki na osnovi konoplje 
izredno spodbudne rezulta
te v primerjavi z zdravili, ki 
so jih uporabljali do sedaj za 
zdravljenje  te bolezni.
Kanabidiol  ali  CBD  je eden 
od mnogih kanabinoidov, 

prisotnih v konoplji.  V zad
njih letih se terapevtski po
tencial kanabidiola poveču
je, saj  dokazano pomaga pri 
zdravljenju in lajšanju števil
nih obolenj in simptomov. 
Znan je po  svojih terapevt
skih učinkov pri epilepsiji, 
shizofreniji, depresiji, tesno
bi, psihični nestabilnosti, di
abetesu, nevroloških bole
znih, rakavih obolenjih, sla
bosti, vnetjih in številnih 
drugih obolenjih.
Industrijska konoplja, katera 
pridelava je v Evropski uniji 
dovoljena, vsebuje manj kot 
0,2 odstotka THC. Za sajenje 
konoplje je treba vložiti vlo
go na Ministrstvo za kmetij
stvo in priložiti dokumenta
cijo, da se bo sejala certifici
rana sorta semena, minimal
na površina je 1000 m2.

Tomaž Toni

Razcvet uporabe industrijske konoplje
Rastlina preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 

Danica Zavrl Žlebir

Pevno – Loški veterani vojne 
za Slovenijo so aprila odkrili 
drugo v nizu sedmih spo
minskih plošč na hiši, kjer 
je bilo v času osamosvojitve 
Slovenije tajno skladišče 
orožja in streliva. Franc Lan
gerholc iz Pevna je takrat 
prostovoljno ponudil svojo 
domačijo, kjer so lahko osa
mosvojitelji shranili orožje 
in strelivo. Kot velik domo
ljub in človek, vreden zaupa
nja, je bil vključen v organi
zacijo MSNZ, ki je delovala 
na območju Škofje Loke, in 
bil navzoč pri razdeljevanju 
orožja, opreme in streliva 
pripadnikom Teritorialne 
obrambe pred agresijo na 
Slovenijo. 
Spominsko ploščo sta odkri
la župan občine Škofja Loka 
Miha Ješe in lastnik hiše 
Franc Langerholc, ki sta ob 

tem spomnila na dogodke v 
času slovenske osamosvoji
tve v letih 1990 in 1991, po
leg njiju pa so  o njihovem 
pomenu spregovorili še ta
kratni vojni poveljnik 35. 
OŠTO Škofja Loka Stane 
Bertoncelj, predsednik 

OZVVS Škofja Loka Pavle 
Jereb in takratni komandir 
loške postaje milice Brane 
Virant. Za kulturno popes
tritev dogodka so poskrbeli 
člani tamburaške skupina 
Bisernica – veterani iz Reteč 
pod vodstvom  Marijana 
Igličarja. 
Prvo ploščo so veterani na 
Loškem odkrili lani decem
bra v Dolenji vasi na hiši Jo
žeta Rakovca. V prihodnje 
bodo odkrili še spominske 
plošče na hišah Rada Žagar
ja v Papirnici, Nika Svoljša
ka v Frankovem naselju, An
tona Aliča na Trati in Pevle
ta Kalana v Hosti, nam spo
roča sekretar veteranskega 
združenja Matjaž Oblak. 
Spominska obeležja hrani
teljem orožja pa postavlja 
tudi Policijsko veteransko 
združenje Sever Gorenjske. 
Ob dnevu državnosti junija 
jo bodo odkrili na hiši Štefa

na Kalamarja in Alenke 
Okron v Hafnerjevem nase
lju, kjer je bilo v letih 1990 
in 1991 tajno skladišče orož
ja vojnih enot milice. O tem 
so občinski svetniki v Škofji 
Loki odločali na aprilski seji 
občinskega sveta.

Spominska plošča 
hranitelju orožja
V Pevnem so odkrili spominsko ploščo na hiši 
Franca Langerholca, ki je v obdobju pred 
osamosvojitvijo Slovenije doma skrival orožje 
teritorialne obrambe.

Župan Miha Ješe in Franc Langerholc sta na hiši slednjega 
odkrila spominsko ploščo v spomin na hrambo orožja v 
letih 1990 in 1991.

Škofja Loka – Dnevi Škofjeloškega pasijona so bili letos v 
veliki meri posvečeni Unescu. Začeli so se 8. marca z ura-
dno podelitvijo certifikata ob vpisu Škofjeloškega pasijona 
na Unescov reprezentativni seznam nesnovne dediščine 
človeštva, ki ga je županu Mihu Ješetu izročila državna se-
kretarka z ministrstva za kulturo Damjana Pečnik. Nasle-
dnja prireditev je bil Pasijonski večer v Stari Loki, zatem 
predstavitev Pasijonskih doneskov 2017/12, ko so odprli 
tudi dve razstavi (fotografij Tatjane Splichal in fotoutrinkov 
z lanskega zasedanja Unesca v Etiopiji) in se spomnili zase-
danja v Adis Abebi. Tam so bili trije loški možje (Jože Štukl, 
Aleksander Igličar in Jernej Tavčar) skupaj z vodjo delegaci-
je Magdaleno Tovornik in so o tem pripravili izčrpno in  za-
bavno predavanje. Na cvetno soboto so sledile pasijonske 
delavnice društva Sotočje, Dneve Škofjeloškega pasijona pa 
je sklenil Romuladov dan minuli konec tedna s predstavitvi-
jo Kapelskega pasijona dr. Matije Ogrina in prikazom doku-
mentarnega filma Izza Škofjeloškega pasijona 2015.

Za konec še Romualdov dan

Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Škofja Loka bo v prihodnje odkrilo še 
spominske plošče na hišah Rada Žagarja v 
Papirnici, Nika Svoljšaka v Frankovem naselju, 
Antona Aliča na Trati in Pavleta Kalana v Hosti.
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka,
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Vsaka izkušnja šteje
Prejšnji dan sva se srečali s prijateljico na kavi in po uvo-
dnem pogovoru »kako ti – kako ti« mi potarna: »Tale naša 
mladina, mislijo, da jim vse pripada, za nobeno stvar se 
ne potrudijo, pričakujejo in ustvarjajo si le bližnjice do 
denarja. Pa igrice nabijajo in nove epe dol vlečejo. Sej ne 
znajo niti komunicirati! Zadnjič sem svoji 16-letni nečaki-
nji poslala 'email', in ker nisem dobila odgovora še po ne-
kaj dnevih, jo pokličem. Pa mi punca reče: kdo pa še bere 
'maile'??« Pomenljivo me pogleda in zavzdihne. Hitro 
nadaljuje: »Kako se ti da vsak dan ukvarjati z mulci?«
Prijateljica ni bila prva niti zadnja, ki me je to vprašala. 
Zelo rada delam z mladimi. Mladina se ni spremenila, 
taka je, kot smo bili mi: želi biti slišana, želi biti upošteva-
na, želi si priznanje domačih in okolice. Sodobni starši 
smo pa drugačni, kot so bili naši starši. Nikoli prej se za 
nobeno generacijo mladine ni tako zelo skrbelo in 
ustvarjalo ozračje za lagodno življenje, kot to počnemo 
sedaj. Vozimo jih od treninga do krožka, oblikujemo pla-
kate in učimo šolsko snov. Tisto, kar pa resnično zadovo-
ljuje, je izkušnja, ko vemo, da smo nekaj sami naredili, 
sami ustvarili, sami zaslužili. 
Zaposlena sem v podjetju, kjer verjamemo, da vsaka iz-
kušnja šteje. Za vsakega člana, ki opravlja delo preko 
naše napotnice, beležimo delovne izkušnje in jih obliku-
jemo v certifikat, ki je odlična popotnica za iskanje prve 
redne zaposlitve. 

Vilma Stanovnik

Trata – Kar tri finalne tekme 
so bile potrebne, da smo do-
bili letošnje članske državne 
prvake v floorballu oziroma 
dvoranskem hokeju. V veliki 
finale sta se namreč uvrstili 
ekipi Insporta Škofje Loke 
in sosedje iz Poljanske doli-
ne, Polanska banda. Igrali 
so na dve zmagi, na koncu 
pa so pokal zasluženo dvi-
gnili igralci Insporta Škofje 
Loke. Ločani so namreč sla-
vili na prvi tekmi, ko so Po-
lansko bando premagali z 
8:5, na drugi tekmi v dvora-
ni na Podnu pa so s 3:4 izgu-
bili po podaljšku.
Tako je bila potrebna še tre-
tja tekma, ki sta jo ekipi odi-
grali na velikončno soboto v 
dvorani na Trati. Ta se je 
tresla od glasnih navijačev, 
ki so do zadnjega kotička na-
polnili tribune. 
Ločani so tekmo bolje zače-
li, igralci iz Poljanske doline 
jim v nadaljevanju niso do-
volili udobne prednosti. 
Obupali niso niti tik pred 
koncem tekme, ko so Ločani 
vodili s 4 : 2 ter zabili gol za 
znižanje na 4 : 3. Za izena-
čenje in podaljšek je zmanj-
kalo časa, tako da so se zma-
ge in naslova prvakov veseli-
li igralci Insporta, ki so bili 
zadnjič prvaki v sezoni 
2013/14. 
»Letošnja finalna serija je 
bila zelo izenačena. Na pr-
vih dveh tekmah smo slabše 
začeli in bolje nadaljevali, 
kar je prvič zadoščalo za 
zmago, drugič pa smo izgu-
bili po podaljšku. Tako je 
bila potrebna še današnja 
tekma, ki pa smo jo začeli 
odločeni, da po dvoletni suši 

znova osvojimo zmagovalni 
pokal. Vseh sedemnajst 
igralcev, vključno s trener-
jem, se je borilo po najbolj-
ših močeh. Hvala fantom in 
tudi odlični publiki, ki nas je 
spodbujala. Na koncu smo 
bili boljši in srečnejši, zato 
se lahko veselimo zmage,« 
je po tekmi povedal kapetan 
Insporta Rok Ritonja.
"Lahko rečem, da je bila mi-
nula sezona zanimiva, če-
prav je bilo že na začetku 
jasno, da se bomo za najviš-
ja mesta borili Polanska 
banda, Borovnica in naša 
ekipa. Vesel sem, ker se je v 
boj za najvišja mesta pridru-
žila tudi naša mlada ekipa, 
ki je zagotovo presenečenje 
sezone. Naši ekipi pa v pr-
vem delu ni šlo po načrtih, 
smo pa formo tempirali za 
pomlad. To je bila prava od-

ločitev, saj smo do druge fi-
nale tekme nanizali deset 
zaporednih zmag in na kon-
cu sezono končali z naslo-
vom državnih prvakov," je 
tudi povedal kapetan Rito-
nja in dodal, da se veseli, ker 
floorball pri nas znova na-
preduje. 
"Dve, tri leta nazaj je bilo ču-
titi manjši padec v kvaliteti, 
saj se je kar nekaj igralcev 
poslovilo od aktivnega igra-
nja. Sedaj vse več priložno-
sti dobivajo mladi igralci, ki 
se s tem športom ukvarjajo 
že od malega. Ta generacija 
igra hiter floorball," je še do-
dal Rok Ritonja, ki mu je, ob 
navdušenju navijačev, zma-
govalni pokal predal pod-
predsednik Floorball zveze 
Slovenije Mišo Radon. 
V tekmi za tretje mesto je 
ekipa Borovnice z 8 : 6 pre-

magala Insport mladi. Tako 
je mlada ekipa Ločanov 
osvojila četrto mesto.
Prav tako so znani že držav-
ni prvaki v večini mlajših 
kategorij. Zaključni turnir 
zanje je bil v Škofji Loki. Na-
slov najboljših v kategoriji 
do 16 let so osvojili Insport. 
Drugo mesto je osvojila eki-
pa Zelencev, tretje pa Polan-
ska banda. V kategoriji do 13 
let so državni prvaki postali 
Zelenci, drugo mesto je 
osvojila ekipa Žirov, tretje 
pa Insport. Tudi v kategoriji 
do 11 let so državni prvaki 
postali Zelenci, drugo me-
sto je osvojila ekipa Polan-
ska banda, tretje pa Insport. 
Med najmlajšimi, v katego-
riji do devet let, je bila naj-
boljša ekipa Žirov, drugo 
mesto je osvojila ekipa Ze-
lencev, tretje pa Insport.

Pokal za Ločane
V športni dvorani na Trati se je prejšnjo soboto zaključilo letošnje državno prvenstvo v floorballu za 
člane, po treh letih pa so največji pokal znova vzdignili igralci Insporta Šofja Loka, ki so v zanimivem 
finalu premagali Polansko bando.

Ekipa Insporta Škofja Loka se je po treh letih znova veselila naslova državnih prvakov v floorballu. / Foto: Tina Dokl

Za naslov letošnjih državnih prvakov so bile potrebne tri tekme, na koncu pa so bili boljši 
in srečnejši igralci v rumenih dresih, ekipa Insporta. / Foto: Tina Dokl

Prejšnjih teden je selektor naše članske moške rokometne 
reprezentance Veselin Vujović objavil seznam igralcev, na 
katere računa v 2. ciklusu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 
2018. Na njem so igralci, ki so januarja z bronasto medaljo 
na svetovnem prvenstvu v Franciji dosegli imeniten uspeh. 
Manjkata le Vid Kavtičnik in Darko Cingesar. Oba sta poško-
dovana. Izbrani vrsti, v kateri sta tudi loška reprezentanta 
Jure Dolenec in Matej Gaber, se bodo pridružili Žiga Mlakar, 
Primož Prošt, Simon Razgor in Staš Skube. Kot maser bo za 
reprezentanco skrbel Žan Rant Roos. Ekipa se bo zbrala 1. 
maja, prva tekma z reprezentanco Nemčije v Stožicah pa jo 
čaka 3. maja. Reprezentanco bo nato tekmo v Halleju West-
fallenu z Nemčijo odigrala 6. maja. Zadnji tekmi v kvalifika-
cijah za EP 2018 na Hrvaškem, na katerega se bosta uvrstili 
dve najboljši ekipi vsake skupine, bosta 14. junija v Švici ter 
tri dni kasneje v Kopru proti Portugalski.

Za reprezentanco tudi Dolenec in Gaber
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Maja Bertoncelj

Godešič – Pred petdesetimi 
leti se je na Godešiču začela 
pisati zgodovina športnega 
društva, ki so ga poimenova-
li po ptici, Kondor. Najprej 
so bili aktivni v namiznem 
tenisu, nato še v drugih 
športih. Obletnico bodo obe-
ležili z več dogodki, prvega 
pa je organizirala namizno-
teniška sekcija, ki jo vodi Ja-
nez Starman. Konec marca 
je potekal namiznoteniški 
turnir, na katerem so se po-
merile štiri ekipe: dve doma-
či (Kondor mladi in Kondor 
veterani, katerih povprečna 
starost je kar sedemdeset 
let) ter povabljeni ekipi Ško-
fje Loke in Poljan. V izločil-
nih bojih so igralci ekipe 
Kondor mladi s 5:1 prema-
gali veterane Kondorja, Ško-
fja Loka pa s 5:0 Poljane. V 
tekmi za tretje mesto so do-
mači veterani premagali Po-
ljane s 5:0, turnir pa je pri-
padel ekipi Kondor mladi, ki 
je bila v finalu s 5:1 boljša od 
Škofje Loke. Pokale je pode-

lil Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka.
Naslednja prireditev v sklo-
pu praznovanja bo 26. maja 
z okroglo mizo z začetniki 
društva, organizacijsko naj-
večji zalogaj pa jih čaka 2. 
septembra, ko bo tudi špor-
tno-družabni dogodek Kon-
dorjev let. "Kondorjev let ni 
samo navaden tek, ampak je 
nekaj več. Pri nas je po-
membno sodelovati, si po-

magati, nič pa nimamo pro-
ti zmagovanju, saj let poteka 
na čas in ocene. Postavlje-
nih bo 27 naravnih preprek 
na slabih 5 km proge po Go-
deških lokah, po območju 
rokavov reke Sore," poudar-
jajo organizatorji iz ŠD Kon-
dor Godešič. Isti dan bo do-
poldan po prelepi naravi 
Godeških lok potekal tek, 
čez dan bo poskrbljeno za 
dogajanje na igrišču, v po-

znih popoldanskih urah 
bodo nastopi lokalnih glas-
benih skupin, ki se bodo za-
ključili s koncertom skupine 
Tabu.
Prijave za tekmovalni del 
bodo na spletni strani Kon-
dorjevega leta mogoče od 1. 
maja, prav tako bodo od 1. 
maja na voljo vstopnice za 
koncert. Del startnine bodo 
namenili v dobrodelne na-
mene.

Kondorjev let
Na Godešiču praznujejo petdeset let športnega društva. Ob jubileju pripravljajo več dogodkov, 
največji pa bo drugega septembra s prvim Kondorjevim letom.

Prvi dogodek ob 50-letnici je bil namiznoteniški turnir štirih ekip.

V spomin

Janez Gaber 
(1955–2017)

»Srce je omagalo,  
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal.«

Letošnji marec bo škofjeloškim košarkarskim navdu-
šencem ostal v spominu po tem, da nas je prekmalu 
zapustil naš dragi prijatelj in predsednik Košarkarske-
ga kluba Škofja Loka Janez Gaber.
Košarkarski klub izpod Lubnika zagotovo ne bi bil to, 
kar je, če ne bi v njem svojega pečata pustil Janez Ga-
ber. Prav tako velik ljubitelj gledališča je svojo košar-
karsko pot začel kar v vlogi košarkarja, ko je v Škofji 
Loki skupaj s svojimi vrstniki polnil obroče naspro-
tnim moštvom. Svojo ljubezen do košarke je v nadalje-
vanju širil v vlogi trenerja mlajših selekcij ter zagotovo 
marsikomu poleg športnega podelil tudi kakšen ži-
vljenjski nasvet. 
V osebnem življenju si je Janez ustvaril računovodsko 
podjetje, imenovano First, d. o. o., svojemu poklicu 
primerno pa je pot nadaljeval tudi v Košarkarskem 
klubu Škofja Loka. Tam je prevzel vlogo vodje financ. 
Na podlagi dolgoletnih izkušenj in košarkarskega zna-
nja, ki pri Janezu nikoli ni bilo vprašljivo, je bil nekaj 
let kasneje izvoljen za predsednika kluba. Kljub za-
hrbtni bolezni je Janez dolga leta odločno in uspešno 
predsedoval klubu z eno izmed najbogatejših zgodovin 
na območju Slovenije. V počastitev spomina je Košar-
karski klub Škofja Loka Janezu posvetil tudi minuto 
molka pred tekmo proti Šenčurju Gorenjski gradbeni 
družbi v ligi Nova KBM.
Prijatelj, Košarkarski klub Škofja Loka ti želi miren 
počitek, zaslužil si si ga. Hvala ti za vse!

TEK ŠTIRIH MOSTOV
17. 6. 2017 Škofja Loka

NAJCENEJŠE PRIJAVE DO KONCA APRILA

Občina 
Škofja Loka
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NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
 

NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
 

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

že od

168,72€ 

+ DDV/t

Kako pa, na www. lesnipele.si
ali na 051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1
Pele ustrezajo zahtevam kakovostnega
razreda A1 po standardu SIST EN ISO 17225-2-2014

pele že od 168,72€ + DDV/t

loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Eden od ciljev 
otvoritvene vožnje kluba vo-
znikov VW kombijev je bila 
tudi Škofja Loka. Kakih tri-
deset se jih je prvega aprila 
pripeljalo v Škofjo Loko, kjer 
jih je pozdravil tudi župan 
Miha Ješe. 
Po besedah Petra Dagarina, 
ki se je domislil tokratnega 
cilja skupne vožnje, vozijo 
vozila vseh generacij, najsta-
rejše med njimi je letnik 
1969, v povprečju pa so stara 
trideset let. Nekatera so pre-
delana tudi v avtodome in 
služijo prijetnim potova-
njem. Pripravijo dve skupni 
vožnji letno, sicer pa so člani 
kluba večinoma individualni 
popotniki. Tokrat je karava-
no pot na prvi letošnji sku-
pni vožnji vodila še v Poljan-
sko dolino na ogled utrdbe 
na Golem vrhu. O tem, da so 

za obisk izbrali Škofjo Loko, 
pa župan Miha Ješe pravi: 
"Škofja Loka je izjemna kuli-
sa z močno vsebino in ne 
dvomim, da bomo podobne 
obiske imeli tudi v priho-

dnje. Vsako leto nas denimo 
obiščejo tudi starodobni av-
tomobili in prepričan sem, 
da bomo v prihodnje uspe-
šni in zadovoljni gostitelji 
vse večjemu številu gostov."

Mesto obiskali kombiji

Volkswagnovi kombiji so obiskali središče Škofje Loke.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofja Loka je 
mednarodno odprta občina, 
kar dokazuje tudi dogodki, 
kakršnega so teden dni go-
stili v Sokolskem domu in 
Kinu Sora. Prireditev z na-
slovom Okusi Indije je po-
nudila spoznavanje različ-
nih dimenzij življenja in 
kulture v tej veliki državi na 
azijski celini.
 Ob odprtju Okusov Indije 
so obiskovalcu prejšnji te-
den spoznavali indijski ples 
in glasbo, daljno deželo so 
jim pričarale fotografije, 
okusili so jo tudi ob kulina-
ričnih dobrotah.
Okusi Indije so se začeli z 
nastopom plesne skupine 
Raqs Roshni, indijsko glas-
bo sta na glasbilih  sitar in 
tabla pričarala glasbenika 
Rohan Dasgupta in Borut 
Žeronder, fotografske po-
dobe te dežele pa indijski 
fotograf Amit Pasricha z 
razstavo Združene barve in 
slovenska fotografinja So-
nja Ravbar pod naslovom V 
očeh Indije. Sonja Ravbar 
je na fotografijah predstavi-
la tudi podobe indijskih de-
klic iz tamkajšnje dekliške 
šole in obiskovalce pozvala 
k pomoči, da bi se deklice v 
Indiji lažje izobraževale. 
Svojo deželo sta Ločanom 
in drugim obiskovalcem 
približala tudi indijski vele-
poslanik v Sloveniji nj. eks. 
Sarvajit Chakravarti in nje-
gova soproga Rupa. Vse je 
na prireditvi Okusi Indije 
pozdravil tudi škofjeloški 
župan Miha Ješe. 

V kinu Sora so v teh dneh 
prikazovali indijske filme. 
Obiskovalci so si že lahko 
ogledali tri (Sodišče, Pogreb, 
Apur Panchali), drevi pa bo 
ob 20. uri možen ogled fil-

ma Past. Pred ogledom bo 
kratek pogovor o indijski ki-
nematografiji z veleposlani-
kon Chakravartijem in gla-
snico indijske kulture Sylvio 
Valentine.  

Loka spoznava Indijo
V Sokolskem domu in Kinu Sora so teden dni gostovali Okusi Indije: 
glasba, ples, fotografija, kulinarika, filmi ...

Okus Indije s plesom ... /Foto: Andrej Tarfila

... in glasbo na indijskih glasbilih /Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – V Škofjo Loko 
prihaja opera za otroke av
torice Aleksandre Naumov
ski Potisk Glasbena hiša. 
Avtorica je idejo razvila že v 
svoji diplomski nalogi leta 
1997, opera pa je nastala v 
koprodukciji Kulturno ume
tniškega društva Cona 8, 
Slovenske filharmonije, 
SNG Opera in balet Maribor 
in v sodelovanju z Imago 
Sloveniae. Prireditelji oblju
bljajo vrhunski dogodek za 
otroke, ki se ga lahko udele
žijo 13. maja ob 10. uri v So
kolskem domu Škofja Loka. 
Libreto za otroško opero je 
prispeval Saša Potisk, režija 
in scenografija sta delo Ma
teja Filipčiča, ilustracija Do
mna Koželja, kostumografi
ja Vesne Mirtelj, maska 
Neže Dežman, projekt je 
fotografiral Janez Kotar, na
stopajo pa: Martina Burger 
(sopran), Matej Vovk (te
nor), Filip Samobor, Ale
ksandra Naumovski Potisk 
(klavir).

Opera, vrhunski 
dogodek za otroke

Škofja Loka – Neprofitna or
ganizacija Družinska akade
mija v sodelovanju z Deka
nijo Škofja Loka bo ob med
narodnem tednu družin in 
stoti obletnici Marijinih pri
kazovanj v Fatimi organizi
rala srečanje družin Marija
DA, ki bo v sredo, 17. maja, 
od 17.30 do 20. ure v Sokol
skem domu Škofja Loka. 
Kot sporoča Andreja Ravni
har Megušar iz Družinske 
akademije, se bo vse skupaj 
začelo v cerkvi sv. Jakoba v 
župniji Škofja Loka s šmar
ničnim branjem, ob 18.30 
pa bo v Sokolskem domu 
organiziran kulturni pro
gram s pričevanjem o času, 
v katerem živimo. V kultur
nem programu bodo sode
lovale otroške glasbene sku
pine in ansambli celotne 
dekanije. 

Srečanje družin


