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Škofja Loka – V letih med 
dvema uprizoritvama Ško-
fjeloškega pasijona v Škofji 
Loki v postno-velikonočnem 
času vsako leto prirejajo 
Dneve Škofjeloškega pasijo-
na. Tradicionalno se zače-
njajo v petek, 29. marca, ob 
19. uri v Sokolskem domu s 
Pasijonskim dnem, ko bodo 
predstavili letošnjo izdajo 
Pasijonskih doneskov, odpr-
li razstavo Svetloba slikarja 
Jošta Snoja in predstavili ro-
manje v Belgijo, ki so se ga 
pasijonci v organizaciji bra-
tov kapucinov in Pasijonske-
ga vetra udeležili minuli ko-
nec tedna v tamkajšnjem 
mestu Schönberg/St. Vith, 
kjer so si ogledali premierno 
uprizoritev Passia. Minuli 
teden pa sta se predstavnika 
občine Škofja Loka Miha 
Ješe in Jože Štukl udeležila 
tudi srečanja v Bragi na Por-
tugalskem ob podpisu pri-
stopne izjave k mednaro-
dnemu projektu Caminos 
de pasion. Pasijonske dneve 
bodo zaokrožili z Romual-
dovim dnem v kapucinskem 
samostanu, ki bo letos prav 
na velikonočni ponedeljek. 
Dan po tem bo Škofja Loka 
ponovno gostiteljica enega 
od pasijonov, ki nastajajo po 
drugih krajih oziroma žu-
pnijah po Sloveniji. Tokrat 

bo gostoval Kristusov pasi-
jon iz župnije Preddvor. 
Občina Škofja Loka je gene-
ralni pokrovitelj in koordi-
nator Dnevov Škofjeloške-
ga pasijona, pri pripravi pa 
sodeluje več kot deset dru-
štev, zavodov in župnij: Ka-
pucinski samostan Škofja 
Loka, Glasbena šola Škofja 
Loka, Muzejsko društvo 
Škofja Loka, Kulturno-zgo-
dovinsko društvo Lonka 
Stara Loka, Prosvetno druš-

tvo Sotočje Škofja Loka, 
Foto klub Anton Ažbe, Pa-
sijonski veter, Loški skavti, 
Župnijski zavod Sv. Jurija 
Stara Loka, župnije Škofja 
Loka, Selca in Preddvor, 
vse v sodelovanju s škofje-
loškim Sokolskim domom 
in JSKD Škofja Loka. Za 
ohranjanje pasijonskega 
duha v postnem času so 
pripravili devet dogodkov z 
zanimivim in raznolikim 
programom.  

Prvi dogodek je torej petkov 
Pasijonski dan, ko bo v kul-
turnem programu pod vod-
stvom zborovodkinje Ane 
Šolar nastopil Mladinski 
mešani pevski zbor Minuta 
čez iz Selc. Sledijo aprilski 
dogodki. V sredo, 3. aprila, 
bodo ob 19. uri v galeriji v 
Martinovi hiši odprli razsta-
vo Fotografski pogledi na 
Škofjeloški pasijon. 

April bo pasijonski
Že v marcu se začenjajo Dnevi Škofjeloškega pasijona, ki bodo z devetimi dogodki na različnih točkah 
v Škofji Loki in tudi v Selcih v postnem času skrbeli za ohranitev pasijonskega duha. Škofjeloški 
pasijon je vpisan na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

Vnovična uprizoritev Škofjeloškega pasijona bo leta 2021, v jubilejnem letu, ko praznuje 
tristo let od nastanka besedila. Na sliki: prizor z zadnje uprizoritve leta 2015 / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka – Poteka inten-
zivna obnova Kidričeve ce-
ste in urejanje nove kolesar-
ske povezave na odseku 
med cestnim priključkom 
za Odejo in križiščem Lipica 
v dolžini 260 metrov. 
"Projekt celovite prenove Ki-
dričeve ceste in ureditve 
nove kolesarske povezave iz-
vajamo skladno s sprejeto 
celostno prometno strategi-
jo, s katero uvajamo nove 
trajnostne prometne rešitve 
in ukrepe. Zgradili bomo so-
dobne površine za kolesarje 
in površine za pešce na obeh 
straneh Kidričeve ceste, re-
konstruirali avtobusno po-
stajališče v smeri Lipice in 
tam postavili novo nadstre-
šnico. Prestavili bomo obsto-
ječe avtobusno postajališče 
na vzhodni strani ceste proti 

Lipici oziroma proti jugu. 
Obenem bomo zgradili tudi 
nov meteorni kanal in s tem 
dodatno uredili odvodnjava-
nje meteorne vode za širše 
območje ob Kidričevi cesti, 
zamenjali bomo dotrajan vo-
dovod, zasadili nova drevesa 
s hortikulturno ureditvijo in 
prenovili javno razsvetljavo," 
pojasnita Miloš Bajt in Jernej 
Tavčar s škofjeloške občin-
ske uprave. 
Gradbena dela izvaja Go-
renjska gradbena družba, 

pogodbena vrednost investi-
cije znaša 392 tisoč evrov, 
rok za dokončanje gradbe-
nih del je november 2019. 
Naložbo sofinancirata 
Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj in Republika Slovenija 
v skupni višini dobrih 65 ti-
soč evrov. "V času obnove 
Kidričeve ceste prihaja do 
občasnih motenj v prometu, 
tudi do občasnih delnih in 
tudi popolnih zapor ceste po 
etapah z označenimi obvozi. 
Vse uporabnike ceste že 
vnaprej prosimo za razume-
vanje," dodajajo na občini.
Poteka tudi priprava projek-
ta za izgradnjo krožnega kri-
žišča Lipica. Zdaj je v skle-
pni fazi, uspešno je bila iz-
vedena recenzija Direkcije 
RS za infrastrukturo. Celo-
tna nova ureditev Kidričeve 
ceste je na navezavi pred 

obstoječim križiščem v Lipi-
ci za dobrih štirideset centi-
metrov dvignjena od obsto-
ječega nivoja vozišča. Do iz-
gradnje novega krožnega 
križišča, ki je predvidena za 
konec leta, bodo začasno iz-
vedli ustrezno višinsko na-
vezavo na obstoječe stanje 
nivoja cestnega priključka v 
križišču Lipica, ki bo omo-
gočila varen promet, končno 
navezavo pa bodo izvedli v 
sklopu gradnje in ureditve 
krožišča Lipica. 

Obnavljajo 
Kidričevo cesto
Nadaljuje se obnova Kidričeve ceste in urejanje 
nove kolesarske povezave. 
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Praznovali  
dan žensk in 
materinski dan
S prireditvama v Sokolskem 
domu so praznovali 
mednarodni dan žensk in 
materinski dan.
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Na oder  
postavili Matička
V soboto, 30. marca, bo v 
Železnikih premiera Linhartove 
komedije Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi v izvedbi dramske 
skupine KUD France Koblar.
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ŠKOFJA LOKA

Jubilej na krilih glasbe
Letos sedemdesetletnico de-
lovanja praznuje Glasbena 
šola Škofja Loka. Osrednje 
praznovanje bo jeseni, dotlej 
pa bo potekalo več glasbenih 
dogodkov pod naslovom Na 
krilih glasbe.
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GORENJA VAS - POLJANE

Banka zaprla vrata
Po zaprtju poslovalnice v 
Gorenji vasi so z občine Go-
renjski banki poslali dopis, v 
katerem so poudarili pomen 
banke v občini in prosili za 
ponovno proučitev odločitve 
o zaprtju, a njihova prošnja 
ni obrodila sadov.
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ŽELEZNIKI

Na cestah več zapor
Zaradi zaključka rekonstruk-
cije je predvidoma od včeraj 
znova zaprta regionalna ce-
sta Podrošt–Sorica. Zapora 
je tudi na cesti od davškega 
mostu naprej v smeri Zalega 
Loga, saj na dveh lokacijah 
sanirajo skalni brežini.
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ŽIRI
Čipke letos okrogle
V klekljarskem društvu Cvet-
ke Žiri se že pripravljajo na 
13. slovenske klekljarske 
dneve v Žireh. Potem ko so 
zadnja leta predvsem razi-
skovali dediščino, so letos v 
ospredje postavili tudi mo-
dernejše čipke.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 26. marca 2019

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 3/let nik VIII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 24, ki je iz šel 26. marca 2019.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Škofja Loka – Občina Škofja Loka že več let organizira čistilne 
akcije z namenom, da bi živeli v resnično čisti in lepi Škofji 
Loki, ki bo prijazna prebivalcem in obiskovalcem. Tudi letos 
lepo vabijo občanke in občane, da s prostovoljnim delom pri-
pomorejo k lepoti in urejenosti Škofje Loke in se pridružijo 
spomladanski akciji čiščenja in urejanja okolja, ki bo potekala 
v soboto, 30. marca, od 8. do 13. ure. Na zbirnih mestih bodo 
LOČENO zbirali odpadke: embalažo (plastenke, pločevinke), 
steklo, nevarne odpadke in ostalo. Organizatorji opozarjajo, 
da akcija NI namenjena odvozu kosovnih in bioloških odpad-
kov. Nad pravilnim odlaganjem odpadkov bo bedelo občin-
sko redarstvo. Prostovoljci dobijo informacije na krajevnih 
skupnostih, društvih, zavodih, občinski internetni strani ali 
po telefonu Občine Škofja Loka 51 12 354.

Spomladansko čiščenje okolice

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT 
svetovanje Gorenjska vabi na usposabljanje Poslovna ko-
munikacija v angleškem jeziku, ki bo potekalo v torek, 7. 
maja, in četrtek, 9. maja (od 17. do 19.30), ter torek, 14. maja 
(od 17. do 20.15), v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja 
Loka, Poljanska cesta 2. Usposabljanje (brez vštetih odmo-
rov med predavanji), ki ga bo izvajalo podjetje Mekon iz 
Škofje Loke, bo trajalo deset šolskih ur. Program delavnice 
bo na zahtevnostni stopnji A2/B1 po evropski jezikovni le-
stvici (srednješolsko predznanje angleščine). Namenjeno je 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim 
podjetnikom in je za udeležence brezplačno. Obvezne prija-
ve pričakujejo do srede, 24. aprila, na tel. št. 04 50 60 220 
(Jana Šifrar) ali e-poštnem naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. 
Projekt sofinancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javna 
agencija Spirit Slovenija. 

Poslovna komunikacija v angleškem jeziku

Škofja Loka – S prireditvijo Jesenkovo popoldne se bo v sre-
do, 3. aprila, začela letošnja tradicionalna okoljsko-ekološka 
akcija Loško je ekološko 2019. V soboto, 6. aprila, dopoldan 
bodo na Kapucinskem trgu letos spet pripravili mobilno zbi-
ranje odpadne električne in elektronske opreme. Akcija se 
nadaljuje aprila in maja, ko bodo organizirali okroglo mizo o 
kakovosti zunanjega zraka v Škofji Loki in posvet o vlogi in 
pomenu zelenih parkovnih površin v mestu, predstavili bodo 
projekt Zero Waste in postavili ambientalno fotografsko raz-
stavo z naslovom Škofja Loka nekoč in danes. V soboto, 11. 
maja, bo v Škofji Loki in njeni okolici potekal tudi letošnji ur-
bani sprehod Jane's Walk. Sicer pa bodo dogodki in aktivnosti 
pod krovno oznako Loško je ekološko letos potekali skozi vse 
leto. O njih bodo občane pravočasno obveščali.

Začenja se Loško je ekološko

Več fotografov uprizoritvam 
Škofjeloškega pasijona sledi 
že od leta 1999. Na razstavi 
bodo na ogled različni moti-
vi z uprizoritev in iz zakulis-
ja, pa tudi različni pristopi 
do tematike.  V četrtek, 4. 
aprila, ob 19.45 sledi Pasi-
jonski večer v Stari Loki, 
Vita dolorosa, recital križe-
vega pota Gregorja Čušina 
in spremljajoča razstava ilu-
stracij Agate Pavlovec. V 15 
zgodbah bodo svetopisem-
ski liki spregovorili o svojem 
življenju pred in po srečanju 
s Kristusom ob poti na Kal-
varijo. V ponedeljek, 8. apri-
la, ob 19.30 v cerkvi Žalo-
stne Matere božje na Lontr-
gu prirejajo pasijonski kon-
cert. Nastopajo soliski Marta 
Močnik Pirc (sopran) in Sa-
ška Kolarič (mezzosopran) 
ter Camerata Puštal (diri-
gent Tilen Draksler).
Škofjeloškemu pasijonske-
mu dogajanju se pridružuje-
jo tudi v Selcih. V petek, 12. 
aprila, ob 20. uri v Krekovi 
dvorani prirejajo pasijonski 
večer. Tudi tu bodo predsta-
vili Pasijonske doneske, od-
prli pa še fotografsko razsta-
vo o slovenskih pasijonih. 
Letošnji Doneski prinašajo 
tudi prispevek Marjana Ko-
kalja z naslovom Duhovni 
pomen Škofjeloškega pasi-

jona. Kokalj je bil prvi reži-
ser Škofjeloškega pasijona, 
uprizorjenega v letih 1999 
in 2000 (prva uprizoritev 
torej letos praznuje okroglih 
dvajset let), prihaja pa iz žu-
pnije Selca. Leta 1997 je ob 
80. obletnici smrti rojaka 
dr. Janeza Evangelista Kreka 
režiral Krekovo ljudsko igro 
Turški križ, na podlagi kate-
re ga je takratni škofjeloški 
župan Igor Draksler povabil 
k režiji Škofjeloškega pasijo-
na. Iz Selc je zavel tudi ve-
ter, ki se je lani oblikoval kot 
samostojno gibanje Pasijon-
ski veter, povezuje pa pasi-
jonce po Sloveniji in svetu.  
Že tradicionalne so vsako 
leto pasijonske delavnice na 
Mestnem trgu, ki jih pripra-
vlja Prosvetno društvo Soto-

čje Škofja Loka. Letos bodo 
potekale v soboto, 13. aprila, 
od 9. do 13. ure, člani dru-
štva in mimoidoči pa bodo 
izdelovali butarice za cvetno 
nedeljo, rože iz krep papirja, 
pihali jajca za pirhe, ročno 
barvali pirhe, oblikovali gli-
no. Prikazali bodo tudi ob-
delavo roževine in usnja ter 
izdelavo vitražev v tiffany 
tehniki. Obiskovalci bodo 
lahko na stojnicah okušali 
tudi postne jedi: alelujo, lo-
ške smojke, medlo, loško 
mešanico, rovtarsko zelje, 
pekli bodo tudi palačinke. 
To dopoldne bodo loški 
skavti na Cankarjevem trgu 
pred cerkvijo izdelovali bu-
taro velikanko, ki bo do veli-
ke noči krasila vhod v cerkev 
sv. Jakoba.

Kapucinski samostan pa 15. 
aprila ob 20. uri vabi na sre-
čanje z duhovnikom, jezui-
tom in režiserjem Škofjelo-
škega pasijona izpred dvaj-
setih let, Marjanom Koka-
ljem, ki bo predstavil duhov-
no sporočilo prve slike Ško-
fjeloškega pasijona – Raj. 
Kapucinski samostan bo z 
dnevom odprtih vrat samo-
stana in kapucinske knjižni-
ce 22. aprila praznoval Ro-
mualdov dan, ki se tako 
imenuje po patru Romual-
du Marušiču, avtorju Škofje-
loškega pasijona, ki ga je 
napisal pred tremi stoletji 
prav v Škofji Loki, kjer so ga 
v značilni procesijski obliki 
tudi uprizarjali. Naslednji 
dan, 23. aprila, pa ob 20. uri 
v Jurjevi dvorani v Stari Loki 
gostuje pasijon z naslovom 
Glejte, človek dramske sku-
pine Getsemani Župnije 
Preddvor. Avtor besedila je 
župnik Branko Setnikar, re-
žiser Metod Jagodic, avtor 
glasbe pa Matej Naglič. 
Dramsko skupino sestavlja-
jo mladi iz Župnije Predd-
vor, ki aktivno delujejo leto 
dni in pripravljajo dramske 
igre ob različnih priložno-
stih in praznikih.
Maja pa bo v francoskem 
mestu Tullins kongres med-
narodnega pasijonskega 
združenja Europassion, tudi 
s škofjeloško udeležbo. 

April bo pasijonski
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Iz zakulisja Škofjeloškega pasijona leta 2015 / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka – Škofjeloški 
svetniki so v drugi obravnavi 
sprejeli letošnji občinski 
proračun, ki je s precejšnjim 
deležem za naložbe zelo ra-
zvojno naravnan. Največ vla-
gajo v predšolsko vzgojo in 
je na tem področju tudi naj-
večja naložba v novi vrtec 
Kamnitnik. Sprejeli so tudi 
pet dopolnil, in sicer eno na 
predlog Rolanda Krajnika – 
povečanje sredstev za var-
stvo okolja, da bodo lahko 
vzpostavili dve novi merilni 
mesti za merjenje onesna-
ženja s trdimi delci v zraku 
po referenčni metodi, ostala 
štiri pa na predlog župana 
Tineta Radinje. Tako bodo v 
proračunu upoštevali priho-
dek od prodaje premoženja 
(delnic Gorenjske banke), 
kar bo šlo za poplačilo dol-
gov. Občina je bila namreč 
konec lanskega leta zadolže-
na za dobrih 10 milijonov 
evrov. Še eno dopolnilo je 
zadevalo nakup zemljišč po 
predkupni pravici, naslednji 
dve pa povečanje sredstev za 
promocijo Škofje Loke in za 
pospeševanje razvoja turiz-
ma. Župan je tudi napove-
dal, da bodo turistično-in-

formacijsko točko vzpostavi-
li tudi v starem mestnem 
jedru, zdaj je na voljo obi-
skovalcem v starem Petrolu.
"Zelo sem vesel, da smo 
proračun sprejeli skoraj so-
glasno, kar se mi zdi dobra 
popotnica za nadaljnje delo. 
Zdaj bo namreč treba ure-
sničevati zadane cilje. Tudi 
tu računam na široko pod-
poro," je po seji občinskega 
sveta dejal župan Tine Radi-
nja. "Proračun podpira ne-
kaj večjih projektov, pred-
vsem gradnjo vrtca Kamni-
tnik, 2,6 milijona namenja-
mo urejanju cest, večji pro-
računski zalogaj je tudi na-
daljevanje odkupa stavbe 
Name za knjižnico, nekaj 
večjih projektov je tudi po 
lokalnih skupnostih. Gre za 
razvojne projekte, sicer pa iz 
proračuna pokrivamo pribli-
žno enak obseg podpore 
športnim in kulturnim de-
javnostim v občini in prek 
proračuna zagotavljamo vse 
socialne pravice občankam 
in občanom od predšolske-
ga varstva otrok do oskrbnin 
v domovih starejših.“   
Poleg proračuna so na marč-
ni seji občinskega sveta, ki 
je obsegala kar 19 točk dnev-
nega reda, potrdili predla-

gan lokalni energetski kon-
cept, sprejeli odlok o višini 
turistične in promocijske 
takse, letni program športa 
in akcijski načrt za dosega-
nje meril znaka Slovenia 
Green Destination (zelena 
destinacija). Sprejeli so tudi 
šestodstotno povišanje eko-
nomske cene programov v 
Vrtcu Škofja Loka, cene so 
se nazadnje spremenile v 
letu 2017, zdaj pa se poveču-
jejo zaradi povišanja plač v 
javnem sektorju in nekate-
rih drugih stroškov. O var-
nosti v občini Škofja Loka pa 

so poročali predstavniki po-
licije, občinskega redarstva, 
sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu in Civil-
ne zaščite. Civilna zaščita 
poroča, da lani na področju 
zaščite in reševanja na srečo 
ni bilo ekstremnih dogod-
kov, vseeno pa so pripadniki 
opravili več kot 25 tisoč pro-
stovoljnih delovnih ur. Po-
veljnik Civilne zaščite (CZ) 
v občini Nikolaj Kržišnik pa 
je tudi čestital dobitnikom 
priznanj ob nedavnem dne-
vu CZ, od 53 priznanj jih je 
šlo v Škofjo Loko osem.

Proračun s petimi dopolnili
Občinski svet Škofja Loka je sprejel proračun za leto 2019.

Občina Škofja Loka odkupuje stavbo Name za potrebe 
knjižnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Ob dnevu brigadirjev bo Klub brigadirjev MDA 
Škofja Loka v ponedeljek, 1. aprila, ob 17. uri pri domu Zveze 
borcev Škofja Loka na Kidričevi cesti 1 odkril spominsko plo-
ščo v zahvalo in spomin vsem brigadirjem, ki so s prosto-
voljnim delom gradili našo domovino. Ploščo bo slavnostno 
odkril Tine Radinja, župan občine Škofja Loka. Kulturni pro-
gram bo vodila Vesna Harej, nastopali bodo učenke in učen-
ci OŠ Ivana Groharja, mešani pevski zbor Mavrica ter Nena 
in Marjan Kostelec.

Spominska tabla brigadirjem
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Z mesecem marcem in pri
hodom pomladi je povsod v 
Sloveniji čas čistilnih akcij, 
tudi v Škofji Loki. Letos želi
mo z zelo široko akcijo okre
piti zavedanje, kako po
membno je čisto okolje za 
kakovost življenja in koliko 
bolje se počutimo, če živimo 
v urejenem okolju. 
Na eni strani čistilna akcija 
poskrbi za to, da se počisti 
nesnaga, kar se je nabrala, 
obenem pa ima tudi izobra
ževalni in promocijski na
men. Pa še dober občutek 
imamo vsi udeleženci akcije 
– in vsaj upam, da vzbudi
mo nekaj slabe vesti pri ti
stih, ki še vedno neodgovor
no svinjajo našo Loko. S po
močjo krajevnih skupnosti, 
številnih društev, prosto
voljk in prostovoljcev se bo 
čistilo na več kot dvajsetih, 
večinoma že ustaljenih loka
cijah v Škofji Loki. Akcija bo 
potekala 30. marca – vsi 
prav lepo vabljeni!
Hkrati pa bi kot župan rad, 
da območja, ki so v domeni 
pristojnih upravljavcev in 
vzdrževalcev – križišča, ce
ste, javne površine – tudi si
cer kar najbolje očistimo, 
uredimo in polepšamo. Gre 
namreč za to, da poleg re
dnega čiščenja poskrbimo 
za nekatere žgoče točke v 
prostoru, npr. odstranitev 
starih in razdejanih usmer
jevalnih tabel ali opuščenih 
drogov z javnih površin, 
ureditev našega skupnega 
mestnega inventarja in ur
bane opreme: klopi, košev 
za smeti, cvetličnih korit, da 
poskrbimo za polepšanje vi
deza naših trgov, parkirišč 
... Vse to bi radi uredili ob 
spomladanski čistilni akciji. 
In želel bi si, da bi urejeno 
podobo našega javnega pro
stora potem ohranjali skozi 
vse leto.
Čistilni in osveževalni del pa 
nadgrajujemo z akcijo Loško 
je ekološko, ki se letos zače
nja 3. aprila s tradicionalnim 
Jesenkovim popoldnevom v 
Sokolskem domu, nadaljuje 
pa z aktivnostmi ozaveščanja 
za doseganje večje energet
ske učinkovitosti za vse – od 
otrok do odraslih – ter z izo
braževanjem o kakovosti zu
nanjega zraka, ki je za Škofjo 
Loko izredno pomembno 

vprašanje. O tem bomo orga
nizirali posebno okroglo 
mizo in tudi predstavili dose
danje rezultate meritev.  
V okviru akcije se bomo 
ukvarjali tudi s pomenom 
mestnega zelenja, z mo
žnostmi recikliranja gradbe
nih materialov in s trajno
stno mobilnostjo. Med pro
jekti, ki bodo posebej zazna
movali letošnjo akcijo Loško 
je ekološko, je ureditev zbi
ralnic ločenih frakcij odpad
kov, zlasti se bomo posvetili 
analizi in usmeritvam, kako 
zbiralnice urejati in upra
vljati v prihodnje. 
Izkušnje namreč kažejo, da 
so deli naselij, kjer se naha
jajo zbiralnice za ločeno zbi
ranje odpadkov, v marsičem 
vizualno najbolj neurejene 
in najmanj vzdrževane povr
šine. To moramo spremeni
ti. S pilotno ureditvijo ene 
takih zbiralnih površin bi 
radi pokazali, da je to lahko 
tudi drugače! 
Na področju trajnostne mo
bilnosti pa je treba ugotoviti 
stanje v javnem prometu in 
razmisliti, kje bi bile še po
trebne nadgradnje in ka
kšne naj bodo. Število pre
peljanih potnikov sicer ra
ste, a se na tem področju 
najbrž da še kaj narediti. 
Poskusili bomo dodatno 
vpeljati še kakšno testno li
nijo in nato spremljati odziv 
potnic in potnikov ter jo od 
zadostnem številu ohraniti. 
Med načrti trajnostne mo
bilnosti pa želimo uvesti 
tudi manjše vozilo za me
stno jedro. To bomo testirali 
že letošnje poletje. Moramo 
biti res ambiciozni, da bo 
šlo okolju na bolje!

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Okolje na bolje

Tine Radinja

Škofja Loka – V torek, 9. aprila, bodo Občina Škofja Loka 
in eSeniorji iz Ljubljane v Škofji Loki organizirali mednaro-
dni posvet na temo eServis našim seniorjem. Posvet bo 
potekal v dveh delih. Na plenarnem delu v Sokolskem 
domu bodo obravnavali generalne teme e-opismenjevanja 
starejših, v nadaljevanju pa v treh panelih na treh lokacijah 
izvedli posvet v naslednjih sekcijah: mreženje (prostovoljci 
in lokalne skupnosti), zdravje (profesionalne zdravstvene 
organizacije) in univerze.

Mednarodni posvet e-seniorjev

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sredi marca je 
v Škofji Loki potekala brez
plačna delavnica Inšpektora
ta RS za delo o zagotavljanju 
varnega in zdravega delov
nega okolja. Inšpektorat jo 
izvaja v okviru projekta, ki 
ga sofinancira Evropski so
cialni sklad. 
Po podatkih projektne enote 
inšpektorata je temam de
lavnice v Škofji Loki prisluh
nilo 39 udeležencev, ki so 
zaposleni pri 36 delodajal
cih, od tega je osem udele
žencev zaposlenih pri delo
dajalcih iz javnega sektorja, 
ostalih 31 pa v zasebnem 
sektorju. Od zasebnikov jih 
je bilo največ manjših delo
dajalcev, torej tistih, ki ima
jo zaposlenih manj kot deset 
delavcev. Skupaj je bilo na 
delavnici 15 takih udeležen
cev, štirje udeleženci so bili 
od delodajalcev, ki imajo več 
kot sto zaposlenih, ostali 
udeleženci pa so zaposleni 
pri delodajalcih z od deset 
do sto zaposlenimi. 
Predavatelja sta slušateljem 
približala problematiko pre
ventivnih zdravstvenih pre
gledov: kdaj in zakaj jih de
lodajalci zagotavljajo delav
cem in o vsebini ter izdelavi 
izjave o varnosti z oceno 
tveganja. Predavatelja Mla
den Markota in Roman Lu
bec, ki sta pred projektom 

oba dolga leta opravljala 
delo inšpektorjev za varnost 
in zdravje pri delu, sta o tem 
govorila z vidika realnih ob
veznosti delodajalcev, torej 
kaj in zakaj morajo deloda
jalci realno zagotavljati na 
podlagi zakona o varnosti in 
zdravju pri delu, saj se jim 
na trgu ponuja veliko dragih 
storitev, ki niso vedno po
trebne ali smiselne.
"Namen takih delavnic, ki jih 
na projektu že tretje leto izva
jamo po celotni državi, je se
znaniti čim več delodajalcev z 
obveznostmi, ki jih morajo 

zagotavljati iz naslova varno
sti in zdravja pri delu, da s 
tem zagotovijo delavcem do
stojne delovne razmere in da 
hkrati namenijo svoja sred
stva tistim ukrepom, ki de
jansko pripomorejo k izbolj
šanju varnosti in zdravja pri 
delu, ne pa tistim, ki se jim 
ponujajo na trgu kot nujno 
potrebne, dejansko pa veliko
krat predstavljajo zgolj mrtvo 
črko na papirju. Želimo si, da 
bi prava informacija dosegla 
čim več delodajalcev po Slo
veniji," nam na inšpektoratu 
pojasnijo namen delavnic. 

Od februarja 2017, odkar tra
ja projekt, so po vsej državi 
izvedli že 92 delavnic z raz
ličnimi temami s področja 
varnosti in zdravja pri delu 
ter promocije mirnega nači
na reševanja sporov na delov
nem mestu. Do konca pro
jekta (do konca novembra 
2022) bodo s svojimi brez
plačnimi predavanji obiskali 
vse občine v Sloveniji, napo
vedi dogodkov pa redno obja
vljajo na spletni strani in
špektorata za delo v zavihku 
Projekt Odpravimo konflikte 
na delovnem mestu.

Varno in zdravo 
delovno okolje
V Škofji Loki je potekala delavnica o varnem in zdravem delovnem okolju iz projekta, ki ga 
sofinancirata Evropski socialni sklad in država.

Temam o varnem in zdravem delovnem okolju je v Škofji Loki prisluhnilo 39 udeležencev. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V čast v Škofji 
Loki rojenega znanstvenika 
prof. dr. Frana Jesenka, bo
tanika in začetnika geneti
ke, pobudnika ustanovitve 
Triglavskega narodnega 
parka, prvega predsednika 
Smučarske zveze Jugoslavi

je, pedagoga in velikega lju
bitelja narave, v Škofji Loki 
poteka Jesenkovo popol
dne. Prirejata ga Občina 
Škofja Loka in Biotehniška 
fakulteta Univerze v Ljub
ljani, kjer je bil Jesenko 
prvi profesor botanike na 
ljubljanski univerzi, fakul
teta pa je po uglednem 

znanstveniku poimenovala 
priznanja za največje do
sežke s področja biotehni
ških ved. Letos so jih že po
delili, in sicer ga je za živ
ljenjsko delo prejel prof. dr. 
Peter Dovč, med nagrajenci 
pa je tudi dr. Anka Čebulj, 
najboljša diplomantka dok
torskega študija, doma na 
Gorenjskem. 
Jesenkovo popoldne, ki bo 
letos v Sokolskem domu v 
sredo, 3. aprila, je namenje
no promociji znanosti, ob 
tej priložnosti pa diplomanti 
magistrskega študija pred
stavijo teme svojih magistr
skih nalog z vseh devetih 
področij študija na fakulteti, 
kar je namenjeno predvsem 
dijakom srednjih šol in 
učencem zadnjih razredov 
devetletke, ki se še odločajo 
za nadaljnje šolanje, spod
buditi pa jih želijo k izbiri 
naravoslovnih študijev. 
Ob koncu lanskega leta so v 
čast dr. Franu Jesenku v 
Aleji zalsužnih Ločanov po
stavili doprsni kip.

Znova Jesenkovo popoldne

Prof. dr. Fran Jesenko je lani dobil doprsni kip v Aleji 
zaslužnih Ločanov. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – V kapeli Lo-
škega gradu bo 10. aprila ob 
19. uri prvi iz mednarodne-
ga cikla koncertov. Na njem 
bo nastopila mezzospora-
nistka Tatiana Divakova  ob 
spremljavi Baročnega orkes-
tra Akademije za glasbo 
Univerze v Ljubljani. Pro-
gram koncerta bo posvečen 
baročni glasbi ruskega im-
peratorskega dvora.

Tatiana Divakova z 
baročnim orkesterom

Škofja Loka – Otroški glas-
beni abonma Umetnost 
otrokom aprila prinaša 
glasbeno-dramsko predsta-
vo Medvedek Mikec, ki sta 
jo pripravila Vrtec Škofja 
Loka in Glasbena šola Ško-
fja Loka. Pravljica Janeza 
Bitenca govori o punčki 
Lenčki in njenem izgublje-
nem medvedku. Nastopa 
skupina Zmajčki iz loškega 
vrtca vzgojiteljice Mirjane 
Dabić in pomočnice Kar-
men Frelih. 

Vrtec prireja glasbeno-
dramsko predstavo

Škofja Loka – V Kristalnem abonmaju bosta 17. aprila ob 
19.30 v Sokolskem domu nastopila Ločana, violinistka Ana 
Julija Mlajnik in pianist Tomaž Hostnik. V programu se 
bodo zvrstile skladbe Krečiča, Beethovna, Chaussona in 
Debussyja.

Kristalni abonma z mladima Ločanoma
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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA

Na podlagi 9. člena Odloka o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka 
(UGSO št. 13, 22. 3. 2019, v nadaljevanju: Odlok) in 7. člena 
Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2019 
(sprejet 14. 3. 2019, v nadaljevanju LPŠ) Občina Škofja Loka 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2019
ZA PODROČJA

sofinanciranja športnih programov, razvojnih dejavnosti, 
organiziranosti in drugih športnih prireditev

in
sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih 
straneh Zavoda za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. 
Rok za prijavo je do petka, 12. aprila 2019. 

Datum: 26. 3. 2019
Tine Radinja, župan
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prireditev so 
letos pripravili v Osnovni 
šoli Cvetka Golarja, kjer so 
nastopajoči z glasbo, ple-
som in filmskimi prizori 
prikazali položaj žensk in 
pomembnost praznovanja 
mednarodnega praznika v 
času, ko se je kljub v prete-
klosti že izborjenim pravi-
cam žensk še vedno treba 
boriti za enakopravnost. 
Praznovati pa je treba tudi 
dosežke žensk, je dejala rav-
nateljica šole Karla Krajnik. 

Slavnostna govornica, ume-
tnica Tina Dobrajc, je kritič-
no presodila današnji polo-
žaj žensk, ko ženske še ve-
dno dobivajo manjše plače 
od moških, v družbi pa se 
pojavljajo celo pobude za 
omejevanje njihovih pravic. 
Spomnila je na (krvavo) zgo-
dovino boja za enakoprav-
nost žensk, na njene žrtve 
in tudi dosežke, ki pa v da-
našnjem času kažejo, da v 
preteklosti priborjene pravi-
ce niso pridobljene enkrat 
za vselej. Tudi danes še vla-
da družbena neenakost, ka-

pitalizem pa nam spet nade-
va okove, ki so jih feminist-
ke in sufražetke v preteklo-
sti že razbile.
Osmi marec je Organizacija 
združenih narodov leta 1977 
razglasila za mednarodni 
dan žensk z namenom, da 
zaznamuje upor žensk proti 
izkoriščanju in neenako-
pravnosti, za njihove eko-
nomske, socialne in politič-
ne pravice. V obdobju socia-
lizma je bil ta praznik sla-
vljen in čaščen, je dejala go-
vornica, danes pa z njim ob 
rožah, parfumih in bombo-

nierah pogosto častimo svo-
bodo potrošniškega življe-
nja. Pot do enakopravne 
obravnave moških in žensk 
je še dolga, je menila Tina 
Dobrajc in se dotaknila tudi 
položaja žensk v kulturi.
Te so zaznamovale tudi pra-
znovanje v Škofji Loki, in si-
cer so likovne umetnice v 
organizaciji Združenja likov-
nih umetnikov Škofja Loka 
(letos praznuje 40 let) pri-
pravile razstavo. Sedemnajst 
umetnic, med njimi 15 čla-
nic združenja in dve gostji, 
je razstavilo svoja dela. Pred-
stavila jih je Agata Pavlovec. 
Direktorica Loškega muzeja 
Saša Nabergoj pa je na ta 
ženski praznik poudarila, da 
se je "na ta dan treba spomi-
njati žensk, ki so se pred sto-
letjem borile za kruh in rože, 
se včasih tudi ustaviti in sla-
viti dosežke, jutri pa gremo 
spet naprej reševat svet". 
Razstavi so se s t. i. pop up 
muzejem pod naslovom Li-
kalnik in druge zgodbe pri-
družile članice Zavoda Tri, 
ki so za ta dan skupaj z obi-
skovalci ustvarile priložno-
stni muzej. Zanj so prispe-
vale vsakdanje predmete, ki 
prinašajo nevsakdanje zgod-
be, denimo likalnik, s kate-
rim likovna umetnica po sli-

kanju zlika svoja platna, šal, 
ki ga je spletla azilantka, 
podlago za jogo, katere la-
stnica uči jogo ženske z vseh 
vetrov, predmete, ki udele-
ženke spominjajo na mame 
in stare mame ... Posebno 
pomenljiv predmet je bila 
kvačkana preproga, ki so jo 
spletle udeleženke projekta 
Moja ustvarjalnost, tvoja 
ustvarjalnost, naša kultura, 

ki se učijo slovenskega jezi-
ka, obenem pa se ukvarjajo z 
ročnimi deli. Vsaka je na-
kvačkala en krog, nato so jih 
sešile skupaj in nastala je 
pravcata skupnostna prepro-
ga. In to početje najbolj potr-
juje humanizem, empatijo, 
solidarnost in enakoprav-
nost, vrednote, o katerih je 
govorila slavnostna govorni-
ca Tina Dobrajc.   

Slavili so dosežke žensk 
Letošnji mednarodni praznik žensk, 8. marec, so v Škofji Loki praznovali s prireditvijo, likovno 
razstavo in priložnostnim muzejem, kjer so razstavili vsakdanje predmete žensk, povezane z 
zanimivimi zgodbami. 

Slavnostna govornica Tina Dobrajc / Foto: Tina Dokl

Šal, ki ga je v azilnem domu spletla migrantka iz Irana 

Ženske s predmeti iz vsakdanjega življenja, a z zanimivimi zgodbami / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prosvetno 
društvo Sotočje Škofja Loka 
je v Sokolskem domu prire-
dilo praznovanje družinske-
ga praznika, materinskega 
in očetovskega dne. Zbrane 
sta pozdravila častni član 
društva Vincencij Demšar 
in župan občine Škofja Loka 
Tine Radinja. Na prireditvi 
so zapeli pevci otroškega 
zbora Iskrice, Dekliškega 
pevskega zbora, Mladinske-

ga zbora MPZ Škofja Loka 
in Škofjeloškega okteta, gle-
dališka skupina pa je upri-
zorila, kako se ne smemo 
obnašati. Tokrat je bila na-
mreč tema materinskega 
dne povezana z bontonom, 
gostja večera pa Bojana Ko-
šnik Čuk, poznavalka kultu-
re vedenja, več let vodja dr-
žavnega protokola, avtorica 
knjige 24 ur sodobnega 
bontona, ki v okviru svojega 
podjetja za svetovanje in izo-
braževanje predava in vodi 

delavnice o kulturi vedenja v 
šolah, o poslovnem protoko-
lu v številnih podjetjih ter o 
diplomatskem protokolu na 
posameznih ministrstvih in 
drugih državnih instituci-
jah, v zadnjem času tudi v 
tujini, predvsem v Italiji in 
na Hrvaškem. 
Bojana Košnik Čuk je po na-
stopu gledališke skupine, 
kjer so otroci prikazali nekaj 
primerov ne ravno prijetne-
ga vedenja, poudarila, da so 
otroci naše ogledalo. Vsa 
kultura vedenja izhaja iz na-
ših družin, in če starši otrok 
nismo opremili s pravimi 
vzorci obnašanja in jim bili 
primeren vzor, potem ima-
mo mladino, ki ji očitamo 
nevzgojenost. Razkrila je 
tudi formulo, ki pomaga pri 
kulturi vedenja, to pa je pri-
stna in srčna medsebojna 
komunikacija. Bonton ni 
nekaj, kar bi nas obremenje-
valo in utesnjevalo, pač pa 
ga moramo razumeti kot 
skupek pravil, ki nam poma-
gajo, da drug drugemu dela-
mo dobro. Pravila veljajo pri 
oblačenju, obdarovanju, te-
lefoniranju, hranjenju ... 

Gostja je pojasnila, kako se 
obnašati v poslovnem odno-
su, kjer veljajo pravila hie-
rarhije, kako pa je v roman-
tičnih razmerjih med mo-
škim in žensko ali v komu-
nikaciji med starejšimi in 
mlajšimi. Kot je dejala, bon-
ton s svojimi pravili razume, 
da je ženska danes vpeta v 
delovne procese in da tudi 
doma nosi breme treh hi-
šnih vogalov. Ženske pa vča-
sih tudi pozabimo na svojo 
ženskost in moškim ne 
damo priložnosti, da bi bili 
kavalirji, je še spomnila ob 
prazniku mater. 

Praznovali so materinski dan
Praznovanje ob materinskem dnevu vsako leto pripravi Prosvetno društvo Sotočje. Letos ga je 
povezalo z bontonom.

Nastop najmlajših pevk in pevcev iz društva Sotočje 

Bojana Košnik Čuk 
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Škofja Loka – V okivru mednarodnega cikla koncertov se 
bliža koncert Blagoslovi me, moj talisman, ki ga Občina 
Škofja Loka prireja v sodelovanju z Ruskim centrom znano-
sti in kulture v Ljubljani in Zavodom za kulturo in izobraže-
vanje Zlata lira. Koncert, ki  bo 13. aprila ob 19. uri v Sokol-
skem domu v Škofji Loki, poteka ob zaključku mednarodne-
ga natečaja z istim imenom. Na njem je nastopilo že več kot 
petsto glasbenikov, ki so se predstavili z ruskimi romanca-
mi in drugimi slovanskimi skladbami.  

Koncert Blagoslovi me, moj talisman
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Nina Fehter 

Škofja Loka – Pred nekaj 
manj kot dvema letoma so 
aktivisti Kluba škofjeloških 
študentov in Zavoda O, za-
voda škofjeloške mladine, 
zasnovali cikel glasbenih ve-
čerov, imenovan Hiphopo-
logija. V okviru cikla se je 
zvrstilo skoraj pol ducata to-
vrstnih večerov s prepoznav-
nimi imeni domače in regi-
onalne scene, kot so Klemen 
Klemen, Smoke Mardelja-
no, Ghet, Ajs Nigrutin, 
N'toko, Drill, Mirko Grozny 
in ostali. O projektu sem se 
pogovarjala s Sergejem No-
vakom, idejnim in program-
skim vodjo Hiphopologije.

Ste že kdaj slišali za O.B.C. 
Hiphop?
"Ne, nikoli."

Gre za cikel hiphop večerov, 
ki so se v Škofji Loki odvijali 
slabo desetletje.
"Ne, res mi ni znano. Verje-
tno sem premlad."

Najbrž se je v zadnjem dese-
tletju čutilo pomanjkanje 
teh vsebin ...
"Ne bi rekel, da se je čutilo 
pomanjkanje, saj so bile to-

vrstne vsebine prisotne vsaj 
na nekaterih škofjeloških 
festivalih, kot sta Pisana 
Loka in Hafnerjev memori-
al, tudi v Ostrigi se je obča-
sno odvil kakšen tak dogo-
dek. Zagotovo pa sem po-
grešal neko kontinuiteto, ki 
jo v obliki cikla zdaj zagota-
vlja Hiphopologija. Če se 
ozrem malce naokoli, po 
vsej Gorenjski nisem zasle-
dil takšnih ciklov, tudi v 
Sloveniji jih ni na pretek. 
Obstaja sicer nekaj izje-
mnih ciklov, npr. Rapetek v 
Gali hali, vendar se mi zdi, 
da so v večini klubov hipho-
perske vsebine prisotne 
zgolj občasno."

Svoje domovanje je Hipho-
pologija našla v Rdeči 
Ostrigi.
"V veliko veselje in pravza-
prav veliko čast mi je, da 
lahko ustvarjam v tem pro-
storu, da imam možnost to 
početi. Ob tem bi rad izpo-
stavil Zavod O, zavod škofje-
loške mladine, in Klub ško-
fjeloških študentov, ki pri 
projektu pomagata tako ka-
drovsko kot logistično in na-
vsezadnje tudi finančno. 
Brez njiju bi bila izpeljava 
nemogoča." 

Najbrž imate idejo, kam se 
bo cikel razvijal v priho-
dnosti?
"Trenutno je Hiphopologija 
prepoznavna kot cikel rapo-
vskih koncertov. V priho-
dnosti bi si želel razširitve 
na različna področja hipho-
perske kulture v širokem 
smislu, od breakdancea, 
grafitiranja, didžejanja, ulič-
ne košarke, skejtanja. Želel 
bi si, da Hiphopologija po-
stane platforma za tovrstne 
ustvarjalce, hkrati pa sino-
nim za hiphopersko kultu-
ro. Rad bi, da se na ta način 
usidra v zavest ljudi." 

Verjetno tudi sanjate o veli-
kih imenih hiphop scene ...
"Zagotovo, vendar sem pre-
pričan, da je treba delovati 
postopoma. Želel bi si orga-
nizirati festival z jagodnim 
izborom domačih in ex-yu 
raperjev. Če pa me vprašate 
o izvedbi dogodka, ki je ver-
jetno nerealen, a hkrati 
predstavlja moje sanje, pa 
je to koncert KRS-Ona na 
letnem vrtu Ostrige. On je 
zame definicija hiphopa. 
Nisem pristaš velikih dvo-
ran, manjši prostori imajo 
dušo, so bolj intimni, to mi 
je bližje."

Obujena hiphoperska scena
Pogovor s Sergejem Novakom, idejnim in programskim vodjo Hiphopologije

Smoke Mardeljano in DJ Mrki na Ostriginem odru 
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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA

Na podlagi 9. člena Odloka o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka 
(UGSO št. 13, 22. 3. 2019,  v nadaljevanju: Odlok) in 7. člena 
Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2019 
(sprejet 14. 3. 2019,  v nadaljevanju LPŠ) Občina Škofja Loka 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2019
ZA PODROČJA

sofinanciranja investicijskega vzdrževanja  
športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih 
straneh Zavoda za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. 
Rok za prijavo je do petka, 12. aprila 2019. 

Datum: 26. 3. 2019
Tine Radinja, župan

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Med letošnji-
mi okroglimi jubileji, ki jih 
praznujejo škofjeloška dru-
štva in ustanove, je tudi 
70-letnica Glasbene šole 
Škofja Loka. Ustanovljena je 
bila 1. septembra 1949 na 
pobudo znanega slovenske-
ga glasbenika Milka Škober-
neta, prvi ravnatelj pa je po-
stal Franjo Zorko. Glasbena 
šola se je v minulih desetle-
tjih pogosto selila, dokler se 
ni leta 1975 preselila na da-
našnjo lokacijo v Puštalski 
grad. Pozneje so ustanovili 
še oddelke v Železnikih, Ži-
reh in Gorenji vasi. Lani je 
ravnatelja Petra Kopača na-
sledil Klemen Karlin, nekda-
nji učenec in od leta 2003, 
ko je zaključil študij na du-
najski univerzi za glasbo in 
uprizarjajočo umetnost, 
tudi učitelj orgel v domači 
glasbeni šoli.
Danes glasbeno šolo obisku-
je 445 učencev, od tega jih 
ima 352 individualni pouk 
kar 17 različnih inštrumen-
tov in petja, z naukom o 
glasbi in solfeggiom. Močan 
je tudi baletni oddelek, naj-
mlajši pa obiskujejo pouk 
predšolske glasbene vzgoje, 
glasbene pripravnice in ple-

sne pripravnice. Na šoli de-
lujejo godalni, pihalni, kitar-
ski in harmonikarski orke-
ster ter skupine Otroci rit-
mov, Jazz je kul bend in v 
Žireh Rock skul bend. Opra-
vijo več kot tristo nastopov 
letno, od predstavitev instru-
mentov v vrtcih in šolah do 
nastopov na mednarodnih 
tekmovanjih, kjer dosegajo 
tudi velike uspehe. »Pouk 
poteka na več lokacijah, naša 
vizija pa je zaokrožitev vseh 
dejavnosti na matični šoli 
pod eno streho, bodisi na 
obstoječi lokaciji Puštalske-
ga gradu bodisi na novi loka-

ciji z ustreznimi prostorski-
mi kapacitetami. Puštalski 
grad je sicer primeren ambi-
ent za umetniško ustvarja-
nje, vendar pa je šola v njem 
utesnjena. Če naj v njem 
tudi ostane, bi bilo nujno na 
mestu sedanje steklarne 
zgraditi novo večnamensko 
dvorano, obenem pa adapti-
rati še neizkoriščeno pod-
strešje,« razmišlja Klemen 
Karlin. Orgelski oddelek bi 
bilo po njegovem mnenju 
mogoče umestiti v špitalsko 
cerkev na Spodnjem trgu, 
kjer bodo 8. aprila izvedli 
pasijonski koncert Stabat 

mater v okviru Dnevov Ško-
fjeloškega pasijona. 
Glasbeni dogodki v jubilej-
nem letu pod naslovom Na 
krilih glasbe pa že potekajo. 
Kot rečeno je naslednji 8. 
aprila, sledijo letni koncert 
24. aprila v Sokolskem 
domu, komorni koncert 15. 
maja na Ledinici pri Žireh, 
baletna predstava 16. maja 
na Loškem odru, O'glasbena 
Loka 8. junija v starem me-
stnem jedru Škofje Loke, 
koncert Kitara poletju 16. 
junija v nunski cerkvi, Glas-
bena čipka 30. junija v Žele-
znikih. Za jesen pa Karlin 
napoveduje koncert ob 
200-letnici rojstva Clare Sc-
humann in, v sodelovanju z 
Loškim muzejem, postavi-
tev stalne razstave o zgodo-
vini Puštalskega gradu in 
njegovih lastnikov. Prazno-
vanje bo doseglo vrhunec s 
slavnostnim koncertom 14. 
novembra v Sokolskem 
domu in s koncertom učite-
ljev 6. decembra, ki je že 
tradicionalno povezan z od-
prtjem razstave puštalskih 
likovnih umetnikov. V Pu-
štalu si namreč roko podaja-
ta glasbena in likovna ume-
tnost in to bodo zaobjeli tudi 
v zborniku, ki bo izšel ob tej 
priložnosti.

Jubilej na krilih glasbe
Letos sedemdesetletnico delovanja praznuje Glasbena šola Škofja Loka. Osrednje praznovanje bo 
jeseni, dotlej pa bo potekalo več glasbenih dogodkov pod naslovom Na krilih glasbe.

Letos bo na ulicah in trgih starega mestnega jedra že 
štirinajsta O'glasbena Loka. Na sliki je lanska. 

Maša Likosar

Škofja Loka – Društvo prija-
teljev mladine Škofja Loka 
že vrsto let skrbi za kvalite-
tno preživljanje prostega 
časa otrok med počitnicami, 
ko se tudi urijo v ročnih in 
socialnih veščinah. Delavni-
ca Dobimo se ob pol desetih 
med minulimi zimskimi 
počitnicami je bila športno, 
umetniško in pustno obar-
vana. Potekala je pet dni, 
udeležilo pa se je je 25 otrok 
od prvega do šestega razre-
da. "Osrednji namen delav-
nic je, da otroci na aktiven 
in poučen način preživijo 
čas, ki ni namenjen šoli. To 
predvsem pomeni, da niso 
doma osredotočeni na teh-
nologijo, temveč so v družbi 
vrstnikov, so ustvarjalni in 
otroško razigrani. Starši 
naše delavnice že poznajo, 
zato nam zaupajo in vedo, 
da bo za njihove otroke var-
no poskrbljeno," je pojasni-
la animatorka Nina Milinko-
vič. "Otroci so sproščeni in 
ne obremenjeni, ker način 
dela ni enak šolskemu. Od-
nos je vzajemen, oni podaja-
jo ideje in mi se jim prilago-

dimo, saj je ključno, da se 
skupaj dobro počutimo."
Sodobni čas je otroke res pah-
nil v informacijsko tehnologi-
jo, a še vedno neizmerno uži-
vajo, ko ustvarjajo z rokami, 
tekajo za žogo in tekmujejo v 
družabnih igrah. "Risali smo, 
izdelovali zapestnice in sne-
žene može iz volne in vate. 
Sodelovali smo v Nivea nate-
čaju, v okviru katerega smo 
narisali srce in vanj napisali, 
kako pomagamo drugim. Po-
skrbljeno je bilo tudi za špor-
tno aktivnost," je povedala 
Nina Milinkovič, ki opaža, da 
so med otroki še vedno naj-
bolj priljubljene igre z žogo. 
"Fantje so se preizkusili v 
nogometu, dekleta v podaja-
nju žoge. Pripravili smo tudi 
poligon iz blazin in otroci so 
premagovali ovire." Zadnji 
dan delavnic so se našemili 
in organizirali pustno raja-
nje. Otroci so nam zaupali, 
da se delavnic udeležujejo že 
več let in na njih uživajo, na-
slednje leto pa zagotovo spet 
pridejo. "Brez telefona, raču-
nalnika in televizije se da 
preživeti, v družbi prijateljev 
pa je prosti čas bolj zabaven," 
so še zatrdili. 

Brez tehnologije 
se da preživeti
Med zimskimi počitnicami je potekala brezplačna 
otroška delavnica Dobimo se ob pol desetih, ki jo 
je pripravilo Društvo prijateljev mladine Škofja Loka.

Zadnji dan delavnic so pripravili pustno rajanje, se 
našemili v kostume in si poslikali obraze. / Foto: Primož Pičulin 
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Mateja Rant

Gorenja vas – "Živimo na 
podeželju in mnogim pot do 
Škofje Loke ni del vsako-
dnevne rutine. Občina je se-
stavljena iz šestih krajevnih 
skupnosti, večina prebival-
cev živi v hribovitem svetu, 
tako da v Gorenjo vas priha-
jajo le po nujnih opravkih, 
kot je obisk zdravnika, ban-
ke, trgovine, pošte …" so svo-
jo željo po ponovnem odpr-
tju poslovalnice poskušali 
utemeljiti na občini. A na 
Gorenjski banki so jim poja-
snili, da odločitev o zaprtju 
ni bila lahka, sprejeli so jo na 
podlagi temeljitega premi-
sleka in podrobnih analiz. 
"Digitalizacija in uvedba so-
dobnih bančnih poti že ne-
kaj časa postavlja pod vprašaj 
upravičenost posameznih 
poslovalnic, saj je večina sto-
ritev prek elektronskih poti 
na voljo ves čas. Racionaliza-
cija poslovne mreže terja, da 
manj obremenjene posloval-
nice združimo in s tem opti-
miziramo stroške."
Informacija o zaprtju poslo-
valnice je sicer pri strankah 
izzvala številne negativne 

odzive, saj so jo razumeli 
kot enostransko spremem-
bo v partnerskem odnosu, 
so poudarili na občini. Opo-
zarjajo tudi, da je predvsem 
starejšim občanom digitali-
zacija bančnih računov pov-
sem tuja. "Razumemo, da 
se področje bančništva spre-
minja in da večina storitev 
prehaja v digitalizirano obli-
ko, a za starejšo populacijo, 
za katero je računalnik prej 
ovira kot pripomoček, ukini-

tev bančnega okenca pred-
stavlja nepremostljivo ovi-
ro." Na Gorenjski banki so 
zato pojasnili, da ob vsaki 
spremembi poskrbijo, da 
lahko stranke na območju 
delovanja njihovih posloval-
nic večino manj komple-
ksnih finančnih storitev ne-
moteno uporabljajo tudi v 
prihodnje. Tako so v Gore-
nji vasi posodobili banko-
mat in poleg dviga gotovine 
omogočili tudi plačilo polo-

žnic, prav tako naj bi bil v 
prihodnje mogoč tudi polog 
gotovine. Na bančnih karti-
cah so povišali limite za dvig 
gotovine na bankomatih in 
nakupe na POS-terminalih, 
osebne račune pa bo mogo-
če spremeniti v bančni pa-
ket, ki ponuja možnost so-
delovanja z osebnim ban-
čnikom oziroma osebnim 
svetovalcem in torej ureja-
nje finančnih zadev tudi na 
daljavo.

Banka zaprla vrata
Po zaprtju poslovalnice v Gorenji vasi so z občine Gorenjski banki poslali dopis, v katerem so 
poudarili pomen banke v občini in prosili za ponovno proučitev odločitve o zaprtju, a njihova prošnja 
ni obrodila sadov.

Stranke Gorenjske banke je močno razburilo zaprtje poslovalnice v Gorenji vasi. 

Mateja Rant

Gorenja vas – Svoja likovna 
dela so letos učenci ustvarja-
li pod naslovom Nasmeh, 
ker mi je mar, povsod in za 
vsakogar. Na natečaj je pri-
spelo 817 likovnih del iz vse 
Slovenije, pa tudi iz Hrva-
ške in Nemčije. Komisija, ki 
so jo sestavljale akademski 
slikarki Silva Karim in Maja 
Šubic ter profesorica razre-
dnega pouka Jana Rojc in 
upokojena svetovalka za ra-
zredni pouk Marjeta Kepec, 
je med njimi izbrala trideset 
najboljših, ki so ta čas na 
ogled v prostorih OŠ Ivana 
Tavčarja, sredi maja pa jo 
bodo preselili v Partizansko 
bolnico Franja.
Poleg ustvarjalnosti pri na-
tečaju cenijo tudi to, da 
učenci znajo videti človeka v 
stiski in so mu pripravljeni 
pomagati. V okviru natečaja 
se namreč trudijo otrokom 
ponuditi priložnost, da raz-
vijejo zavedanje, kako lahko 
s svojim, pa naj bo še tako 
majhnim delom veliko pri-
pomorejo pri izboljševanju 
življenj ljudem, ki jih obkro-

žajo. Želijo jih tudi spodbu-
diti k iskanju rešitev, kako si 
lahko med seboj pomagajo 
in kaj lahko naredijo drug za 
drugega, za ljudi okrog sebe 
in za boljši jutri vseh nas. In 
kot so prepričani na Rde-
čem križu Slovenije, lahko 
veliko naredijo že samo s 
prijaznim pogledom in na-
smehom. Na zaključni pri-
reditvi so najboljše iz posa-
mezne triade nagradili z 

brezplačnim letovanjem na 
Debelem Rtiču in prostim 
vstopom v bolnico Franjo. 
Pred štirimi leti se je na-
mreč natečaju pridružil tudi 
Mestni muzej Idrija, saj kot 
je poudarila Milojka Magaj-
ne iz omenjenega muzeja, 
so njihova skupna točka vre-
dnote. "Vsi se trudimo, da bi 
te vrednote spodbujali in jih 
širili naprej. Skupaj smo 
uspešnejši." 

Mlade ustvarjalce je na za-
ključni prireditvi nagovoril 
tudi poslanec državnega zbo-
ra Žan Mahnič, ki se je tistega 
dne razveselil tudi shoda mla-
dih proti podnebnim spre-
membam, saj to po njegovem 
pomeni, da se že otroci zave-
dajo svoje vloge pri ustvarja-
nju naše skupne prihodnosti. 
Sodelujočim na natečaju se je 
zahvalil za njihovo požrtvo-
valnost in dobrodelnost, tako 
kot županu Milanu Čadežu 
pa se mu zdi pomembno 
tudi, da s tem šolo postavljajo 
na mednarodni zemljevid. 
Tudi Živka Banjaca z ministr-
stva za izobraževanje, zna-
nost in šport veseli, da v šoli 
uspešno združujejo vedoželj-
nost in dobrodelnost. Verja-
me, da se tu rojevajo novi 
"Tavčarji", ki bodo v priho-
dnje zaznamovali ta kraj.

Ker jim je mar ...
Na pobudo Osnovne šole Ivana Tavčarja so v sodelovanju z Rdečim križem 
Slovenije in Mestnim muzejem Idrija že deveto leto zapored razpisali 
likovni natečaj Otroci pomagajo otrokom. Najboljše risbe so sredi marca 
tudi nagradili.

V Osnovni šoli Ivana Tavčarja so pripravili sklepno prireditev natečaja Otroci pomagajo 
otrokom.

Mateja Rant

Gorenja vas – Delegacija 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne si je v začetku marca 
ogledala Ljubljanski regijski 
center za ravnanje z odpadki 
(RCERO Ljubljana), kjer na 
enem mestu predelujejo 
mešane komunalne in bio-
loške odpadke tretjine Slo-
venije, tudi iz občine Gore-
nja vas - Poljane.
Ogleda so se udeležili štirje 
svetniki in štirje člani ob-
činske uprave z županom 
Milanom Čadežem. "Tako 
smo lahko videli, kam se vo-
zijo odpadki iz naše občine 
in na kakšen način poteka 
njihova nadaljnja obdelava. 
Glede na videno pa lahko 

rečem, da so cene odlaganja 
odpadkov pri nas še vedno 
zelo nizke," je razložil žu-
pan. V občini Gorenja vas - 
Poljane so sicer znani po 
izredno učinkovitem loče-
vanju odpadkov. Zberejo 32 
kilogramov ostanka komu-
nalnih odpadkov na osebo 
oziroma 21,7 odstotka 
ostanka komunalnih od-
padkov. "Pri interpretaciji 
podatka je treba upoštevati, 
da v občini kar 96 odstot-
kov gospodinjstev biološke 
odpadke kompostira in zato 
ti odpadki niso zajeti v sis-
tem zbiranja; posledično je 
delež odpadkov, zbranih v 
zelenem zabojniku, višji," 
so ob tem še pojasnili na 
občini.     

Ogledali so si postopek 
predelave odpadkov

Delegacija Občine Gorenja vas - Poljane si je ogledala 
Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki.

Zelo sem bil vesel, ko smo 
predlani na seji sveta Go-
renjskih lekarn potrdili in-
vesticijski načrt, ki je pred-
videl kar polovico teh sred-
stev za obnovo lekarne v 
naši občini.
Skupaj z investitorjem Go-
renjske lekarne smo prido-
bivali dokumentacijo za 
gradbeno dovoljenje, v okvi-
ru katerega so poleg posega 
v pritličju predvideli tudi 
gradnjo novega vhoda v le-
karno neposredno z novega 
parkirišča. Skupna predvi-
dena ocena investicije je 
slabe pol milijona evrov. V 
oktobru so se gradbena dela 
sodobnih lekarniških pro-
storov v pritličju zdravstve-
nega doma Gorenja vas 
tudi začela, po večini so bila 
končana do konca leta. V 
januarju je bil izveden teh-
nični pregled novih prosto-
rov, sledila je odprava na-
pak in pomanjkljivosti, v 
začetku marca pa je bilo iz-
dano tudi uporabno dovo-
ljenje. Z aprilom pa ima le-
karna v načrtu začetek upo-
rabe novih prostorov. Nova 
lekarna bo moderno opre-
mljena, tudi z lekarniškim 

robotom, ki bo namenjen 
skladiščenju zdravil in pri-
našanju zdravil na izdajno 
mesto.
Lekarna bo tako prijaznej-
ša za gibalno ovirane in 
mamice z vozički in bo na 
splošno dostopnejša vsem. 
Zahvaljujem se Gorenj-
skim lekarnam za to prido-
bitev, na občini se pa bomo 
še naprej trudili, da bomo 
v naše kraje pripeljali kar 
največ zdravstvenih stori-
tev. Za zdaj nam dobro 
uspeva.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Novi prostori 
lekarne

Milan Čadež
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Mateja Rant

Poljane – Odprtje razstave 
Za našo stvar so v Kultur-
nem društvu dr. Ivan Tavčar 
Poljane v sodelovanju z Mu-
zejskim društvom Škofja 
Loka pospremili s predava-
njem o poljanskem rojaku 
Maksu Miklavčiču. Muzej-
sko društvo Škofja Loka so 
namreč ustanovili leta 1937 
na pobudo članov "profesor-
skega ceha", pri katerem je 
od vse od prvega srečanja 
leta 1930 sodeloval tudi Mi-
klavčič. Profesorski ceh je 
predstavljal edinstveno sku-
pino profesorjev in kultur-
nih delavcev, povezanih s 
Škofjo Loko oziroma širšim 
loškim območjem, ki so 
spodbudili tudi ustanovitev 
muzeja v Škofji Loki v letu 
1939, je pojasnil predsednik 
Muzejskega društva Škofja 
Loka Aleksander Igličar.

Trideseta leta prejšnjega 
stoletja, v katera segajo za-
metki profesorskega ceha in 
kasneje muzejskega dru-
štva, so bila po besedah Šte-
fana Kržišnika iz muzejske-
ga društva leta živahnega 
kulturnega delovanja v naj-
širšem smislu. Del tega do-
gajanja je bil tudi duhovnik, 
zgodovinar, geograf, profe-
sor in arhivar Maks Miklav-
čič. "Med enajstimi ustanov-
nimi člani so bili sicer v je-
dru Ločani, nekaj članov pa 
je bilo iz obeh dolin, saj je 
bilo gibanje vseloško." Pro-
fesorski ceh je združeval več 
kot trideset članov, na le-
tnem srečanju se jih je nava-
dno zbralo okrog dvajset, je 
razložil Kržišnik in dodal, 
da so bili res pravi "inkuba-
tor idej", kar je razvidno iz 
kronike, ki jo je zapisoval 
eden od članov, profesor 
France Planina. V njihova 

srečanja je močno zarezala 
druga svetova vojna. "Še eno 
srečanje je bilo leta 1941, po-
tem pa so se v precej manjši 
zasedbi znova zbrali leta 
1965, a se kot skupina niso 
nikoli več obnovili," je razlo-
žil Kržišnik in dodal, da so 
jim lahko velik zgled pri nji-
hovem sedanjem delu, tako 
s svojo zagnanostjo kot 
medsebojno povezanostjo.
Življenjski portret Maksa 
Miklavčiča je v nadaljevanju 
predstavila zgodovinarka in 
bibliotekarka ter podpredse-
dnica Muzejskega društva 
Škofja Loka Helena Janežič, 
ki je z Miklavčičem tudi v 
sorodstvenem razmerju. 
"Stric Maksl, kot smo mu 
rekli, je bil tako ves čas pri-
soten v naši družini. Bil je 
ljudski človek, izredno pre-
prost, čeprav je bil zelo štu-
diran. Veliko se je pogovar-
jal z ljudmi in jih zato tudi veliko poznal." Zelo rad se 

je vračal domov in je zraven 
rojstne domačije zgradil 
svojo hišo. Rodil se je v Do-
lenji Ravni leta 1900 v dru-
žini z osmimi otroki. "Zgo-
dovina ga je zanimala od 
malih nog, njegovo geslo je 
bilo, da se bomo dobro zna-
šli v današnjem času, če 
bomo poznali zgodovinske 
korenine," je pojasnila He-
lena Janežič. Šolo je obisko-
val najprej na Malenskem 
Vrhu in kasneje v Škofji 
Loki, potem pa je bil dijak 
Škofijske gimnazije v Šent-
vidu in študent teološke fa-

kultete. Po posvetitvi v du-
hovnika leta 1923 se je vpi-
sal na študij zgodovine in 
geografije ter poučeval na 
Škofijski gimnaziji v Šentvi-
du do leta 1941, ko so Lju-
bljano zasedli Nemci. "Tik 
pred koncem vojne leta 1945 
je doktoriral." Od leta 1937 
je deloval tudi kot škofijski 
arhivar. "Arhiv je dobil v 
zelo slabem stanju, a ga je 
uredil po načelu izvora. Nje-
gova zasluga je tako sodob-
na ureditev celotnega takra-
tnega škofijskega, danes 
nadškofijskega arhiva." 
Znan je tudi po tem, je še 

dodala Helena Janežič, da je 
arhiv odprl strokovni javno-
sti. Obenem je na teološki 
fakulteti predaval cerkveno 
zgodovino in bil leta 1970 
imenovan za njenega deka-
na. "Veljal je za izredno za-
nimivega predavatelja, nje-
gova predavanja so bila ve-
dno dobro obiskana." Neza-
nemarljivo je še njegovo 
znanstveno delo, je poudari-
la Helena Janežič, saj njego-
va bibliografija šteje skoraj 
dvesto enot. Objavil je števil-
ne strokovne prispevke in je 
soavtor obsežne knjige Leto 
svetnikov.

Zelo izobražen, a preprost človek
V dvorani kulturnega doma v Poljanah so sredi marca ob robu razstave Za našo stvar, posvečene 80-letnici delovanja Muzejskega društva Škofja Loka, 
predstavili poljanskega rojaka dr. Maksa Miklavčiča, enega izmed pobudnikov ustanovitve društva.

Življenjski portret Maksa Miklavčiča je predstavila zgodovinarka in bibliotekarka  
Helena Janežič. / Foto: Primož Pičulin

V avli kulturnega doma v Poljanah so odprli razstavo Za našo stvar. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Gorenja vas – Ideja, da bi 
ustvarili muzikal, se je učen-
ki Lučki Peternelj porodila 
pred natanko enim letom. 
Učiteljica glasbene umetno-
sti Neža Erznožnik je spre-
jela izziv in pod njenim 
mentorstvom so se začele 
priprave. "Muzikalu sem že-
lela dodati svojo noto in iz-
virnost in tako sem prišla na 
idejo, da dogajanje prestavi-
mo v Poljansko dolino," je 
razložila Neža Erznožnik in 
dodala, da so se zato tudi od-
ločili, da ga izvedejo v po-
ljanskem narečju. "Ker tega 
narečja sama ne obvladam, 
saj prihajam iz Žirov, sem 
za pomoč prosila sodelavca 
Martina Oblaka, ki je bese-
dilo 'prevedel' v pravo po-
ljansko narečje," je še poja-
snila Neža Erznožnik. 
Dialogi in besedila pesmi so 
začeli nastajati že med lan-

skimi poletnimi počitnicami, 
in sicer je pri tem Neža Er-
znožnik združila moči z 
učenkami Lučko Peternelj, 
Hano Oblak in Kristino Fer-
lan. Nobenih težav ni bilo 
niti z iskanjem igralske za-
sedbe, čeprav predstava 
vključuje tako igro kot petje 
in ples ter so morali učenci 
veliko vaditi tudi doma. Ideje 
za sceno, kostume in podob-
no pa so nastajale kar sproti, 
med vajami. "Prav vsak od 
nastopajočih je kaj prispeval 
k predstavi," je poudarila 
Neža Erznožnik. Pri predsta-
vi je sicer sodelovalo 18 igral-
cev, tako sedanjih kot nekda-
njih učencev, in 12 članov 
mladinskega pevskega zbo-
ra. Scenografija je bila delo 
Neže Erznožnik, Lučke Pe-
ternelj in Neže Lučin. "Ker s 
tem nimamo nikakršnih iz-
kušenj, smo se odločile za 
povsem enostavno sceno. 
Doma sem pobrskala za sta-

rimi rjuhami, kupila barve in 
že smo lahko ustvarjale." Za 
glasbeno spremljavo je po-
skrbel Matjaž Slabe, učitelj 
glasbene umetnosti na sose-
dnji šoli v Poljanah, ki je po-

magal tudi pri ozvočenju in 
osvetlitvi. Vaje so bile po be-
sedah Neže Erznožnik inten-
zivne, saj so morali resnično 
izkoristiti tistih nekaj sku-
pnih ur, ki so jih imeli na 

voljo. "S petjem večjih težav 
ni bilo, saj so glavne pevke 
tudi članice pevskega zbora, 
zato sem vedela, da so pev-
skim izzivom kos. Plesne ko-
reografije pa smo skupaj se-

stavili kar na vajah." Učence 
je pohvalila, da so glede na 
majhno število skupnih vaj 
zelo hitro osvojili igro in jo 
na koncu odlično izvedli. 
Vse vloženo delo se je izlilo 
v čustveno igro nastopajo-
čih, ki je sprožila neverjeten 
odziv pri publiki. "Vzdušje 
na sami premieri je bilo res 
nekaj posebnega. Nismo si 
mislili, da bodo opazili vse 
hudomušne in humorne 
vložke, ki smo jih vstavili v 
igro, a so nas gledalci pozi-
tivno presenetili," je zado-
voljna Neža Erznožnik, ki je 
opazila, da so nastopajoči s 
svojim petjem in igro poskr-
beli, da je marsikomu po 
licu spolzela tudi kakšna 
solza. "Občutkov med pre-
miero ni mogoče opisati. 
Najmočnejši je bil ponos na 
vse nastopajoče. Res sem ve-
sela, da sem lahko del tako 
navdihujočih, pozitivnih in 
ustvarjalnih učencev," je še 
dejala Neža Erznožnik.
Predstavo bodo uprizorili 
tudi za učence njihove šole 
in OŠ Ivana Groharja Škofja 
Loka, z njo bi se radi odpra-
vili še po drugih šolah. Do-
govarjajo se tudi za gostova-
nje v DPD Svoboda Žiri, že-
leli pa bi si jo uprizoriti tudi 
na Visokem. 

Pritekla tudi kakšna solza ...
V Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas so že sredi februarja navdušili s šolsko predstavo Mamma mia, ki so jo izvedli v 
poljanskem narečju, veliko zanimanje za brezplačne vstopnice pa je vladalo tudi za ponovitve minuli petek in nedeljo. 

Prizor iz muzikala Mamma mia / Foto: arhiv šole
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V občini Železniki imamo tri 
zdravnike splošne oziroma 
družinske medicine. Dr. Gre-
gor Habjan zaključuje z de-
lom in odhaja v pokoj. V za-
dnjem obdobju smo intenziv-
no iskali tretjega zdravnika, ki 
bi nadomestil dr. Habjana. 
Trenutno opravljajo speciali-
zacijo v Zdravstvenem domu 
Železniki trije mladi zdravni-
ki, od katerih bosta dva zaklju-
čila specializacijo z zaključ-
nim izpitom do konca sep-
tembra letošnjega leta in pri-
dobila licenco. V tem trenutku 
nobenemu od teh mladih 
zdravnikov ne moremo pode-
liti koncesije za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti. Pogoj 
za podelitev koncesije je tri 
leta staža po opravljeni specia-
lizaciji. Prečesali smo veliko 
možnosti, opravili veliko raz-
govorov in posvetovanj, kako 
priti do tretjega zdravnika in 
hkrati obdržati mlade zdravni-
ke. Odločili smo se, da bomo 
šli v podelitev koncesije. Na 
seji občinskega sveta konec 
decembra 2018 smo sprejeli 
ustrezni akt o podelitvi konce-
sije. Predhodno smo pridobili 
soglasje Ministrstva za zdrav-
je, Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije in Osnov-
nega zdravstva Gorenjske. Na 
razpis koncesije smo prejeli 
prijavo Ambulante Košir. Po 
opravljenem skrbnem pregle-
du in dopolnitvi prijave smo 
morali pridobiti še soglasje 
Ministrstva za zdravje. V sre-
do, 20. marca, smo prejeli tudi 
to soglasje in prav v teh dneh 
speljujemo zadnje postopke 
za podelitev koncesije Ambu-
lanti Košir, ki bo s sodelova-
njem mladih zdravnikov zago-
tovila tretjo ambulanto v Žele-
znikih. Z dr. Koširjem smo se 
tudi dogovorili, da bo vrnil 
podeljeno koncesijo, ko bo 
nekdo od mlajših zdravnikov 
izpolnil pogoj glede zahteva-
nega triletnega staža in želel, 
da mu preko razpisa podelimo 
koncesijo. S strani občine so 
tako narejeni vsi koraki, da dr. 
Gregor Habjan lahko zaključi 
z delom konec tega meseca.
Ob tej priložnosti se mu za-
hvaljujem za dolgoletno ve-
stno delo v Zdravstvenem 
domu Železniki. 

Pri postopkih na Ministrstvu 
za zdravje nam je zelo poma-
gala ga. Petra Bogataj iz Da-
šnice, ki se ji tudi zahvaljujem 
za trud in hitro odzivnost.
Vrnitev koncesije in odhod v 
pokoj pa je napovedala tudi 
otroška zobozdravnica, ki za-
ključuje z delom v mesecu 
juliju 2019. Na prihajajoči ob-
činski seji 11. aprila bomo po-
trjevali akt o podelitvi konce-
sije za to delovno mesto. Pri-
dobili smo že potrebna so-
glasja Ministrstva za zdravje, 
Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije in Osnov-
nega zdravstva Gorenjske. 
Razpis za podelitev koncesije 
za to delovno mesto bo po 
pravnomočnosti akta obja-
vljen konec aprila ali v začet-
ku maja 2019.
Na zadnjem sestanku na Za-
vodu za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije smo se po-
novno pogovarjali o zagotovi-
tvi programa za zdravnika 
pediatra v Železnikih. Pove-
dali so nam, da je pravi na-
slov Ministrstvo za zdravje in 
da bi verjetno lahko dobili 
program za pediatra, če bi 
nam uspelo dobiti tudi zdrav-
nika za opravljanje tega pro-
grama. V prejšnjem tednu na 
sestanku na Ministrstvu za 
zdravje so povedali enako – 
program za pediatra lahko 
dobimo, če nam uspe dobiti 
zdravnika za ta program. In 
sicer bi lahko dobili program 
že za naslednje leto. Zato 
prosim vse občanke in obča-
ne, da nam pomagate iskati 
zdravnika pediatra.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Zdravstveno osebje

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Direkcija RS za 
infrastrukturo ima ta čas na 
državnih cestah v zgornjem 
delu Selške doline "odprta" 
kar štiri večja gradbišča. Na 
poti proti Zalemu Logu, So-
rici in Davči tako naletimo 
na polovične in tudi popolne 
cestne zapore. Investicije iz-
vaja Gorenjska gradbena 
družba. Predvidoma včeraj 
so se začela zaključna dela v 
križišču v Podroštu, zato bo 
cesta v Sorico do konca aprila 
zaprta. Obvoz je urejen pre-
ko Petrovega Brda. Kot je ra-
zložil vodja gradbišča Jure 
Rutar, bodo na območju kri-
žišča z mrežami zaščitili bre-
žino in spodnji odsek soriške 
ceste preplastili še z zaključ-
nim slojem asfalta. V času 
asfaltiranja bo potrebna tudi 
polovična zapora ceste od 
Podrošta proti Petrovemu 
Brdu, je napovedal Rutar.
Začela se je tudi že sanacija 
skalnih brežin in odprava 
ožin na državni cesti pri od-
cepu za Davčo in dober kilo-

meter naprej od Zalega Loga 
– pred odcepom za Ravne. 
Zaradi investicije, ki je vre-
dna 685 tisoč evrov, so vse 
do sredine avgusta predvide-
ne delne zapore ceste z iz-
menično enosmernim pro-
metom, urejenim s sema-
forji, potekajo pa tudi popol-
ne zapore. Slednjo so v ce-
stni ožini nad Zalim Logom 
že odpravili, dela sedaj izva-
jajo ob polovični zapori. Na-
črtujejo zaščito brežine s si-
drano mrežo površine 428 
kvadratnih metrov, rekon-
strukcijo ceste v dolžini 142 
metrov, izgradnjo 40 me-
trov dolge oporne konstruk-
cije in dograditev robnega 
venca na regulacijskem zidu 
v dolžini 42 metrov.
Včeraj so vzpostavili še po-
polno zaporo na lokaciji pri 
davškem mostu, in sicer 
med 8. in 13. uro ter med 
15.15 in 18. uro. Rutar pred-
videva, da bo potrebna okoli 
štirinajst dni; ko bo razširi-
tev zadostna, se bodo dela 
nadaljevala ob polovični za-
pori. Predvideli so odstrani-

tev dela skalne brežine in 
zavarovanje z visečo mrežo 
površine približno 245 kva-
dratnih metrov, sanacijo 
podpornega zidu ob Selški 
Sori in ureditev ceste v dol-
žini 125 metrov. Obvoz za 
osebna vozila je preko Dav-
če, za tovorna vozila pa pre-
ko Cerknega.
Poteka tudi sanacija pobočja 
ob državni cesti v Davčo, 
dvesto metrov naprej od 

davškega mostu. Predvide-
na je izvedba podajno-lovil-
nih sistemov v skupni dolži-
ni 150 metrov, kar bo pre-
prečilo nalete kamenja na 
cesto, ter dodatna zaščita 
obcestnih brežin v skupni 
površini 905 kvadratnih me-
trov. Promet je v času del 
urejen izmenično enosmer-
no. Investicija, vredna 198 
tisoč evrov, naj bi bila kon-
čana do konca aprila.

Na cestah več zapor
Zaradi zaključka rekonstrukcije je predvidoma od včeraj znova zaprta regionalna cesta Podrošt–
Sorica. Zapora je tudi na cesti od davškega mostu naprej v smeri Zalega Loga, saj na dveh lokacijah 
sanirajo skalni brežini. Poteka tudi sanacija pobočja ob državni cesti v Davčo.

Sanacija brežine dober kilometer naprej od Zalega Loga

Ana Šubic

Davča – Na kmetiji pr' Krivc 
v Davči je 7. marca zvečer 
izbruhnil velik požar, s kate-
rim se je več ur borilo 57 ga-
silcev iz prostovoljnih gasil-
skih društev Železniki, Ru-
dno, Selca, Zali Log in Dav-
ča. Kljub njihovemu trudu 
je bilo opustošenje veliko, 
saj so zgoreli stara hiša, go-
spodarsko poslopje z žago 
in hlev. Šlo je za največjo 
intervencijo zaradi požara v 
zadnjih letih na območju 
občine Železniki, je pojasnil 
občinski gasilski poveljnik 
Klemen Šmid, ki je vodil in-
tervencijo. Ta je bila še do-
datno zahtevna, ker na ob-
močju ni hidrantnega 
omrežja, zato so morali ga-

silci vodo na domačijo na 
dobrih tisoč metrih nadmor-
ske višine pripeljati s seboj. 
Če bi prišli le pet minut ka-
sneje, bi ostali še brez stano-
vanjske hiše, ki jo je prav 
tako že načel ogenj, je pove-
dal gospodar Tine Kejžar. 
Tistega večera je malo pred 
enajsto uro opazil, da se zu-
naj nekaj sveti. Pomislil je, 
da gre morda za soj balkon-
ske luči, ko je stopil ven, pa 
je uzrl ognjene zublje, ki so 
se širili iz kurilnice. Sin Ti-
len je poklical pomoč. Iz 
hleva jim je uspelo rešiti se-
dem krav, medtem ko je se-
dem prašičev in teliček pogi-
nilo. V požaru so zgoreli 
tudi tračna žaga, motorne 
žage, sekularji, cepilec, pri-
kolica, unimog ... pa tudi 

rokodelsko orodje, kolovrat 
in statve, na katerih je Tine 
Kejžar na Dnevu teric prika-
zoval tkanje platna. 
Začetnemu šoku je sledilo 
spoznanje, da v nesreči niso 
ostali sami. Gasilci, krajani 
in sorodniki so združili moči 
in v treh dneh očistili pogori-
šče. Mnogi so že ponudili 
tudi pomoč pri gradnji nove-
ga gospodarskega poslopja z 
žago, garažami in hlevom, 
kar bo prišlo še kako prav. 
Gospodar Tine potihoma 
upa, da bi bil objekt pod stre-
ho do jeseni.
Kmetija je bila sicer zavarova-
na, a odškodnina še zdaleč ne 
bo poplačala nastale škode. 
Podpredsednik Krajevne sku-
pnosti (KS) Davča Gregor Ko-
der je kmalu po nesreči skli-

cal izredno sejo, na kateri so 
imenovali odbor za pomoč 
družini v stiski. V njem so 
poleg Kodra še predsednik 
turističnega društva Lojze Je-
lenc, predsednik PGD Davča 
Mitja Prezelj in občinski sve-
tnik Božo Prezelj. Na podlagi 
dovoljenja upravne enote je 
na območju KS steklo zbira-
nje prostovoljnih prispevkov. 
Mnogi krajani so prispevali 
tudi pomoč v hrani, okoliški 
mesarji pa mesne izdelke. 
Kodra solidarnost krajanov ni 
presenetila, saj so Krivčevi od 
nekdaj zelo aktivni v doma-
čem kraju in pripravljeni po-
magati, kar se jim sedaj vra-
ča. Tine Kejžar je tudi lanski 
prejemnik občinskega pri-
znanja za življenjsko delo 
prostovoljcev.

Požar na kmetiji v Davči
Pr' Krivc v Davči so v hudem požaru zgoreli gospodarsko poslopje, hlev in stara hiša. Domačini so 
takoj priskočili na pomoč.

Tine Kejžar kaže kurilnico, v kateri je izbruhnil požar. Ogenj je že načel tudi stanovanjsko hišo. / Foto: Gorazd Kavčič

Selca – Osmi Krekov večer, ki sta ga Kulturno društvo dr. Ja-
nez Evangelist Krek in Župnija Selca nameravala pripraviti 
sredi marca, so prestavili na konec meseca. Potekal bo v so-
boto, 30. marca, ob 20. uri v Krekovi dvorani v Selcih. Gost bo 
zgodovinar, literarni zgodovinar in slovenist prof. ddr. Igor 
Grdina. Predstavil bo poglede na življenje in delo Ivana Can-
karja, dr. Andreja Gosarja in selškega rojaka dr. Kreka. Pred-
stavil bo tudi gibanja, ki so odločilno zaznamovala duhovno-
zgodovinske premike 20. stoletja, in spregovoril o svoji zadnji 
knjigi Ivan Cankar: portret genija.

O velikanih slovenskega naroda

Selca – V soboto, 30. marca, ob 11. uri bo na igrišču pred Po-
družnično šolo Selca prireditev ob 240-letnici šolstva v tem 
kraju. V primeru slabega vremena bo potekala v telovadnici. Po 
prireditvi si bo v šoli možno ogledati, kaj so učenci ustvarjali 
pod okriljem zgodovinskega društva podružnice Selca, ter "bu-
kvarnico". Pripravljajo tudi razstavo starih šolskih predmetov, 
fotografij, dokumentov in izdelkov učencev, ki si jo bo možno 
ogledati še v nedeljo od 9. do 12. ure in od 15. do 17. ure.

Prireditev ob jubileju šole v Selcih
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Ana Šubic

Železniki – Dramska skupi-
na KUD France Koblar je na 
oder postavila Linhartovo 
komedijo Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi. "Čas doga-
janja je kar oddaljen od da-
našnjega, sodobnega življe-
nja, a ljubezen in z njo pove-
zane spletke obstajajo tudi 
danes. Težje si predstavlja-
mo boj malega človeka za 
pravice, ker je včasih gospo-
da imela škarje in platno v 
svojih rokah. Prepričana 
sem, da stara klasika vedno 
'vžge', zato toplo povabljeni 
v Kulturni dom Železniki v 
soboto, 30. marca, na premi-
ero ali 6. aprila na prvo po-
novitev, obakrat ob 19. uri," 
je dejala režiserka Mateja 
Markelj. 
V dramski skupini so se dol-
go odločali, katere igre bi se 
lotili, saj ni enostavno najti 
takšne, ki je pisana na kožo 
igralcem in režiserju ter 
ustreza tudi dvorani, je poja-
snila Markljeva. Ko je Nejc 
Demšar predlagal Linharto-
vega Matička, so se vsi stri-
njali. "Na začetku smo imeli 
kar nekaj težav z igralci, 
manjkale so nam moške vlo-
ge, zato smo k sodelovanju 

povabili mladega Nejca Kav-
čiča, po dveh letih pa se je 
vrnil Stane Koblar. Ostali so 
več ali manj že vajeni odr-
skih desk," je povedala reži-
serka. V igri bo nastopilo 
enajst igralcev. V glavnih 
vlogah so: Nejc Demšar 
(Matiček), Aleksandra Mar-
kelj (Nežka), Matej Markelj 
(baron) in Majda Demšar 
(gospa). Omenjeni imajo po 
besedah Markljeve zelo veli-
ko teksta, a se kljub temu 
odlično znajdejo v svojih 
vlogah. Poleg njih bodo zai-
grali še Jure Zupanc, Matej 
Benedičič, Miha Lotrič, Blaž 

Vrhunc, Jerneja Tolar, Nejc 
Kavčič in Stane Koblar. "Po-
hvaliti moram vse igralce, 
saj so se v vloge povsem vži-
veli in iz vaje v vajo vsi sku-
paj bolj uživamo," je zado-
voljna režiserka. Komedija 
se sicer odvija pred več kot 
230 leti na gradu na Gorenj-
skem, kjer sta služila tudi 
vrtnar Matiček in Nežka kot 
baroničina hišna. Pripravlja-
ta se na poroko, a pride do 
zapletov ...  
Scena bo preprosta, zanjo 
bo poskrbel Oton Demšar, 
Vili Tolar pa za glasbo. 
"Oblek za moške ni bilo tež-

ko najti med vsemi že ra-
bljenimi, obleke za ženske 
vloge pa so nove," je poveda-
la Markljeva. Za kostume je 
poskrbela Nika Lotrič in 
skupaj z Dolores Mohorič 
tudi za drobne rekvizite. Sle-
dnja bo skupaj z Vito Do-
lenc tudi v vlogi šepetalke.
To pomlad še nimajo načr-
tovanih gostovanj. Na Sel-
škem jih kaj dosti niti ne 
bodo imeli, saj je večina 
okoliških odrov premajhna. 
Igro bodo tako večkrat odi-
grali v Železnikih in tja po-
vabili tudi občane iz okoli-
ških krajev. 

Na oder z Matičkom
V soboto, 30. marca, bo v Železnikih premiera Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi v 
izvedbi dramske skupine KUD France Koblar. Prva ponovitev bo teden dni kasneje. 

Igralci KUD France Koblar na eni od zadnjih vaj / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Prva letošnja 
razstava, ki jo od sredine 
marca gosti Galerija Muzeja 
Železniki, prikazuje makete 
objektov izpod rok ustvarjal-
nih domačinov, ki so upodo-
bili številne zanimive objek-
te iz Selške doline. Poleg 
mnogih maket cerkva lahko 
občudujemo tudi pomanjša-
ne različice znamenitega 
plavža, številnih kozolcev, 
spomenika v Dražgošah, 
Žagarjevega mlina v Gro-
bljah, tu so še hiša s slamna-
to streho, čebelnjak, lojtrni-
ki ... Pozornost pritegne tudi 

Mlinarjev mlin na Češnjici, 
nedokončana maketa Tone-
ta Gortnarja, ki jo hrani mu-
zej. Ostale razstavljene ma-
kete so izdelali Bojan Bene-
dičič, Ivan Čerin, Viktor Če-
rin in Drago Mihelčič z Za-
lega Loga ter Cveto Arnol, 
Anton Potočnik in Pavle 
Šuštar iz Železnikov, z lese-
nimi miniaturami kmečke 
opreme pa se jim pridružuje 
še Janez Širok iz Polhovega 
Gradca. Razstava bo odprta 

do 5. maja. V muzeju in mu-
zejskem društvu poudarjajo, 
da je za domačine še pose-
bej zanimiva, ker se navezu-
je na njihove domače kraje.
Na hodniku Občine Železni-
ki pa poteka razstava o varo-
vanju in ohranjanju kulturne 
dediščine: 50 let Muzeja Že-
lezniki in 40 let Muzejskega 
društva Železniki. "S številni-
mi fotografijami in postavi-
tvijo razstave želimo obisko-
valcu povedati, kako raznoli-
ko je naše delovanje, kako 
skrbimo za čudovito dedišči-
no, jo ohranjamo, prikazuje-
mo in raziskujemo. Muzej 
Železniki, Galerija Muzeja 

Železniki, zbornik Železne 
niti, Štalca, starodobno žele-
zarstvo in arheologija, to so 
samo nekatere dejavnosti, za 
katere skrbimo člani muzej-
skega društva s sodelavci iz 
muzeja. Posebej bi obiskoval-
ce opozorili na nekatere prvič 
objavljene dokumente o 
ohranitvi in zaščiti plavža, 
kar se je začelo že leta 1941," 
vabijo v muzejskem društvu. 
Razstavo si je možno ogledati 
do sredine maja.

Razstavili makete
V Galeriji Muzeja Železniki je na ogled razstava 
zanimivih maket, na hodniku občine pa razstava 
o ohranjanju dediščine.

Razstava na hodniku občine prikazuje tudi nekatere prvič 
objavljene dokumente o ohranitvi in zaščiti plavža. 

Železniki – Občina Železniki 
in mladinski center sta tudi 
letos na pustni torek v kul-
turnem domu pripravila pu-
stno rajanje. Okoli dvesto 
maškar je najprej uživalo v 
pustnih nastopih učencev 
Glasbene šole Škofja Loka, 
oddelek Železniki, nato so 
zaplesale z modrimi škrati 
na čelu s Smrketo in atom 
Smrkom ter si ogledale še 
nastop železnikarskih ma-
žoretk. Obiskovalce so raz-
veslili tudi s krofi in sokom. 
Pustovanja so kot običajno 
pripravili tudi v nekaterih 
okoliških krajih. 

Plesali s škrati

Pustno rajanje v kulturnem domu je privabilo številne maškare. / Foto: Brina Habjan

Železniki – V petek, 29. marca, v Železnike prihaja ameriški 
pesnik Sydney Lea, ki ga bodo ob 20. uri gostili na literar-
nem večeru v kulturnem domu. Prireditev ob podpori Obči-
ne Železniki prireja Kulturno društvo dr. Janez Evegelist 
Krek Selca v sodelovanju s PEN Slovenija, poimenovali pa 
so jo Večer ameriške poezije v (k)raju pod Ratitovcem. "Sy-
dney Lea je veliko ime sodobne ameriške poezije, finalist 
Pulitzerjeve nagrade, dobitnik vsedržavne nagrade za poezi-
jo in pesnik lavreat Vermonta. Izdal je ducat pesniških knjig, 
več zbirk esejev in avtobiografski roman. Izbor iz njegove 
poezije je pred leti izšel tudi pri Mladinski knjigi v Ljubljani 
z naslovom Na votlem ledu," so o gostu zapisali organiza-
torji. Pogovor z njim bo vodil Prešernov nagrajenec, pesnik 
Marjan Strojan, ki je njegove pesmi prevedel v slovenščino.

Večer ameriške poezije v (k)raju pod Ratitovcem

Železniki – Bajer v Plnadi so tudi letos na predvečer gregor-
jevega razsvetlili gregorčki. Kot ugotavlja predsednik Turi-
stičnega društva (TD) Železniki Tomaž Weiffenbach, je prire-
ditev Luč v vodo lepo uspela. Tudi vreme jim je služilo, pa 
čeprav je sprva kazalo, da jim ne bo naklonjeno. "Obiskoval-
ci so prinesli okoli 150 gregorčkov, prireditev pa so obiskali 
tudi mnogi, ki gregorčka niso izdelali in so prišli pogledat 
star običaj." Pri izvedbi so jim pomagali gasilci, ribiška dru-
žina in skavti iz Železnikov, prireditev pa so z nastopom po-
pestrili otroci iz Antonovega vrtca. "Hvaležni smo tudi gostil-
ni Trnje, ki je prispevala čaj in tople napitke za obiskovalce, 
ter Bojanu in Aljoši Fajfar, ki vsako leto odstopita prostor za 
prireditev," je dejal Weiffenbach. V TD se sedaj že pripravlja-
jo na razstavo cvetnonedeljskih butaric, ki bo v soboto, 6. 
aprila, med 10. in 16. uro v Kulturnem domu Železniki. Na 
ogled bodo butarice iz različnih krajev Slovenije. Butarice bo 
možno tudi kupiti oz. si jih izdelati, sodelovati pa bo možno 
tudi pri izdelavi butare velikanke. Pletar bo izdeloval košare 
za blagoslov velikonočnih jedi. Prireditve Kovtre šivat, ki so 
jo po dolgih letih obudili lani na velikonočni ponedeljek, pa 
letos ne bo, saj so se v TD Železniki in KUD France Koblar 
soglasno odločili, da jo bodo prirejali na vsaki dve leti.

Gregorčki odpluli, prihajajo butarice

Po bajerju v Plnadi so spustili okoli 150 gregorčkov. 
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Makete bodo v muzejski galeriji razstavljene do 5. maja.  
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Mladi po vsem svetu so pred 
dnevi v ospredje postavili 
skrb za okolje in tako so se 
tudi predstavniki mladih iz 
Žirov oglasili pri meni, če bi 
jim občina povrnila stroške 
za prevoz na podnebni shod 
v Ljubljano. Žal na občini 
nimamo te možnosti, ker 
smo omejeni pri ravnanju z 
javnimi sredstvi, se mi pa 
kljub temu zdi pozitivno in 
spodbudno, da mladi odgo-
vorno razmišljajo o okolju. 
Na žalost se namreč danes 
tudi v politiki večinoma gle-
da na to, kaj se nam "splača" 
v tem trenutku, boj proti 
podnebnim spremembam 
pa zahteva dolgoročno načr-
tovanje.
Se pa tudi na občini zaveda-
mo, da gre pri onesnaževa-
nju okolja za pereč problem, 
zato smo v preteklosti izpe-
ljali že več investicij, s kateri-
mi smo prispevali k odgovor-
nejšemu ravnanju z oko-
ljem. Največja naložba na 
tem področju je bila zagoto-
vo 1,7 milijona evrov vredna 
gradnja čistilne naprave, ki 
zelo dobro deluje in je zdaj 
okolje bistveno manj obre-
menjeno kot prej. Lani smo 
v okviru projekta Nekteo 
osvojili tudi prvo mesto za 
energetsko sanacijo javne 
stavbe, in sicer vrtca in šole. 
Premalo poudarjamo, da 
tudi spremembe pri načinu 
ogrevanja javnih stavb pred-
stavljajo del odgovornega od-
nosa do okolja. Tako se tudi 
mladi naučijo, da ogrevanje 
prav tako prispeva k onesna-
ževanju in da je treba skrbeti 
za manjšo porabo energije, 
če želimo naš planet ohraniti 
tudi za zanamce. 
Podnebne spremembe na-
mreč vse bolj občutimo tudi 
na lokalni ravni. Letos se 
kmetje že bojijo suše, ker ni 
bilo snega. Treba pa je opozo-
riti tudi na to, da se v za-

dnjem času zavrže ogromno 
hrane. Tudi to postaja velik 
problem, saj gre po eni strani 
za onesnaževanje, po drugi 
strani pa za egoizem, saj se 
osredotočamo samo na to, 
kaj nam ustreza v določenem 
trenutku, sodobno potrošni-
štvo pa vse to samo še spod-
buja. Sodobni tehnološki pri-
pomočki so vsi zasnovani 
tako, da po določenem času 
odpovejo, čeprav vsi proizva-
jalci znajo narediti izdelek, ki 
bi zdržal bistveno dlje. Rezul-
tat so ogromne količine ne-
potrebnih odpadkov. Zato je 
nujno, da se začnemo vesti 
bolj odgovorno do okolja.
Zato bomo v Žireh tudi v 
prihodnje naložbe načrtova-
li trajnostno in spodbujali 
okolju prijazen način življe-
nja, čeprav se zavedamo, da 
smo del globalnega sveta in 
da je naš prispevek bolj ka-
plja v morje. Ta čas smo pri 
nas lahko še zadovoljni, saj 
se marsikateremu obisko-
valcu iz tujine zdi nepojmlji-
vo, da nam prav iz vsake 
pipe priteče pitna voda ter 
da s pitno vodo celo peremo 
avtomobile ali zalivamo 
rože. Lahko smo srečni, da 
imamo te vire, ravnati pa 
moramo odgovorno, da jih 
ne bomo zapravili.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Odgovorno do okolja

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Ob žirovski osnovni 
šoli raste nova športna dvo-
rana, vredna dobrih osem 
milijonov evrov. Po besedah 
župana Janeza Žaklja naj bi 
sredi aprila objekt že dobil 
streho. Vzporedno poteka 
gradnja začetnega odseka 
obvoznice v njeni bližini. 
Obvoznica bo po končani 
gradnji velika pridobitev za 
kraj, veselijo pa se tudi no-
vega doma za starejše in 
medgeneracijskega centra, 
idejno zasnovo katerega naj 
bi jim zasebni investitor 
predstavil v začetku aprila.
V okviru Grozda majhnih 
domov – središč za kakovo-
stno sožitje zasebni investi-
tor Orpea tudi v Žireh načr-
tuje gradnjo manjšega doma 
za starejše. V skladu s konce-
sijo za institucionalno var-
stvo starejših, ki jim jo je lani 
podelilo ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, naj bi v Ži-
reh dobili dom za dobrih 
šestdeset stanovalcev. "Inve-
stitor ta čas pripravlja zadnjo 
različico idejne zasnove, s 
katero bodo najprej seznanili 
ministrstvo, v začetku aprila 
pa naj bi jo predstavili tudi v 
Žireh," je pojasnil župan. Na 
občini bodo v kratkem ime-

novali komisijo, ki bo spre-
mljala projekt. "V Železnikih 
in Loški dolini so se že mora-
li soočiti s pobudami obča-
nov, ki so nasprotovali gra-
dnji. Upam, da nam bo v Ži-
reh skupaj uspelo najti reši-
tev, sprejemljivo za vse." V 
Žireh namreč že težko čakajo 
na nov dom, v okviru katere-
ga naj bi poskrbeli tudi za 
koordinacijo vseh dejavnosti 
medgeneracijskega sodelova-
nja. Cilj krajevnega medge-

neracijskega središča je na-
mreč kakovostno staranje ter 
solidarno sobivanje med 
mlado, srednjo in staro gene-
racijo. Delovanje medgenera-
cijskega središča Žiri bo ob-
segalo tako programe institu-
cionalne oskrbe kot tudi ne-
institucionalne oblike pomo-
či starostnikom. Gre za obli-
kovanje sodobnega koncepta 
varstva starejših z upošteva-
njem načela deinstitucionali-
zacije, pojasnjuje župan.

Posebno komisijo bodo 
imenovali tudi za spremlja-
nje gradnje nove športne 
dvorane, je še napovedal žu-
pan. "Gre namreč za najve-
čjo naložbo v zgodovini sa-
mostojne občine in prav je, 
da se vse odvija transparen-
tno. Zato naj bi iz vsake 
stranke v občinskem svetu v 
komisijo imenovali po ene-
ga člana." Gradnja po župa-
novih besedah ta čas hitro 
napreduje.

Kmalu pod streho
Dela pri gradnji nove športne dvorane tečejo po načrtih, v začetku aprila naj bi se na občini seznanili 
tudi z novo idejno zasnovo za medgeneracijski center.

Nova športna dvorana v Žireh bo kmalu pod streho. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – "Če se ozremo na prete-
klih štirideset let delovanja, bi 
lahko rekli, da naše društvo 
predstavlja zgodbo o uspe-
hu," je na dejavnosti združe-
nja ponosen predsednik Ma-
rijan Dolenec. Spomnil je, da 
so ustanovni občni zbor zdru-
ženja pripravili 4. marca 1979 
v Žireh. Izmed desetih usta-
novnih članov so za prvega 
predsednika izvolili Alojza 
Firšta. Zdaj že dvanajst let 
združenje vodi Marijan Dole-
nec, poveljnik pa je Vojko Je-
zeršek. Ob tem se je Dolenec 
zahvalil še vsem vestnim in 
prizadevnim članom, ki vse 
leto pomagajo pri vseh akci-
jah, ki jih pripravljajo v dru-
štvu, za kar so žrtvovali veliko 
število svojih prostih ur.
V akcijah, ki sodijo pod delo 
društva v javno dobro, so po 
besedah Vojka Jezerška lani 
opravili 2307 ur in prevozili 
14886 kilometrov. Če bi vse 
opravljene prostovoljne ure 
ovrednotili v denarju, je do-
dal Dolenec, bi bila dela vre-
dna skoraj 24 tisoč evrov. 
"Za nami je tako še eno plo-

dno leto delovanja," je zado-
voljen. Pojasnil je, da so pri-
dobili status društva, ki delu-
je v javnem interesu na po-
dročju preventive in varnosti 
v cestnem prometu. Pri pre-
ventivnih akcijah, s katerimi 
skrbijo za večjo varnost v 
prometu, se povezujejo z ob-
činskim svetom za vzgojo in 
preventivo v cestnem prome-
tu in republiško agencijo za 
varnost prometa. Med dru-
gim sta se za zelo uspešni 

izkazali akciji prometna kača 
in pešbus, pri čemer so sle-
dnjega izpeljali tudi v občini 
Gorenja vas - Poljane, zato ju 
bodo še ponovili. Vsako leto 
poskrbijo tudi za varovanje 
otrok na šolskih potem v pr-
vih dneh pouka po poletnih 
in zimskih počitnicah. Za 
svoje delo so si lani prislužili 
tudi svečano listino agencije 
za varnost prometa.
Na zboru so podelili tudi 
priznanja ob štiridesetletni-

ci ustanovitve ZŠAM Žiri. 
Diamantno priznanje za 55 
let članstva je prejel Polde 
Jereb. Plaketo ZŠAM Žiri so 
podelili Bojanu Penšku, pla-
keto humanosti Franciju 
Trohi in plaketo tovarištva 
Antonu Kržišniku. Diaman-
tno plaketo pa so prejeli 
ZŠAM Slovenske Konjice, 
ZŠAM Idrija, Jure Svetlin in 
Zveza neodvisnih združenj 
logistov in mehatronikov 
Slovenije.

Društvo zgodba o uspehu
Letošnji zbor članov Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri v začetku marca je bil v 
znamenju štiridesetletnice delovanja društva. 

Člani ZŠAM Žiri s predstavniki sorodnih združenj / Foto: arhiv društva

Žiri – V zvoniku cerkve sv. Martina v Žireh so minulo nede-
ljo odprli razstavo slik in vitražev Irme Kopač iz Žirovskega 
Vrha. Razstavo, ki so jo v Društvu Šmarnični romarji ŠmaR 
Žiri pripravili ob materinskem dnevu, si bo mogoče ogleda-
ti do 7. aprila.

Razstava ob materinskem dnevu

Žiri – Otroci iz vrtca pri Osnovni šoli Žiri so tudi letos vzgo-
jili vrsto sadik in semen zelanjave in rož. Zato bodo v vrtcu 
v sodelovanju s turističnim društvom 25. aprila pripravili 
tradicionalno izmenjavo sadik in semen v Kržišnikovem 
vrtu. Izmenjava bo potekala od 16. do 18. ure.

Izmenjava sadik

Žiri – Ribiška družina Žiri bo v sodelovanju z Občino Žiri 
pripravila tradicionalno čistilno akcijo Očistimo Žiri. Akcija 
bo potekala v soboto, 6. aprila, od 8. ure dalje. Zbrali se 
bodo pred prostori ribiške družine, kjer se bodo razdelili po 
skupinah in se nato odpravili na različne lokacije, ki jih na-
meravajo očistiti. 

Za čistejše Žiri

Žiri – V galeriji DPD Svoboda Žiri so na ogled likovna dela 
žirovskega rojaka Tomija Albrehta. Razstava bo odprta do 
21. aprila ob sobotah in nedeljah od 9. do 12. ure.

Likovna dela Tomija Albrehta

Kratke novice
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Mateja Rant

Žiri – Osrednjo razstavo v 
okviru klekljarskih dni bodo 
letos pripravili pod za zdaj 
še delovnim naslovom 
Okroglo. "Osredotočili smo 
se namreč predvsem na 
okrogle čipke iz različnih 
držav, tako da bodo poleg 
slovenskih na ogled tudi ru-
ske, nemške, hrvaške, itali-
janske in hrvaške čipke," sta 
razložili Mojca Albreht in 
Tanja Mlinar iz društva 
Cvetke. Tudi če bodo ustvar-
jalci klekljali po starih vzor-
cih, sta še dodali, pa se bodo 
potrudili, da bodo izdelane 
na sodoben način, tudi v 
barvah.
Idejo za letošnjo osrednjo 
razstavo so članice društva 
Cvetke dobile na lanskem 
svetovnem klekljarskem 
kongresu na Nizozemskem. 
"Pri ruski stojnici sem kupi-
la katalog z vzorci samih 
okroglih čipk. Potem smo 
podobne vzorce naročile še 
iz Nemčije, naše članice pa 
so jih dobile tudi iz Italije, 
kamor se hodijo učit kle-
kljanja," je pojasnila Mojca 
Albreht. Potem ko so bili 
dve leti omejeni z zgodovi-
no, imajo tako tokrat kle-
kljarji bolj proste roke pri 
ustvarjanju čipk, edini po-
goj je, da so okrogle. Ta čas 
že nastajajo tudi velike in 
majhne krogle iz stiropora, 
"oblečene" v čipko, ki bodo 
krasile osrednji prostor na 
razstavi. "Vzorci pri teh kro-

glah so povsem avtorski, pri 
njihovi izdelavi pa sodeluje 
petnajst klekljaric," je razlo-
žila Tanja Mlinar. Do konca 
marca je še mogoče sodelo-
vati tudi na letošnjem nate-
čaju na temo ur vseh vrst, ki 
morajo seveda vsebovati 
čipko. 
Slovesno odprtje klekljar-
skih dni bo 27. aprila dopol-
dne, razstave pa bodo nato 
na ogled do 2. maja vse dni 
od 9. do 19. ure. Poleg osre-
dnje razstave v galeriji DPD 
Svoboda se bo na občini s 
samostojno razstavo pred-

stavila klekljarica in pisate-
ljica Tončka Stanonik, prav 
tako na občini pa bodo svoja 
dela razstavili še učenci čip-
karske šole. V kapeli Male 
Cvetke bo na ogled razstava 
izdelkov, ki so nastali na de-
lavnicah ročnih spretnosti 
društva invalidov. Na dan 
odprtja bodo ob 13. uri pri-
pravili tudi šaljivo otroško 
tekmovanje v klekljanju, ob 
15. uri pa se bodo pomerili 
še odrasli. Nedelja pa bo po 
besedah Tanje Mlinar po-
svečena okroglim sladicam, 
ki jih lahko vsak prinese v 

ocenjevanje. Obiskovalci 
bodo nato ocenili njihov vi-
dez, na koncu pa bodo raz-
glasili najlepše. 
Turistično društvo Žiri bo v 
okviru klekljarskih dni na 
parkirišču pred Zadružnim 
domom pripravilo tudi tra-
dicionalni cvetlični sejem in 
semanji dan. Vrtnarji in cve-
tličarji bodo pripravili pestro 
ponudbo sadik zelenjave, 
rož in grmovnic, na ostalih 
stojnicah pa bo mogoče izbi-
rati med pestro ponudbo iz-
delkov domače in umetno-
stne obrti.

Čipke letos okrogle
V klekljarskem društvu Cvetke Žiri se že pripravljajo na 13. slovenske klekljarske dneve v Žireh. Potem 
ko so zadnja leta predvsem raziskovali dediščino, so letos v ospredje postavili tudi modernejše čipke.

Prostore osrednje razstave bodo krasile tudi krogle iz stiropora, ki so jih klekljarice okrasile 
s čipko. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Pisane maškare, veli-
ke in male, so se zbrale pred 
Zadružnim domom Žiri, se 
potem skupaj v sprevodu 
sprehodile po glavni cesti 
skozi središče Žirov in se 
nato vrnile pred Zadružni 
dom, kjer je sledilo pustno 
rajanje.
"V sprevodu, ki je letos prvič 
potekal po glavni cesti, saj 
so jo zaprli za promet, se 
nam je pridružilo okrog 
šeststo ljudi, velika večina v 
maskah," je bila navdušena 
predsednica TD Žiri Majda 
Treven. Na čelu povorke so 
bile vzgojiteljice vrtca pri 

osnovni šoli Žiri, ki so se na-
šemile v priljubljeno risano 
junakinjo Pikapolono, med-
nje pa se je prikradel tudi 
koloradski hrošč. Povorki se 
je priključila tudi Pihalna 
godba Alpina Žiri, člani ka-
tere so se tokrat preoblekli v 
žirovske "šuštarje", za ra-
znolike in domiselne maske 
pa so poskrbeli tudi številni 
posamezniki. Maškare so ob 
vrnitvi pred Zadružni dom 
pričakali prostovoljci TD 
Žiri in taborniki s slastnimi 
pustnimi krofi in toplim na-
pitkom. Maškare so potem 
še dolgo rajale in se zabavale 
ob različnih animacijah za 
otroke.

Sprevod vodile 
pikapolonice

V Turističnem društvu (TD) Žiri so v sodelovanju 
z občino na pustno soboto pripravili 
tradicionalno pustno povorko.

Povorko so letos vodile pikapolonice. / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – V Judo klubu Žiri, ki letos praznuje šestdesetletnico 
delovanja, so tretje leto zapored pripravili tekmo za Pokal 
Žirov. Po besedah Gregorja Mlinarja iz žirovskega judo klu-
ba se je letošnjega tekmovanja udeležilo 288 tekmovalcev 
iz vse Slovenije, pa tudi tujine. Posamično je v starostni 
skupini do 14 let prvo mesto osvojila ekipa Judo kluba Bež-
igrad, v starostni skupini do 12 let pa ekipa Judo kluba Ko-
menda. "V skupnem seštevku vseh starostnih skupin pa je 
prvo mesto pripadlo domači ekipi Judo kluba Žiri, ki je s 
tem ubranila že tretji naslov najboljše ekipe za Pokal Ži-
rov," je pojasnil Mlinar. Na slovesnem odprtju so podelili 
tudi priznanja ob jubileju. Za velik doprinos klubu v zadnjih 
letih je priznanje prejel Franci Reven, naziv častnega člana 
kluba so podelili Milanu Jerebu starejšemu, za pomoč in 
podporo klubu pa so priznanja prejeli še Občina Žiri, Judo 
zveza Slovenije, Osnovna šola Žiri ter podjetji Alpina in 
Etiketa. "Smo klub z dolgo in močno tradicijo ter smo zelo 
zaznamovali šport v Žireh," je poudaril Mlinar in dodal, da 
se lahko pohvalijo s kar nekaj odličnimi judoisti, ki so na-
stopali za žirovski klub oziroma so svoje prve korake nare-
dili prav v tem klubu.

Pokal Žirov spet osvojila domača ekipa
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Mateja Rant

Žiri – Monografija o čebelah 
je pri Slovenski matici izšla 
ob praznovanju prvega sve-
tovnega dneva čebel in 
osemdesetletnice Slovenske 
akademije znanosti in ume-
tnosti. Z avtorico ddr. Mari-
jo Stanonik se je v Žireh 
pogovarjala tajnica in ure-
dnica pri Slovenski matici 
dr. Ignacija Fridl Jarc.
Knjiga je plod skoraj desetle-
tnega raziskovalnega dela, 
saj je avtorica zbirala in razi-
skovala obsežno gradivo o 
pomenu čebele v gospodar-
stvu naroda in v slovenski 
kulturni zgodovini. Kot je v 
zvezi s knjigo pojasnila Ma-
rija Stanonik, je človek, ki 
želi povezovati, in tokrat je 
povezala naravo in kulturo. 
V uvodnih poglavjih je pri-
kazala izvor imena, življenje 
čebel v naravnem okolju ter 

njen bogat simbolni pomeni 
v antiki in zgodnjem krščan-
stvu. V nadaljevanju se je 

posvetila prvim slovenskim 
strokovnim spisom o čebe-
larstvu in ustanovam, ki so 

povezane s čebelami ali se 
navezujejo na njihovo sim-
boliko. V knjigi se je posveti-
la tudi motivu čebele in če-
belarjenja v slovenski litera-
turi, v poglavju, ki je zasno-
vano etnološko, pa je segla 
tudi prek slovenskih meja 
med Slovence v zamejstvu 
in po svetu. Raziskala je go-
spodarski pomen čebelarje-
nja in se dotaknila tudi vpra-
šanja prihodnosti čebel, od 
česar je odvisen tudi naš ob-
stoj. Kot so ob predstavitvi 
knjige zapisali na Slovenski 
matici, knjiga Marije Stano-
nik predstavlja literarni spo-
menik čebeli, ki je zaznamo-
vala tako slovensko gospo-
darsko kot duhovno zgodo-
vino, in opomin vsem, da bo 
človeštvo, kot ugotavlja avto-
rica, živelo tako dolgo, do-
kler bo naše brezbrižno rav-
nanje z okoljem preživela 
čebela.

Literarni spomenik čebeli
V Krajevni knjižnici Žiri so v začetku marca pripravili predstavitev znanstvene monografije  
ddr. Marije Stanonik Čebela na cvetu in v svetu.

Marija Stanonik na predstavitvi knjige Čebela na cvetu in v 
svetu v Žireh / Foto: Tanja Mlinar



12

Kultura

Loški glas, torek, 26. marca 2019

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 
201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Igor Kavčič

Škofja Loka – Ste vedeli, da 
je, odkar se ta nahaja na Lo-
škem gradu (torej od 1959 
do konca 2018), Loški mu-
zej obiskalo 1.513.851 obisko-
valcev in da so v preteklem 
letu v muzeju našteli več 
obiskovalk kot obiskovalcev 
– v razmerju 9660 : 8916? 
V letu 2018 je upokojensko 
vstopnico kupilo 1338 obi-
skovalcev, kar je veliko, če 
dodamo, da je v tem letu 
Društvo upokojencev Škofja 
Loka imelo 1948 članov, se 
je pa zato med letoma 2005 
in 2018 v grajski kapeli in 
na grajskem vrtu (s protoko-
lom) poročilo kar 1141 parov.

A preden nadaljujemo br-
skanje po zanimivi, na tre-
nutke tudi precej zabavni 
statistiki, ki jo je oblikovalka 
razstave Katarina Čirič kot 
enega interaktivnih elemen-
tov umestila na levo steno, 
zapišimo, da sta zanimivo 
razstavo pripravili sodelavki 
Loškega muzeja etnologinja 
in kulturna antropologinja 
Marija Demšar in zgodovi-
narka Biljana Ristić. "Kar 
milijon in pol obiskovalcev 
si je v zadnjih šestdesetih 
letih, kolikor muzej domuje 
na Loškem gradu, ogledalo 
naše zbirke, prirodoslovno, 
zgodovinsko etnološko, 
umetniško in arheološko 
zbirko. Obiskovalci so si 

ogledali loško kulturno de-
diščino, ki jo muzej predsta-
vlja. A vendar je tokratna 
razstava posebna, saj ste jo 
ustvarjali vi, ki ste, in vsi ti-
sti, ki so v preteklosti priha-
jali na odprtja naših razstav, 
obiskovali dogodke in sode-
lovali z muzejem," je na od-
prtju razstave prisotne na-
govorila Ristićeva.

Prva v muzejskem 
gradivu razglednica
"Zgodovina muzeja, spomi-
ni in vtisi obiskovalcev, poi-
grali smo se s statistiko, v 
bistvu pa je razstava neke 
vrste povabilo obiskoval-
cem, da pridejo k nam, da 

delijo svoje spomine na mu-
zej, svoje vtise z naših do-
godkov, da nam čestitajo za 
rojstni dan," o tokratni po-
stavitvi pripoveduje Marija 
Demšar in pri tem poziva 
Ločane, naj se oglasijo s fo-
tografijami, čemerkoli, kar 
jih spominja na muzej. 
"Lahko rečem, da sva kar ve-
liko iskali po naših fotote-
kah, po arhivskem gradivu, 
ki je po osemdesetih letih 
precej obsežno. Ne, res ni 
bilo lahko vsega skupaj zao-
krožiti na celovit prikaz 
osemdesetih let muzeja," 
dodaja Biljana Ristić, ko si 
ogledujemo zapise o razvoju 
muzeja in pri tem opazimo 
maketo loškega območja iz 
leta 1939, ki je še danes na 
ogled v muzeju.
Razstava skupaj s kotičkom, 
imenovanim Fokus, ki se na-
haja v spodnjem hodniku na 
gradu, v katerem je med dru-
gim predstavljena tako ime-
novana 'MDKDMP' – kratica 
za knjigo Muzejsko društvo 
Knjiga dohodov muzejskih 
predmetov. "V to knjigo so 
začetniki muzeja iz takratne-
ga muzejskega društva zapi-
sovali vse predmete, ki so jih 
ljudje prinesli njim v hram-
bo. Prvi vpisan predmet, ki 
ga sicer v muzeju ni več, je 
bila razglednica Innichena 
na Tirolskem, ki jo je Ivan 
Veider izročil v dar Francetu 
Planini. Vpisana je bila 26. 
8. 1938," pove Ristićeva.

Napoved velike razstave 
v juniju
Tokratna razstava napove-
duje obsežno razstavo, ki 

bo junija v Galeriji na Gra-
du. "V tem letu pripravlja-
mo še večje število dogod-
kov, na katerih bomo pred-
stavljali svoje delo, muzej-
sko zgodovino, skupaj 
bomo obujali spomine, na 
temo obletnice poteka tudi 
študijski krožek Ločanke. 
Celo leto smo nekako 'zapa-
kirali' v praznovanje," sem 
še izvedeli od sogovornic in 
še enkrat pokukal v razisko-

valno-statistični oddelek. 
Pod številko 98 sem odkril, 
da so v Galeriji Ivana Gro-
harja v letih od 2007 do 
2017 pripravili prav toliko 
razstav. Pričujoča je torej že 
čez stotico. Ko opazim šte-
vilko 1, me prešine, le kaj je 
tisto, kar je bilo v vseh teh 
letih v Loškem muzeju eno 
in edinstveno. Jaz vem, vi si 
pojdite pogledat v Galerijo 
Ivana Groharja.

Tudi muzej šteje leta
Loški muzej letos praznuje osemdeset let obstoja. Sodelavci muzeja bodo častitljivo obletnico z 
različnimi razstavami in dogodki praznovali skozi vse leto. Za začetek obiskovalce vabijo v Galerijo 
Ivana Groharja na razstavo z naslovom 80 let v vaši družbi. 

Avtorici razstave Marija Demšar in Biljana Ristić sta nazorno pokazali, kako lahko 
obiskovalci z muzealci delite svoje spomine. Lahko jih zapišete "po starem" na pisalni 
stroj. / Foto: Igor Kavčič

Rodoslovec Peter Hawlina, prvi škofjeloški župan v 
Sloveniji, in fotograf Tone Štamcar, ki zadnja leta skrbno 
beleži različne dogodke v muzeju, sta se ustavila pri 
odkrivanju muzejskih statistik. / Foto: Igor Kavčič

Vodja škofjeloške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
Judita Šega in etnologinja Mojca Šifrer Bulovec iz Loškega 
muzeja sta se poglobili v slikovno gradivo iz sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Železniki – V domače kraje se 
vračata operna pevca Tone 
Habjan in Janez Lotrič ob 
spremljavi simfoničnega or-
kestra Cantabile pod vod-
stvom Marjana Grdadolika pa 
bo z njima zapela tudi Irena 
Yebuah Tiran. "Vedno sem 
imel željo v domačem kraju 
organizirati velik koncert s 
klasično glasbo. V Selški doli-
ni sem začel svojo glasbeno 
pot v Pihalnem orkestru 
Alples Železniki, pel v različ-
nih pevskih zborih, igral v 
ansamblih … Kadar ob različ-
nih priložnostih in dogodkih 
pojem v Železnikih in dolini, 
mi ljudje radi prisluhnejo, 
zato bi se jim zdaj, ko se pro-

fesionalno ukvarjam z oper-
nim petjem, rad oddolžil s 
koncertom," pove organiza-
tor baritonist Tone Habjan, ki 
je odrasel v Dražgošah. 
K sodelovanju je povabil še 
enega Železnikarja, svetov-
no znanega tenorista Janeza 
Lotriča. "Z njim sem že na-
stopal, lani jeseni tudi na 
koncertu v spomin Franceta 
Čufarja," se spominja Tone 
in dodaja: "Kaj je lepšega, če 
imaš ob sebi takega pevca. 
Lahko sem ponosen na to." 
Seveda tudi Lotriča, ki sicer 
živi v Žirovnici, korenine 
pogosto vlečejo nazaj v do-
mači kraj. Družba je vedno 
lepša, če je poleg tudi sim-
patična pevka, tokrat je to 
odlična mezzospranistka 

Irena Yebuhah Tiran iz No-
vega mesta, s katero je Ha-
bjan sodeloval pri več glas-
benih projektih, kot so Krst 
pri Savici, Pod svobodnim 
soncem in Deseti brat, pa 
tudi v operah Junak našega 
časa in Ada.
V uro in pol dolgem koncer-
tu bo vsak od pevcev zapel 
nekaj opernih arij. "To bodo 
predvsem prepoznavne in 
spevne arije, ljubezenski du-
eti iz slovenskih oper, tudi 
kakšna italijanska kancona 
se bo našla vmes ..." pove 
Habjan. Pravi, da tudi O sole 
mio z Lotričem ne bo manj-
kal. Ta v srcu zazveni vedno, 
kadar prideta v Železnike. 
Posebni gost bo vrhunski or-
gličar Miro Božič, s katerim 

bosta izvedla tudi pesem, ki 
je povezana s Tonetovimi 
rojstnimi Dražgošami.
Vstopnice po deset evrov 
bodo v prodaji z aprilom, 
koncert pa bo za osnovno-
šolce brezplačen. Seveda bo 
koncert imel tudi dobrodel-
no noto, saj bo evro od vsake 
prodane vstopnice šel za 
projekt Hobotnica, v okviru 
katerega pletilje pletejo vol-
nene hobotnice za nedono-
šenčke.

Trije veliki glasovi
Prav lepa pomlad bo že, ko bo v nedeljo, 19. maja, ob 19. uri v Športni 
dvorani v Železnikih na Velikem koncertu slišati tri čudovite glasove. 

Tone Habjan 
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Danica Zavrl Žlebir

Brdo, Gorje – Ob svetovnem 
dnevu Civilne zaščite (CZ) 
so na Brdu pri Kranju pode-
lili priznanja prostovoljcem, 
na katerih sloni naš sistem 
zaščite in reševanja. Podelili 
so štirideset od skupno 264 
priznanj, nekaj dni pozneje 
pa so preostale podelili na 
regijskih prireditvah, go-
renjska je bila v Gorjah. Pre-
jemnikov bronastih pri-
znanj je bilo 154, srebrnih 
64, zlatih 28, podelili so 17 

plaket, najvišje priznanje, 
kipec Civilne zaščite, pa je 
na Brdu pri Kranju prejela 
Jamarska reševalna služba 
pri Jamarski zvezi Slovenije.
Med dobitniki plakete CZ za 
življenjsko delo sta s Škofje-
loškega tudi Prostovoljno ga-
silsko društvo Žiri ob 130-le-
tnici svojega delovanja in 

stotnik Bernard Bradeško iz 
Gorenje vasi, ki je bil nagra-
jen na predlog URSZR in 
ima zasluge za pripravo in 
vzpostavitev sistemskih reši-
tve celostnega uprav ljanja 
tehničnih sredstev sil za za-
ščito, reševanje in pomoč, 
vodil je tudi oblikovanje in 
implementacijo usmeritev 
za upravljanje z materialno-
-tehničnimi sredstvi požar-
nega sklada. Zlati znak je 
prejel prejšnji škofjeloški 
župan Miha Ješe, srebrnega 
PGD Virmaše - Sv. Duh (ob 

stoletnici aktivnega delova-
nja), med 33 prejemniki bro-
nastih znakov pa so tudi: 
Mitja Kovačič, Stane Čufer, 
Franci Jesenovec in Anton 
Fojkar iz Škofje Loke, Stane 
Stanonik iz Žirov, Klemen 
Šmid iz Železnikov ter Cene 
Črešnovar in David Vehar iz 
občine Gorenja vas - Poljane.

Priznanja Civilne 
zaščite
Ob dnevu Civilne zaščite so podelili vrsto 
priznanj, prejelo jih je tudi več dobitnikov s 
škofjeloškega območja.

Prejemnika zlatega in srebrnega priznanja CZ: MIha Ješe in 
v imeni PGD Virmaše - Sv. Duh nekdanji poveljnik, zdaj pa 
podpoveljnik in član upravnega odbora Boštjan Ravnihar 
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Maša Likosar

Škofja Loka – Člani združe-
nja Puštalski ustvarjalci že 
več kot dve desetletji skrbijo 
za kvalitetno likovno pro-
dukcijo, z originalnimi 
umetniškimi koncepti za-
znamujejo loško umetnost 
in postajajo pomembni ak-
terji kulturnega utripa Ško-
fje Loke z okolico. Boštjan 
Soklič, umetnostni zgodovi-
nar in kustos Loškega mu-
zeja, jih je opisal kot nada-
ljevalce izročila umetnikov 
iz druge polovice 19. stole-
tja, ki povezujejo žlahtnost 
in slavo minulih časov z 
umetniškimi izzivi sodob-
nosti. "So občutljivi in kon-
struktivni posamezniki, ki 
se intenzivno odzivajo na 
različne zunanje dražljaje, 
vodilna načela pa jih usmer-
jajo v nova opazovanja in 
upodabljanja pojavnosti," 
meni Soklič. Slikarski, ki-
parski in drugi umetniški 
dosežki Puštalcev so po veči-
ni vsebinsko vezani na oko-
lje, njihove ustvarjalne poti 
se občasno razhajajo, toda 
skupno zavedanje obstoja 
neraziskanih možnosti li-
kovnega izražanja jih nape-
ljuje na vrsto skupinskih 
aktivnosti, ki se manifestira-
jo v obliki tradicionalne li-
kovne razstave. 
Tokratno razstavo Berthol-
dov Sejalec in Puštalski 
ustvarjalci skozi čas sesta-
vlja šestnajst umetniških 

del, večinoma slike in nekaj 
fotografij. Razstava je plod 
ustvarjanja devetih umetni-
kov: Edija Severja, Avgusta 
Babnika, Janeza Ranta, Tine 
Rant, Mojce Pintar, Irene 
Šuštar, Toneta Gabra, Tone-
ta Kožuha in Janeza Justina. 
"Ustvarjali smo v umetniški 
samoti, prevladujeta tehniki 
akril in olje, ubrali pa smo 
minimalistični pristop," je 
pojasnila Irena Šušter. Del 
razstave je tudi fotografija 
Avgusta Bertholda, po kate-
ri je slikar Ivan Grohar na-
slikal znamenito delo Seja-
lec. Avgust Berthold se je 
rodil v puštalskem gradu, 
ukvarjal se je s portretno in 
umetniško fotografijo, bil je 
prvi slovenski umetniški fo-
tograf, danes pa ga celo šte-
jemo med impresioniste. V 
Sosičevi knjigi o Bertholdu 
je navedeno, da je bila nje-
gova fotografija sejalca po-
sneta nekje med Punger-
tom in Gostečami spomladi 
1906. Puštalski ustvarjalec 
Avgust Babnik pa je ugoto-
vil, da to ne drži. Podal se je 
na teren in s pomočjo 
Bertholdove impresionistič-
ne fotografije ugotovil, da je 
bila ta posneta na njivi na 
Suhi, kmet na sliki pa ni bil 
ujet med delom, temveč je 
poziral. "Figura, pozicija in 
gib kmeta so natančno pre-
mišljeni in organizirani, ce-
lotna kompozicija pa urav-
notežena," je pojasnil Bab-
nik. V okviru razstave je 

javnosti prvič na ogled še 
slika Obmorski pejsaž, ki jo 
je naslikala Hildegarda Svo-
boda von Wolkensperg, 
Berholdova sestrična. Sliko 

je podarila Avgustu Babni-
ku in je dolgo časa samevala 
v njegovi delavnici, vse do 
sedaj, ko jo je izročil Loške-
mu muzeju. 

Raziskujejo možnosti 
likovnega izražanja
V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka je do konca aprila na ogled razstava Bertholdov Sejalec in 
Puštalski ustvarjalci skozi čas. 

Puštalski ustvarjalci so svoja dela na ogled postavili v 
Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka. / Foto: Primož Pičulin

Razstavo Bertholdov Sejalec in Puštalski ustvarjalci skozi 
čas si bo moč ogledati do konca aprila. 
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Škofja Loka – Sredi marca so dijaki Srednje šole za strojni
štvo pod mentorstvom ga. Damjane Novak Hamler pripra
vili sprejem s kulturnim programom za likovne ustvarjalce, 
ki so svoja likovna dela predstavili na razstavi, ki bo na ogled 
v prostorih Šolskega centra Škofja Loka vse do sredine juni
ja. S svojimi deli se predstavljajo udeleženci in sopotniki 13. 
likovnega srečanja Jasna, in sicer: Franc Bešter, Rajko Boga
taj, Boleslav Čeru, Igor Dolenc, Marta Gašperlin, Anton Kav
čič, Ivanka Kraševec Prešern, Ivan Prešern Žan, Matjaž Ro
lih, Nejč Slapar, Vida Soklič, Branko Škofic, Andrej Štular in 
Ivan Žibert. Na odprtju je slikarje Jasne predstavila umetnos
tna zgodovinarka Katja Dolenc.

Likovniki Jasne dijakom

V zadnjih letih tradicionalne razstave so se udeležili tudi 
nekateri likovniki, udeleženci srečanja Jasna. 
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Z zaključno 
prireditvijo in razglasitvijo 
rezultatov je padel zastor nad 
38. Športno-rekreacijskimi 
igrami, ki potekajo v organi-
zaciji Športne zveze Škofja 
Loka v sodelovanju z organi-
zacijskim odborom iger. 
Igre imajo dolgoletno tradi-
cijo in jih poznamo tudi pod 
drugimi imeni, ki so jih no-
sile v preteklosti: delavske, 
sindikalne in medobčinske. 
Še vedno so med udeleženci 
zelo priljubljene. "Vsi ustvar-
jalci iger smo skušali široki 
množici udeležencev ponu-
diti tekmovanja z aktivnost-
mi preko celega leta v različ-
nih športnih panogah. V letu 
2018 jih je bilo osemnajst. 
Izvedenih je bilo 28 tekmo-
vanj v občinah Gorenja vas - 
Poljane, Škofja Loka, Žele-
zniki in Žiri. Udeležba je 
bila boljša kot leto prej. Tek-
movalo je skupaj 288 ekip, 
udeleženih je bilo več kot 118 
žensk in več kot 630 moških. 
Skupaj to pomeni med 750 
in 800 udeležencev. Med 
njimi so sodelovale tudi eki-
pe iz kar 13 občin izven UE 
Škofja Loka, kar je zelo po-

hvalno za množičnost iger. 
Igram finančno ali kako dru-
gače pomagajo vse občine, 
poleg prijavnin in nekaterih 
sponzorjev pa sredstva pri-
dobimo tudi od Fundacije za 
šport," je povedal Aleš Murn 
iz Športne zveze Škofja Loka. 
Pri izvedbi tekmovanj je po-
magalo kar 17 organizacij s 
številnimi posamezniki.
Poudarek dajejo tudi netek-
movalnim panogam. "Igre 
sledijo načelu, da je važno 
sodelovati in ne zgolj zma-
govati. Prav zato je bila lani 
prvič v programu netekmo-
valna panoga pohodništva 
in iger, poimenovali smo jo 
Trimfejst. Netekmovalne 
panoge želimo nadgrajevati 
in jih še bolj krepiti. V leto-
šnjem letu imamo tako v 
načrtu izvedbo kolesarjenja 
v naravi," je še dejal Murn.
V seštevku ekip je bila znova 
najboljša ekipa Društva upo-
kojencev Škofja Loka pred 
Domelom Železniki in Pocla-
in Hydraulics Žiri. Kdo pa so 
naj rekreativci in naj rekrea-
tivke za leto 2018? Med tisti-

mi, ki so tekmovali v treh pa-
nogah, so to Anže Žakelj, Ja-
nez Marguč, Franc Rupar in 
Brane Korenčič pri moških 
ter Jožica Anžel pri ženskah, 
med tistimi, ki so tekmovali v 
dveh panogah, pa Rok Primo-
žič, Lado Žakelj, Srečo Pir-
man in Miro Pintar pri mo-
ških ter Nina Žakelj, Jožica 
Demšar, Tina Ušeničnik in 
Vojka Mihelič pri ženskah. 
Udeležencem in vsem, ki so-
delujejo pri organizaciji, se je 

zahvalil tudi Blaž Pipp, pred-
sednik Športne zveze Škofja 
Loka, in poudaril pomen iger: 
"Igre so pomembne – ne le 
na lokalnem, temveč tudi na 
državnem nivoju. Razvijati 
jih moramo še naprej." 
Začela se je že 39. nepreki-
njena izvedba Športno-re-
kreacijskih iger na območju 
UE Škofja Loka. V progra-
mu za leto 2019 je skupaj 
22 različnih panog in 32 tek-
movanj. 

Najboljša ekipa  
so loški upokojenci
Zaključno dejanje 38. Športno-rekreacijskih iger: na 28 tekmovanjih je bilo 288 ekip, skupaj med  
750 in 800 udeleženci. Potekajo že igre v 39. izvedbi. 

Srečo Gaber, predsednik odbora iger, je čestital Anžetu 
Žaklju (Poclain Hydraulics), naj rekreativcu.

Jožica Anžel iz Društva 
upokojencev Škofja Loka je 
naj rekreativka.

Predstavniki najboljših ekip z Blažem Pippom, predsednikom Športne zveze Škofja Loka 
(desno)

Maja Bertoncelj

Planica – "Enkrat je treba 
potegniti črto. Eno obdobje 
se zaključuje, drugo se zače-
nja. Planico sem izbral za 
svoj zadnji polet," je poja-
snil smučarski skakalec To-
maž Naglič iz Žirov, član SK 
Žiri. V petek, 22. marca, se 
je še zadnjič spustil po pla-
niški velikanki, ki je pretekli 
konec tedna gostila finale 
svetovnega pokala v smučar-
skih skokih.
Naglič je v karieri v svetov-
nem pokalu na posamičnih 

tekmah najvišjo uvrstitev 
dosegel z osmim mestom v 
Zakopanah leta 2014. Točke 
svetovnega pokala je prvič 
osvojil že na debiju na tek-
mah najvišjega ranga leta 
2011 v Harrachovu, kjer je 
bil 26. Na tekmah celinske-
ga pokala je enkrat stal na 
najvišji stopnički, bil trikrat 

drugi in štirikrat tretji. Bil je 
tudi dober letalec, njegov 
osebni rekord je 225,5 metra 
z lanske Planice. "Bili so 
vzponi in padci, zapomnil si 
bom samo lepe stvari, lepe 
in dolge skoke," je na kratko 
dejal o svoji karieri smučar-
skega skakalca. V zadnjem 
obdobju je bil najboljši ska-
kalec iz Poljanske doline, v 
letošnji zimi član slovenske 
B-reprezentance. "V Žireh 
so skoki dobro razviti. V 
ospredju so trenutno dekle-
ta, predvsem Nika Križnar 
in Ema Klinec, prihajajo pa 

tudi mlajše. Lahko se veseli-
mo prihodnosti tako žen-
skih kot moških skokov," je 
dejal 29-letnik. 
Tudi v prihodnje se vidi v 
skokih, a v drugačni vlogi. V 
času kariere je uspešno 
usklajeval šolo in šport in 
zaključil študij na Fakulteti 
za šport.

Naglič končal kariero

Od tekmovalne kariere se je v petek v Planici 
poslovil smučarski skakalec Tomaž Naglič.

Tomaž Naglič tudi po koncu tekmovalne kariere želi ostati 
v smučarskih skokih. /Foto: Gorazd Kavčič

Tomaž Naglič je najboljši rezultat med 
posamezniki v svetovnem pokalu dosegel z 
osmim mestom na tekmi v Zakopanah leta 2014.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Na svetovnem 
prvenstvu v nordijskem 
smučanju je Slovenija osvo-
jila eno srebrno medaljo. Pri-
tekli sta jo smučarski tekači-
ci Katja Višnar in Anamarija 
Lampič v ekipnem sprintu v 
klasični tehniki. Medalja je 
tudi vrhunec dosedanje krat-
ke trenerske kariere Škofje-
ločana Nejca Brodarja, ki je v 
letošnji zimi glavni trener 
tekaške reprezentance.

"S pravilnim vodenjem, s 
tem, da v ekipi ni bilo izklju-
čevanja in ob pomoči vseh 
pomočnikov mislim, da 
smo dokazali, da smo zau-
panja vredna ekipa. Že na 
tekmah svetovnega pokala v 
tej zimi sem verjel, da dobro 
delamo. Svetovno prvenstvo 
je tisto, ki v sezoni šteje naj-
več. Da se je ta mozaik se-
stavil ravno tam, je odlično. 
Ponosen sem na vse v eki-
pi," je dejal Nejc Brodar.
Medalja je tudi obveza za 

naprej. "Nekatere tekmoval-
ke se počasi poslavljajo in 
treba bo zapolniti to vrzel. 
Imamo obetaven mlajši rod. 
Moja želja je, da na svetov-
nem prvenstvu v Planici 

2023 na start postavimo dve 
konkurenčni štafeti. To pa 
pomeni, da bomo imeli tudi 
dobre posameznike," je še 
povedal trener, ki je bil tudi 
sam tekmovalec.

Vrhunec trenerske 
kariere

Nejc Brodar (desno) s pomočnikom Olo Vignom 
Hattestadom in srebrnima Katjo Višnar in Anamarijo Lampič

mag. Željko Puljić, Iskratel, d. o. o., Kranj

mag. Tomaž Lanišek, Knauf Insulation, d. o. o.

Miha Valentinčič, Petrol d. d.

dr. Darja Ferčej Temeljotov, Lek d. d.

Tilen Travnik, D.Labs, d. o. o.

Prijava na dogodek in več informacij na www.iskratel.com

Razmišljanje izven okvirov, samoiniciativno iskanje rešitev in kreativnost so
gonilo vsakega uspešnega posameznika in podjetja. Bodi !N in pridi na
Iskratelov DAN INovativnosti z uglednimi gosti iz gospodarstva:

IS
KR

AT
EL

, D
.O

.O
., 

KR
A

N
J, 

LJ
U

BL
JA

N
SK

A
 C

ES
TA

 2
4 

A
, K

RA
N

J



Šport

15Loški glas, torek, 26. marca 2019

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Zavod za šport 
in Športna zveza Škofja Loka 
sta, skupaj z domačo občino, 
organizatorja današnje prire-
ditve s podelitvijo priznanj 
športnikom in športnim de-
lavcem v Občini Škofja Loka 
za leto 2018. Prireditev se bo 
v Sokolskem domu začela ob 
19. uri. 
Priznanja za minulo leto so 
si zaslužili: Franci Ahčin za 
delo na športnem področju, 
Alojzij Bašelj za delo na pla-
ninskem področju, Sašo 
Bertoncelj za uspehe na ko-
nju z ročaji, Gregor Božnar 
za delo na športnem podro-
čju, Društvo upokojencev 
Škofja Loka ob 70-letnici 

obstoja, Neža Erznožnik za 
delo na športnem področju, 
Tine Gartnar, Jošt Juričan in 
Matic Pipp za uspehe v ro-
kometu, Dane Kokalj za 
delo na športnem področju, 
Knaf Insulation, d. o. o., 
Škofja Loka za sponzorsko 
pomoč, Gorazd Krajnik za 
delo na športnem področju, 
Nevenka Mandić Orehek za 
delo na športnem področju, 
Lara Poljanšek za uspehe v 
jadranju, Rokometno dru-
štvo Urbanscape ob 60-le-
tnici rokometa, Gregor Se-
lak za uspehe v športnem 
plezanju, Strelsko društvo 
Škofja Loka ob 70-letnici ob-
stoja ter Franci Tavčar in 
Tomaž Zorman za delo na 
športnem področju. 

Priznanja športnikom 
in športnim delavcem

Slovesnost ob tradicionalni podelitvi priznanj bo 
danes zvečer v Sokolskem domu.

Gorenja vas – Športno društvo Marmor Hotavlje letos pra-
znuje 25 let delovanja. Različnih prireditev in aktivnosti so v 
teh letih pripravili res veliko, zato se to soboto, 30. marca, v 
Sokolskem domu v Gorenji vasi obeta zanimiva prireditev. 
Začela se bo ob 19. uri, popestril pa jo bo koncert Slavka 
Ivančiča. 

Slovesno ob jubileju

*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem znesku ob obračunu 
opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019. **Ugodnost brezplačnega zavarovanja velja za obdobje 2 let ob enkratnem nakupu 4 pnevmatik za osebna, poltovorna 
ali 4x4 vozila katerkoli znamke. Akcija poteka na izbranih servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol. Akcija velja ob plačilu ali identifikaciji s Petrol klub kartico zvestobe. Akcija velja do 31. 12. 2019. ***Za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

www.petrol.si/tipstop www.vianor.si
V tej servisni delavnici Vianor lahko prejmete kupon za premontažo.  
V tej servisni delavnici prejmete brezplačno zavarovanje pnevmatik in asistenco za vse člane Petrol kluba.
V tej servisni delavnici lahko plačate storitve na obroke, če ste imetnik Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Vrhunske servisne in vulkanizerske 
delavnice TipStop Vianor. 
Vse na enem mestu:

TipStop Vianor
škofja loka
Kidričeva cesta 8 B
4220 Škofja Loka
04/202 58 90

zlINE SUV Powerproof Wetproof

Ob nakupu 4 pnevmatik Nokian

PREJMITE

20€
kupon za premontažo*

obiščite nas!

strokovno svetovanje in vrhunske storitve
velika zaloga pnevmatik vseh znamk, za vsa vozila 
konkurenčne cene in možnost nakupa na obroke***  
brezplačno zavarovanje pnevmatik in asistenca**
hramba pnevmatik
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Simon Šubic

Trata – Balinarji Trate so se 
sredi marca šestič zapored in 
skupno že petnajstič v samo-
stojni Sloveniji veselili naslo-
va državnih prvakov. Priigra-
li so si ga na zaključnem 
turnirju najboljših štirih 
ekip v rednem delu super 
lige (Trata je zabeležila tri-
najst zmag in poraz), ki so ga 
tudi gostili. Najprej so v pol-
finalu gladko odpravili Agro-
chem Hrast (13:3), v finalu pa 
so prav tako brez večjih težav 
pokorili Zabiče (14:2). 
»Tekmi s Hrastom in Zabi-
čami nista bili tako lahki, 
kot kažeta rezultata. V polfi-
nalu je šlo res nekoliko laž-
je, a finalna tekma je bila 
zelo trda, vse igre so poteka-
le na tesno, iz obrata v obrat, 
s krogle do krogle,« je po 
vnovičnem zmagoslavju po-
vedal vodja Trate Silvo Koro-
šak. Kapetan serijskih dr-
žavnih prvakov Damjan So-
fronievski je dejal, da so v 
finalu prikazali precej boljšo 

igro kot v polfinalu, vseeno 
pa je od Zabič pričakoval ve-
čji odpor. "Zagotovo pa je k 
zmagi pripomogla tudi 
prednost domačega igrišča, 
ki je na Trati zelo zahtevno," 
je dodal. 
»Glede na to, da je bila Trata 
gostitelj finalnega turnirja, 
smo se dobro zavedali, da jo 

bo na domačem igrišču zelo 
težko premagati. V finalu 
sem pričakoval boljšo igro 
naše ekipe,« pa je razplet za-
ključnega turnirja na Trati 
komentiral vodja aktualnega 
državnega podprvaka Ivan 
Ličan.
Trata si je kot državni prvak 
vnovič zagotovila tudi na-

stop v četrtfinalu evropske-
ga klubskega pokala, ki bo 
potekal 18. maja in 1. junija. 
Nasprotnik še ni znan. 
"Vsak, ki bo prišel na Trato, 
bo zagotovo naletel na tež-
kega nasprotnika, saj doma 
tudi evropske tekme nismo 
izgubili že več let," je pove-
dal Sofronievski.

Trata že petnajstič
Trata ostaja najboljši balinarski kolektiv v Sloveniji: na domačem igrišču so sredi marca osvojili že 
skupno petnajsti naslov državnega prvaka. 

Traškim balinarjem je ob novem uspehu čestital tudi škofjeloški župan Tine Radinja.
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loški glas
Škofja Loka – Da se zanimanje za stare rokodelske veščine 
povečuje, dokazuje tudi tečaj pletenja košar, ki ta čas poteka 
v rokodelskem centru Duo v Škofji Loki. Tečajnikov je devet, 
pletarskega opravila pa jih uči mojster Janez Krišelj iz Predd-
vora. Ujeli smo jih na petem srečanju po vrsti. Ker je zani-
manja veliko, bi radi razpisali še en tečaj, pa je ob tem po-
vedala Kati Sekirnik iz Duo centra. 

Učijo se plesti košare

Tečajniki se pri mojstru Janezu Krišlju učijo pletenja košar. 
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OOZ Škofja Loka obvešča in vabi
Zakonodaja med drugim delodajalcu nalaga, da poskrbi, da so delavci usposobljeni za  
izvajanje prve pomoči na delovnem mestu. Zakon namreč delodajalca obvezuje, da v  
delovnem procesu zagotovi prisotnost vsaj enega usposobljenega delavca. To prav tako 
velja za terensko delo. 

Tako je na primer delodajalec dolžan v primerih, ko ima delavce na različnih lokacijah istoča-
sno (npr. gradbinec, ki ima odprtih več delovišč naenkrat, frizer, ki ima več salonov …), zagoto-
viti, da je na vsaki izmed lokacij vsaj en delavec usposobljen za nudenje prve pomoči ter  
zagotoviti tudi potrebni material in opremo za prvo pomoč (omarica z materialom in podatki). 
Pri izvajanju del, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod, pa zakon 
delodajalcu nalaga celo to, da za nudenje prve pomoči zagotovi prisotnost usposobljene 
osebe na vsakih 20 delavcev.

Ste poskrbeli, da so vaši zaposleni ustrezno usposobljeni za nudenje prve pomoči na 
delovnem mestu? Naj visoke kazni inšpektorjev varstva pri delu ne bodo glavni razlog za to, 
temveč predvsem vaša odgovornost do soljudi. 

OOZ Škofja Loka pripravlja dve usposabljanji v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije – 
OE Škofja Loka. Prvo bo potekalo 1. in 2. aprila, drugo pa 3. in 4. aprila od 16. do 19. ure v 
prostorih OOZ Škofja Loka. Program zajema zakonsko predpisano teoretično in praktično uspo-
sabljanje ter pisni izpit.

Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200,  
ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

Kaj vse še pripravljamo v prihodnjih mesecih?  
Vabljeni tudi obrtniki in podjetniki, ki niste člani naše zbornice!

Termin Dogodek

1.–2. 4. 2019 Usposabljanje iz prve pomoči (1. skupina)

3.–4. 4. 2019 Usposabljanje iz prve pomoči (2. skupina)

11. 4. 2019 Delavnica: Odnosi z mediji "Če te ni v medijih, te ni"

12. in 13. 4. 2019 2-dnevna strokovna ekskurzija z ogledom sejma Bauma v Muenchnu

24. 4. 2019 Seminar: Nepremičnine z vidika DDV-ja

18.–25. 5. 2019 TOP 2019: Teden obrti in podjetništva na Loškem

30. 8.–1. 9. 2019 Izlet: Švica – vožnja z vlakom Bernina express

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
je svojo prakso začela psiho-
terapevtka Vanina Urh, ki 
sicer že tri leta deluje v Kra-
nju. Filozofinja in speciali-
zantka integrativne psihote-
rapije sicer pomoč nudi že 
pet let. Gre za pomoč lju-
dem, ki se srečujejo s teža-
vami v odnosih, se soočajo s 
tesnobo, jih mučijo občutki 
nesmisla in praznine, dvo-
mijo o svoji identiteti, si že-
lijo razrešiti travmatične 
spomine ... Sprejema tudi 
osebe, ki imajo težave z raz-
ličnimi vrstami odvisnosti. 
Pri ljudeh, ki poiščejo njeno 
pomoč, se z različnimi teh-
nikami loteva razreševanja 
problemov, terapevtski od-
nos pa jim omogoča, da so 
iskreni, da so to, kar so, da 
jih nihče ne sodi, temveč po-
sluša in verjame vanje. 
"Zelo je pomembno, da se v 
tem odnosu ujamemo, da se 
ljudje dobro počutijo, zau-
pajo, so varni in začutijo, da 

mi je mar zanje,« pravi tera-
pevtka.
Skozi uspešno zdravljenje 
se ljudje začnejo počutiti bo-
lje, naučijo se sprejemati 
svoja čustva, začnejo bolje 
funkcionirati in so zadovolj-
nejši sami s seboj in z življe-

njem. Vanina Urh sprejema 
v prostorih na Mestnem 
trgu 20. Na prvi termin se 
lahko naročite po telefonu 
in elektronski pošti, nato pa 
se s terapevtko dogovorite za 
nadaljnji potek zdravljenja. 
Srečanja trajajo po eno uro.

Psihoterapija tudi  
v Škofji Loki
K psihoterapevtu prihajajo ljudje, ki želijo pozdraviti svojo dušo.

Psihoterapevtka Vanina Urh / Foto: Tina Dokl

 

Zaradi širitve poslovanja, v mesecu aprilu 2019, zaposlimo večje 
število delavcev za fizično lažja dela v proizvodnji v Medvodah 
(Ladja) in Škofji Loki (Trata). 

      

V mesecu aprilu 2019 nudimo tudi študentsko delo študentom in 
dijakom starim vsaj 16 let. 

 

Delo je praviloma triizmensko. Zaposlitev sprva preko agencije z 
možnostjo prezaposlitve v podjetje. 
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možnostjo prezaposlitve v podjetje. 

 

IŠČETE NOV KARIERNI IZZIV?  
PRIDRUŽITE SE NAŠI EKIPI!

PRIJAVE POŠLJITE NA:
MEDVODE.HR@SOGEFIGROUP.COM

ALI SOGEFI FILTRATION, D. O. O.,
LADJA 11, MEDVODE.

Zaradi širitve poslovanja v mesecu aprilu 2019 zaposlimo 
večje število delavcev (m/ž) za fizično lažja dela v proizvodnji 
v Medvodah (Ladja) in Škofji Loki (Trata). 

V mesecu aprilu 2019 nudimo tudi študentsko delo študentom 
in dijakom (m/ž), starim vsaj 16 let. 

Delo je praviloma triizmensko. Zaposlitev sprva preko agencije 
z možnostjo prezaposlitve v podjetje.

Škofja Loka – Škofja Loka bo 
4. aprila ob 19. uri na literar-
nem večeru v Groharjevi ga-
leriji gostila literarni večer z 
udeleženci 51. mednarodne-
ga srečanja pisateljev PEN, 
ki sicer na Bledu poteka od 
2. do 5. aprila, 4. aprila pa 
bodo literarni večeri z udele-
ženci potekali po različnih 
krajih. Gostje v Škofji Loki 
bodo francoski pisatelji, ki 
bodo predstavili svoja priza-
devanja za strpnost in sve-
tovni mir. Pogovor z njimi 
bo v slovenščini in franco-
ščini vodila Tanja Tuma, 
predsednica ženskega od-
bora slovenskega centra 
PEN Mira.

Literarni večer s 
pisatelji


