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Mateja Rant

Gorenja vas – Ob osnovni 
šoli v Gorenji vasi bodo v teh 
dneh začeli graditi novo več
namensko športno dvorano. 
Skoraj štiri milijone evrov 
vredna naložba, pri kateri bo 
nekaj več kot pol milijona 
evrov prispeval Eko sklad, 
obsega še ureditev nove ko
tlovnice v prostorih šole ter 
novega zunanjega športnega 
igrišča in parkirišča. "Dolga 
leta so minila od prvih idej 
za športno dvorano do odlo
čitve za ta korak. V preteklih 
letih so bile namreč naložbe 
v glavnem vezane na evrop
ska sredstva, zato smo grad
njo športne dvorane morali 
prestaviti," je ob položitvi te
meljnega kamna poudaril 
župan občine Gorenja vas  
Poljane Milan Čadež. 
Nova športna dvorana bo ve
lika pridobitev predvsem za 
šolarje, ki ta čas uporabljajo 
46 let staro dvorano, ki ne 
ustreza več sodobnim stan
dardom in za katero so jim 
izdali že več inšpekcijskih 
odločb o neustreznosti 
objekta. Za okrog petsto 
otrok, ki obiskujejo šolo v 

Gorenji vasi, je sedanja dvo
rana občutno premajhna, 
zato telovadijo tudi v učilni
cah, hodnikih in šolski avli. 
»Danes zagotovo ni bolj 
srečnega človeka od mene,« 
je zato ob položitvi temelj
nega kamna poudaril ravna
telj Izidor Selak, ki je svoje 
delo v šoli začel kot športni 
pedagog. Spomnil je, da so v 
preteklosti omenjali že več 
lokacij za novo dvorano, 
zato ga še posebno veseli, da 
jim je zgodbo zdaj uspelo 
pripeljati do konca. Ob tem 
je priznal, da ga kljub vese
lju nad začetkom gradnje 
malce tudi skrbi, saj bo tre
ba v prihodnjih mesecih za
radi gradbišča v neposredni 
bližini šole še posebno skrb 
namenjati varnosti učencev.
Kot je poudaril župan, so 
postopek za izbiro izvajalca 
izpeljali v rekordnem času, 
in sicer v dveh mesecih in 
pol. Javni razpis za izbiro iz
vajalca, na katerem so preje
li deset ponudb, so objavili 
prvega decembra lani, izva
jalca Dema plus inženiring 
iz Ljubljane pa so izbrali 
sredi februarja. 

Vse pripravljeno  
za začetek gradnje
Potem ko so konec februarja podpisali pogodbo 
za gradnjo nove Športne dvorane Gorenja vas, so 
pretekli torek, na prvi spomladanski dan, položili 
še temeljni kamen za novo dvorano.

Pretekli torek so položili temeljni kamen za novo dvorano v 
Gorenji vasi. / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Železniki – Regijska slove
snost ob dnevu Civilne za
ščite (1. marec) je letos pote
kala v kulturnem domu v 
Železnikih. Na njej so pode
lili 43 priznanj, od tega je 
bilo 12 prejemnikov s škofje
loškega območja. Prostovolj
no gasilsko društvo Selca je 
na predlog Gasilske zveze 
Slovenije prejelo zlati znak 
ob 120letnici delovanja. Na 
predlog Jamarske zveze Slo
venije so odlikovali dva ja
marska reševalca: Branko 
Mur iz občine Gorenja vas  
Poljane je prejel srebrni 
znak, Bojan Jereb iz Žirov 
pa bronastega. Z bronastim 
znakom so na predlog Slo
venske vojske nagradili tudi 
štabnega vodnika Urbana 
Polajnarja iz Škofje Loke, na 
predlog gasilskega povelj
stva občine Škofja Loka pa 
so bronaste znake prejeli še 
škofjeloška policista Mitja 
Drekonja in Klemen Trček 
ter člani PGD Škofja Loka in 
Stara Loka Žiga Avguštin, 
Vojko Marguč, Rok Štrem
felj, Gašper Škerjanec, Kle
men Škerjanec in Nejc 
Štremfelj, ki so konec julija 
lani obvarovali mlajšo ose
bo, da ni storila samomora z 
vrha stolpnice.
»Sistem, ki temelji na med
sebojnem sodelovanju pro
stovoljnih in poklicnih reše

valcev, je v naši državi orga
niziran in utemeljen na so
dobnih dognanjih in uspe
šno deluje že več kot dvajset 
let. To je sistem, ki ga zelo 
cenijo tudi v mednarodnem 
okolju. Daleč najpomemb
nejši člen tega sistema pa ste 
ljudje, reševalci, ki sočloveku 
pomagate, da ob ujmah in 
drugih nesrečah bistveno 
lažje preživi najtežje trenut
ke, ter si prizadevate, da iz 
nesreč izidemo s čim manj 
posledicami,« je dejal povelj

nik Civilne zaščite Republike 
Slovenije Srečko Šestan.
Poveljnik Civilne zaščite za 
Gorenjsko Jernej Hudo
hmet, sicer direktor Urada 
za operativo na Upravi RS 
za zaščito in reševanje, je za
dovoljen, da je preteklo leto 
na Gorenjskem minilo brez 
velikih obsežnih naravnih 
nesreč. »Kljub temu ste bili 
vsi zelo aktivni v običajnih 
intervencijah, katerih število 
je podobno povprečju pred
hodnih let,« je dejal.

Navzoče je nagovoril tudi 
župan Železnikov Anton 
Luznar in spomnil na katas
trofalne poplave, ki so pred 
desetimi leti prizadele Žele
znike. Tudi po zaslugi dobro 
koordiniranih in vodenih 
akcij ter velikega števila so
delujočih se je življenje v 
Selški dolini razmeroma hi
tro vrnilo v ustaljene okvire, 
je poudaril in se ob tej prilo
žnosti še enkrat zahvalil 
vsem, ki so jim v nesreči 
priskočili na pomoč.

Zlati znak selškim gasilcem
Regijsko podelitev priznanj ob dnevu Civilne zaščite so letos gostili v Železnikih. Med 43 prejemniki 
priznanj jih je bilo kar dvanajst s Škofjeloškega. Zlati znak je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo 
Selca ob 120-letnici delovanja.

Letošnji prejemniki priznanj Civilne zaščite s škofjeloškega območja / Foto: Tina Dokl
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Loka dobila 
Unescov 
certifikat
Občina Škofja Loka je marca 
tudi uradno prejela certifikat 
ob vpisu Škofjeloškega 
pasijona na Unescov 
reprezentativni seznam.
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Ustvarjalne 
počitnice
Letošnje zimske 
počitnice so v 
žirovskem 
soposlovnem centru 
popestrili z 
ustvarjalnimi 
delavnicami.
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ŠKOFJA LOKA

Odkrivajo lepoto 
ruskega jezika
Že sedmič po vrsti je bil v 
Škofji Loki vseslovenski fe-
stival šol z ruščino, imeno-
van Rusijada 2017.
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GORENJA VAS - POLJANE

Skoraj trije kilogrami 
zgodovine ...
Življenje ljudi pod Ermanov-
cem, Bevkovim vrhom in 
Sivko so prvič opisali že pred 
desetimi leti v knjigi Moj kraj 
skozi čas, ki je zdaj dobila še 
svoje nadaljevanje. 

stran 6

ŽELEZNIKI

Cesta zaprta do jeseni
Državna cesta Sorica–Pe-
trovo Brdo bo zaradi sana-
cije usadov, ki bo stala mi-
lijon evrov, zaprta do konca 
oktobra.
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ŽIRI

Zaposlili bi kustosa
V Muzejskem društvu Žiri si 
prizadevajo, da bi za vodenje 
po muzeju zaposlili strokov-
njaka, ki bi obenem skrbel za 
tamkajšnje zbirke.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 28. marca 2017

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 3/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 25, ki je iz šel 28. marca 2017.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Danica Zavrl Žlebir

Severna obvoznica je dele-
žna vročih razprav, kako se 
razrešujejo?
"Severna obvoznica je ume-
ščena v prostor, država jo je 
uvrstila v načrte razvojnih 
programov, letos naj bi bil 
sprejet občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN) za-
njo. Javna razgrnitev dopol-
njenega osnutka OPPN je 
potekala novembra in de-
cembra lani, bila je organizi-
rana tudi javna obravnava. 
Vloženih je bilo več pobud, 
do katerih se je treba opre-
deliti, potem pa bodo vlaga-
telji pripomb obveščeni, ka-
kšno je bilo do njih zavzeto 
stališče. O severni obvoznici 
se se skozi več mandatov 
razvijale razprave, med dru-
gim tudi o več možnih pote-
kih, potem pa je bila spreje-
ta trasa, ki je bila ocenjena 
kot najbolj ustrezna tako z 
vidika razbremenitve pro-
meta skozi mesto kot glede 
zaščite kmetijske zemlje, 

gospodarske upravičenosti 
in drugih meril. Koridor se-
verne obvoznice je določen 
na podlagi konsenza in se-
daj smo na točki, ko se po-
govarjamo o detajlih na tra-
si. Je pa stvar zelo transpa-
rentna: na spletni strani 
imamo na voljo tudi vizuali-

zacijo poteka severne obvoz-
nice. V okviru te pa so še 
možne posamezne modifi-
kacije. Kakšni so nadaljnji 
postopki v zvezi s to obvoz-
nico? Državna direkcija za 
infrastrukturo bo izdelala 
predinvesticijsko zasnovo, 
po sprejetju OPPN-ja pa bo 
izvedla razpis za projektno 
dokumentacijo za gradnjo. 
V sodelovanju z ministr-
stvom za okolje pa rešujemo 
tudi poplavno ogroženost na 
tem območju, in sicer na re-
laciji Moškrin–Stara Loka."

Občina napoveduje tudi po-
sege na regionalni cesti sko-
zi Godešič, kakšne?
"Občina je že precej vložila v 
razne varnostne ukrepe na 
regionalni cesti skozi Gode-
šič, med drugim smo deni-
mo dosegli prepoved tovor-
nega prometa. Sedaj pa upo-
števaje zahteve tamkajšnjih 
krajanov načrtujemo še doda-
tne ukrepe, ki bodo izboljšali 
varnost prometa, dosegli nje-
govo umiritev in poskrbeli 

zlasti za varnost pešcev in 
kolesarjev. Ti načrti zajemajo 
regionalno cesto od krožišča 
s cesto, ki vodi v industrijsko 
cono do konca naselja Gode-
šič. V načrtu so zoženja vozi-
šča na račun površin za pešce 
in kolesarje, sredinski otoki, 
zavarovanje prehodov za pe-

šce, poskrbeli naj bi za kole-
sarsko povezavo do Reteč, 
predvidena je ureditev dveh 
avtobusnih postaj. Na Gode-
šiču bi postavili še prometno 
odvisni semafor. Gre za dr-
žavno investicijo, država ima 
zanjo namenska sredstva že 
rezervirana. Naj pa pouda-
rim, da bomo te posege lažje 
izvedli ob večjem razumeva-
nju lastnikov zemljišč na tem 
območju. Ob tem naj še po-
vem, da je za sedanje semafo-
rizirano križišče pri pokopali-
šču Lipica predvidena spre-
memba v krožišče. Direkcija 
RS za infrastrukturo je že 
naročila projekcije in priča-

kovati je, da bo šla v izvedbo 
v letu 2018."

Kako pa kaže navezavi ško-
fjeloškega območja na avto-
cestno omrežje?
"Za navezavo na avtocesto od 
Trate prek Meje do Vodic je 
politično soglasje s pristoj-
nim ministrom že doseženo, 
sedaj pa se bodo župani ob-
čin, ki so najbolj zainteresi-
rane za to cestno povezavo, 
pogovarjali z ustreznimi 
strokovnimi službami mini-
strstva za infrastrukturo. Dr-
žava bo pripravila študijo va-
riant in začelo se bo umešča-
nje te ceste v prostor." 

Občinski načrti s cestami
Robert Strah, podžupan občine Škofja Loka, o novostih na področju cest od severne obvoznice, ceste 
skozi Godešič, krožišča pri Lipici do povezave z avtocestnim omrežjem

Robert Strah / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka že več let organizira či-
stilne akcije, letošnja pomla-
dna akcija čiščenja in ureja-
nja okolja bo v soboto, 1. 
aprila, od 8. do 13. ure. Da-
tum akcije je usklajen z vod-
stvi krajevnih skupnosti. 
Tam so določena tudi zbir-
na mesta. Posamezni pro-
stovoljci, ki se bodo udeleži-
li akcije, bodo lahko dobili 
potrebne pripomočke, vreč-
ke za odpadke in rokavice 
na sedežu krajevne skupno-
sti na dan akcije od 8. do 9. 
ure in se dogovorili za loka-
cijo čiščenja. Izvajalci akci-
je, krajevne skupnosti in 
ostale organizacije, zavodi, 

društva, šole … lahko vrečke 
in rokavice dobijo na občini 
(pri Danici Langerholc, tele-
fon: 51 12 354 oz. 031 669 
264) in naj jih prevzamejo 
najkasneje do četrtka, 30. 
marca.
Na zbirnih mestih bodo lo-
čeno zbirali odpadke: emba-
lažo (plastenke, pločevinke), 
steklo, nevarne odpadke in 
ostalo, ni pa akcija namenje-
na odvozu kosovnih in bio-
loških odpadkov. Občinsko 
redarstvo bo izvajalo nadzor 
nad pravilnim odlaganjem 
odpadkov. 
"Občina Škofja Loka želi le-
tos v sklopu spomladanske 
akcije čiščenja in urejanja 
okolja izvesti tudi aktivnosti 
za zagotavljanja poplavne 

varnosti in boljše pretočno-
sti vodotokov: zato dajemo 
pobudo in prosimo lastnike 
gozdov oziroma obrežnih 
gozdov za redno čiščenje. 
Pri čiščenju naj ne ustvarja-
jo novih deponij lesa (hlodo-
vina, drva, vejevje …), ne od-
lagajo kakršnih koli drugih 
predmetov in naj ne posta-
vljajo začasnih objektov, ki 
jih lahko ob poplavah voda 
odnese v vodotoke in zaradi 
tega zmanjšuje njihovo pre-
točnost in povzroča nevarne 
zajezitve. Tako se bo prepre-
čilo nastajanje dodatne ško-
de na vodotokih, obrežnih 
zemljiščih in infrastrukturi 
v neposredni bližini oziro-
ma se bo znižala poplavna 
ogroženost ob prihodnjih 

padavinah," navaja Danica 
Langerholc. Naloge naj izva-
jalci opravljajo skladno z ve-
ljavnimi predpisi in standar-
di tako, da ni ogrožena nji-
hova osebna varnost oziro-
ma niso ogrožena življenja 
ljudi, živali in premoženja. 
Ob strokovni pomoči Agen-
cije RS za okolje (oddelek 
območja Zgornje Save) in z 
usposobljenimi podjetji ter 
društvi bodo izvedli tehnič-
no zelo zahtevno čiščenje 
zarasti (drevje, grmovje …) 
na brežinah Selške Sore v 
predelu mesta. V skladu s 
finančnimi možnostmi in v 
ugodnih vremenskih razme-
rah bodo urejali območje 
med Šeširjevim mostom in 
brvjo pri klavnici.

Pomladno čiščenje okolja
Spomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja bo v občini Škofja Loka potekala v soboto, 1. aprila, v 
primeru dežja pa teden dni kasneje. 

Letošnja pasijonska dogaja-
nja so malo drugačna kot 
sicer. Začela so se v začetku 
marca s prejemom certifika-
ta o zaščiti Škofjeloškega pa-
sijona v Unescovo nesnovno 
dediščino. Veseli me, da 
gredo po tej poti še drugi 
projekti in ravno v Loki je 
bila predstavitev nominacije 
slovenske čipke, ki kandidi-
ra za nov vpis na Unescov 
seznam. Naš začetek bo dal 
pogon še drugim. Upam, da 
bodo že letos zaščiteni tudi 
kurenti in tako bosta dve 
najstarejši slovenski mesti 
dobili to prestižno mednaro-
dno priznanje. Potem pa 
upam, da se bomo po uredi-
tvi starega mestnega jedra 
začeli spogledovati tudi z 
vpisom celotne Loke v Une-
scovo kulturno dediščino. 
Potekajo tudi ostala pasijon-
ska dogajanja: že tradicional-
no pričakujemo izdajo Pasi-
jonskih doneskov in pasijon-
ske delavnice društva Sotočje 
z izdelovanjem butaric in v 
aprilu počastitev Romualdo-
vega dne. V teku pa so pripra-
ve za vključitev znaka Une-
sca v celostno podobo Škofje-
loškega pasijona. Pri nesnov-
ni dediščini za razliko od 
materialne lahko popularizi-
ramo samo dogodke. Pripra-
vili bomo več dogodkov, ki ne 
bodo vezani le na postni čas, 
pač pa na širše obdobje. Dve 
leti bo potekala priprava na 
pasijon, v letu 2019 pa bomo 
spet aktivirali pasijonsko pi-
sarno in vzpostavili profesio-
nalno ekipo, ki bo pripravila 
Škofjeloški pasijon 2021. V 
vmesnem obdobju pa je v 
teku ureditev pasijonske 
sobe na Mestnem trgu, ki bo 
predvidoma urejena do Hi-
storiala, ko Loka postane ne-
koliko bolj srednjeveška in ji 
bomo tako dodali še posebno 
obeležje. V nadaljevanju 
predvidevamo ureditev pasi-
jonske poti po štirih točkah 

pasijonskih uprizorišč, za-
čenši pri pasijonski sobi in 
vključitvi kapucinske knjižni-
ce in kapucinskega samosta-
na vanjo. Sledilo bo urejanje 
pasijonske zbirke na Loškem 
gradu in njeno odprtje okto-
bra, ko v Škofji Loki načrtuje-
mo tudi mednarodno konfe-
renco o pasijonu na temo tu-
ristične promocije, tako da bi 
na prizoriščih, kjer bo pote-
kala pasijonska pot, obisko-
valci dobili interaktivne pove-
zave prek pametnih telefo-
nov, kjer bodo dobili impulz, 
ki jim bo pokazal del Škofje-
loškega pasijona. To bo nad-
gradilo osnovno informacijo, 
ki jo bodo dobili v pasijonski 
sobi. Dogajanja okoli pasijo-
na bomo povezali tudi z do-
končanjem trga pri upravni 
enoti, njegovim poimenova-
njem in odprtjem, novembra 
pa tudi s posaditvijo najsta-
rejše trte z mariborskega 
Lenta. V času do uprizoritve 
pasijona leta 2021 je treba 
poskrbeti za popularizacijo. 
Na avtocesti bomo skušali 
postaviti dodatno tablo, ki bo 
nakazovala na Škofjeloški pa-
sijon 2021, omenjene dogod-
ke pa moramo predhodno 
prijaviti in dobiti soglasje, da 
smejo nositi obeležje Unes-
cove zaščite.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Pasijon pod 
Unescovim znakom

Miha Ješe

Nevaren je tudi odsek regionalne ceste skozi 
sotesko proti Železnikom. Na tem mestu bodo 
odkupili del zemljišč in sanirali brežino, s čimer 
želijo doseči večjo preglednost. Tudi na drugi 
strani, na cesti v Poljansko dolino, se letos 
končno obeta sanacija plazu pri Visokem. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tretjega mar-
ca je na posebni slovesnosti 
ob rezu najstarejše vinske 
trte na svetu na maribor-
skem Lentu župan Mestne 
občine Maribor dr. Andrej 
Fištravec svojemu župan-
skemu kolegu Mihu Ješetu 
poklonil cepič te žlahtne 
vinske trte.
Občina Škofja Loka bo sadi-
ko te žlahtne stare trte v 
okviru pasijonskih dogod-
kov jeseni posadila ob me-
stnem obzidju na novem 
trgu pred upravno enoto. 
"Pričakujem, da bo to pote-
kalo v prisotnosti maribor-
skega župana Fištravca in 
ob zvokih Mestnega pihal-
nega orkestra Škofja Loka, 
da bo dogodek res svečan in 
veličasten," napoveduje žu-

pan Miha Ješe. "Trto bomo 
posvetili deloma Škofjelo-
škemu pasijonu, saj vemo, 
da so voda, vino in kruh del 
krščanske evharistije, in naj 
bo del tega tudi v našem 
mestnem središču. Sledila 
bo vsakoletna trgatev, ki bo 
nekakšno jesensko obeležje, 
povezano s pasijonom. Ža-
metovka je rdeče barve in to 
lahko simbolizira tudi kri. 
Ne bomo pa stiskali grozdja 
in kletarili kot v vinorodnih 
krajih, ampak bomo grozde 
potrgali in jih neposredno 
ob trgatvi prodali, izkupiček 
pa namenili za dobrodelne 
namene. Prepričan sem, da 
bomo prisotni to grozdje 
radi pokupili in upam, da 
bo največji namenjen župa-
nu, ki bo pokazal, koliko je 
vreden, da mu bodo ostali 
sledili."   

Posadili bodo 
najstarejšo trto

Marca so ob slovesnem rezu najstarejše trte na mariborskem 
Lentu njen cepič podarili tudi Občini Škofja Loka.

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora vabi na informativno-
-promocijsko in tematsko delavnico z naslovom Sodobni 
marketinški modeli: Povezovanje in sodelovanje kot prilo-
žnost za podjetnika in skupnost, ki bo potekala v sredo, 5. 
aprila, od 17. do 18.30 v prostorih Coworking centra Loko-
motiva, Mestni trg 38, Škofja Loka. Delavnica je namenjena 
posodobitvi in izboljšanju znanja o trženju, ki predstavlja 
vitalni del preživetja v vsaki dejavnosti. Predavatelj Franc 
Vidic, svetovalec in mentor za podjetništvo in marketing, bo 
predstavil trende v marketingu ter z njimi povezane sodob-
ne modele trženja na domačem in na mednarodnih trgih. 
Delavnica je namenjena podjetnikom v malih in srednjih 
podjetjih ter potencialnim podjetnikom, nosilcem obrtne 
dejavnosti. Udeležba je brezplačna, potrebne pa so predho-
dne prijave, in sicer do petka, 31. marca, na Razvojni agen-
ciji Sora, po tel. št. 04 50 60 220 (Jana Šifrar) ali e-poštnem 
naslovu info@ra-sora.si. 

Delavnica o sodobnih marketinških modelih

Gorajte – Občina Škofja Loka začenja z odkupi zemljišč ob 
lokalni cesti v Gorajte. Doslej so že izvedli ukrepe umirjanja 
prometa do naselja za Kamnitnikom, snujejo pa nadaljnje 
varnostno urejanje te ceste v smeri proti Sv. Duhu. Za pri-
hodnje leto računajo na realizacijo, nameravajo pa izvesti 
ukrepe umiritve prometa, da bo tam promet varnejši za pe-
šce, kolesarje in rekreativce, ki jih je na tej trasi veliko, mo-
torni promet pa bo namenjen lokalnemu prevozu. S tega 
območja bodo poskrbeli tudi za navezavo na prihodnjo se-
verno obvoznico, dodaja podžupan Robert Strah.

Varnostno urejanje ceste skozi Gorajte

Škofja Loka – Kaj bo s stavbami, ki jih je Občina Škofja Loka 
odkupila za potrebe gradnje južne obvoznice v Poljansko 
dolino? Za dva objekta je že znan namen: v enega naj bi 
namestili zavetišče za male živali, drugega naj bi dobili ga-
silci, da jim bo služil kot poligon za njihove vaje.

Kaj z odkupljenimi stavbami

Škofja Loka – Končane so javne razprave, povezane s pripra-
vo celostne prometne strategije za občino Škofja Loka, se-
daj sledi akcijski načrt. "Na podlagi vseh pridobljenih pre-
dlogov javnosti smo pred izdelavo akcijskega načrta s kon-
kretnimi nosilci in proračunskimi deleži," pravi podžupan 
Občine Škofja Loka Robert Strah. Strategijo mora sprejeti 
občinski svet, kar naj bi se zgodilo do junija, potem bo lahko 
občina kandidirala na državnih in evropskih razpisih, kjer si 
lahko po Strahovih besedah obetajo znatno sofinanciranje. 
Že sedaj je znano, da evropski kohezijski sklad za kolesar-
sko infrastrukturo razpisuje za 6,6 milijona evrov, za površi-
ne za pešce 5,5 milijona, za ukrepe park&drive (parkiraj in 
pelji) 4,8 milijona evrov (razpisi bodo julija), za avtobusne 
postaje pa 4,3 milijona evrov (razpis bo novembra letos). 

S prometno strategijo na razpise 

Škofja Loka – Pri preverjanju lastništva nepremičnin na ob-
močju Pod Plevno je bilo ugotovljeno, da je Občina Škofja 
Loka lastnica ozkih pasov zemljišč ob cestah skozi naselje. 
Na teh zemljiščih so si stanovalci uredili dodatne funkcio-
nalne površine, kjer parkirajo svoja vozila ali jih uporabljajo 
kot zelenice. V skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje s 
stvarnim premoženjem občine, mora biti uporaba nepre-
mičnin v lasti občin urejena z ustreznimi pogodbami. Z na-
menom ureditve uporabe zemljišč bo občina v prihodnjih 
mesecih pripravila ustrezne pogodbe ter jih posredovala v 
podpis uporabnikom zemljišč. Za zemljišča, ki so predvide-
na za širitev ceste, bodo sklenjene najemne pogodbe za za-
časno uporabo, ostala zemljišča, ki jih občina ne potrebuje, 
pa bodo uporabnikom ponujena v odkup.

Uporaba občinskih zemljišč v naselju Pod Plevno

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Osmega mar-
ca letos je državna sekretar-
ka na ministrstvu za kulturo 
Damjana Pečnik škofjelo-
škemu županu Mihi Ješetu 
uradno podelila certifikat ob 
vpisu Škofjeloškega pasijona 
na Unescov reprezentativni 
seznam. Pasijonska uprizo-
ritev na podlagi izvirnega 
besedila patra Romualda, 
nastalega med 1715 in 1727, 
znotraj srednjeveškega jedra 
Škofje Loke z več sto nasto-
pajočimi, je tako uvrščena 
med globalno prepoznano 
kulturno dediščino. Ob tej 
priložnosti so prikazali tudi 
droben izsek iz pasijona, s 
skrivnostno staro glasbo pa 
je dogodek polepšala glasbe-
na skupina Carniola ... 
Župan Miha Ješe je ob pre-
jetju certifikata poudaril, da 
to za občino pomeni veliko 
zavezo, da bodo znali duh in 
sporočilo Škofjeloškega pa-
sijona vzdrževati in krepiti. 
Napovedal je dogodke, ki se 
bodo v duhu pasijona pod 
Unescovo blagovno znamko 
vrstili v letih do naslednje 
uprizoritve, ki bo leta 2021, 
ko bo Škofja Loka praznova-

la tristoto obletnico nastan-
ka pasijona. Znova se je za-
hvalil vsem, ki so zaslužni, 
da je Škofjeloški pasijon kot 
prvi element nesnovne kul-
turne dediščine iz Slovenije 
dobil to izjemno mednaro-
dno potrditev. Tudi Damja-
na Pečnik se je zahvalila 
vsem, ki so bili vključeni v ta 
zahtevni projekt. Povedala 
je, da šestletni trud za vpis 

Škofjeloškega pasijona na 
Unescov seznam predstavlja 
pomembno izkušnjo za vse 
podobne poskuse in je do-
kaz, da lokalna skupnost, 
država, stroka, diplomacija 
in ogromno entuziastov, ki 
uresničujejo idejo pasijona, 
lahko skupaj premikajo tudi 
gore. Izrazila je prepričanje, 
da je to dokaz, da znamo in 
zmoremo ter da imamo širo-

ko paleto kulturne nesnovne 
dediščine, ki jo je potrebno 
ohranjati, varovati in deliti s 
svetom. Izrazila je tudi pri-
čakovanje, da se bo kot na-
slednja enota na seznam 
vpisalo ptujsko kurentova-
nje. Ministrstvo za kulturo v 
imenu Slovenije do konca 
marca 2017 načrtuje oddajo 
še dveh nominacij za vpis na 
Unescov seznam, ena od 
njih je tudi klekljanje čipk v 
Sloveniji. To nominacijo je 
dan pred podelitvijo certifi-
kata prav v Škofji Loki pred-
stavil Loški muzej skupaj z 
drugimi institucijami, ki so-
delujejo pri tem projektu.
Podelitev Unescove listine 
pa je bil hkrati tudi prvi do-
godek v sklopu letošnjih 
Dnevov Škofjeloškega pasi-
jona. Drugi, Pasijonski ve-
čer v Stari Loki, je tudi že za 
nami, ta petek, 31. marca, pa 
bodo v Sokolskem domu 
predstavili letošnjo publika-
cijo Pasijonski doneski, od-
prli bodo fotografski razsta-
vi na temo Škofjeloškega 
pasijona (Tatjane Splichal 
Svetloba časa in fotografije z 
zasedanja Medvladnega od-
bora za varovanje nesnovne 
kulturne dediščine Unesca v 
Etiopiji) in pripravili preda-
vanje o dogajanjih ob zase-
danju Unescovega odbora v 
Etiopiji. 
Naslednji dogodek letošnjih 
pasijonskih dni bodo pasi-
jonske delavnice na cvetno 
soboto, 8. aprila, od 9. do 12. 
ure, ko bo Prosvetno dru-
štvo Sotočje izdelovalo veli-
konočne butarice in mimoi-
doče učilo te veščine, polega 
tega bo še nekaj drugih de-
lavnic, na stojnici pa bodo 
kuhali tudi postne jedi. Dne-
ve Škofjeloškega pasijona 
bodo sklenili z Romualdo-
vim dnem ob obletnici smrti 
Romualda, očeta Škofjelo-
škega pasijona. 21. aprila bo 
predavanje Kapelski pasi-
jon, 22. aprila pa prikaz do-
kumentarnega filma Izza 
pasijona. 

Loka dobila 
Unescov certifikat
Na zasedanju medvladnega odbora Unesca za nesnovno kulturno dediščino 1. decembra lani v 
etiopski prestolnici Adis Abebi je bil Škofjeloški pasijon kot prvi element iz Slovenije vpisan na 
Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Državna sekretarka z ministrstva za kulturo Damjana 
Pečnik je županu Mihi Ješetu tudi uradno podelila certifikat 
o vpisu Škofjeloškega pasijona na Unescov seznam. 

Razstava fotografij, ki so jih trije škofjeloški udeleženci posneli decembra lani v Adis 
Abebi, kjer je zasedal medvladni odbor Unesca. / Foto: Tina Dokl
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Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2017)  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Občinskega sveta Občine Škofja Loka

R A ZPISUJE
PODELITEV PRIZNANJ  

OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2017

Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje posameznikom, 
pravnim osebam zasebnega in javnega prava, različnim sku-
pnostim in organizacijam ter društvom s prebivališčem oziro-
ma sedežem v občini naslednja priznanja:

NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE za izredno delovanje in stva-
ritve na posameznih področjih družbenega življenja in dela 
ter za pomemben prispevek k razvoju in ugledu občine v šir-
šem družbenem prostoru.
Podeli se lahko največ en naziv častnega občana.

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za dolgoletno izredno 
uspešno in družbeno pomembno delo na posameznih podro-
čjih družbenega življenja ali za dosežke, ki so trajnejšega po-
mena in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Podeli se lahko največ en zlati grb občine.

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za večletno uspešno in 
družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvo-
valnost na posameznih področjih družbenega življenja.
Podelita se lahko največ dva srebrna grba občine.

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za pomembne do-
sežke na posameznih področjih družbenega življenja.
Podelijo se lahko največ trije bronasti grbi občine.

Pobude za podelitev priznanj lahko podajo občani, skupine 
občanov, pravne osebe zasebnega in javnega prava, skupno-
sti in organizacije ter društva.

Pobuda mora vsebovati:
- navedbo vlagatelja pobude,
-  ime in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv pravne 

osebe in naslov predlaganega dobitnika priznanja občine,
-  utemeljitev pobude za prejem priznanja občine, dosežene 

uspehe pri delu in javnem delovanju na posameznih po-
dročjih družbenega življenja v občini, Sloveniji in svetu,

-  predlog za podelitev vrste priznanja občine iz 2. člena tega 
odloka.

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja, ki pod-
pirajo pobudo.

Pobudnik za podelitev priznanja ne more predlagati samega 
sebe ali svojega družinskega člana.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne obravnava.

Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 
4220 Škofja Loka, do ponedeljka, 10. APRILA 2017, s pripi-
som na ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2017« ali po e-pošti 
na naslov: obcinski.svet@skofjaloka.si do 24.00 ure.

 Komisija za mandatna vprašanja,
 volitve in imenovanja
 Predsednik
 Tine RADINJA l.r.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Od prve Rusi-
jade, ki jo vsa leta prireja Gi-
mnazija Škofja Loka, je sicer 
minilo že desetletje, zadnja 
leta je srečanje mladih, ki se 
v šolah učijo ruskega jezika 
in spoznavajo rusko kulturo, 
vsaki dve leti. Festival podpi-
rata Sklad Toneta Pavčka pri 
društvu Slovenija Rusija in 
Občina Škofja Loka, njegov 
častni pokrovitelj je bil letos 
predsednik države Borut Pa-
hor. Leta 2011 je Gimnazija 
Škofja Loka za Rusijado pre-
jela evropsko priznanje, je v 
uvodnem nagovoru udele-
žencem letošnjega festivala 
med drugim povedal ravna-
telj gimnazije Jože Bogataj. 
Pozdravila sta jih tudi župan 
Miha Ješe, poznavalec Rusi-
je in ljubitelj ruskega jezika 
in kulture, sicer pa že četrtič 
gost Rusijade, in Marina 
Vladimirovna Guslova z Ru-
skega centra kulture in zna-
nosti v Ljubljani.  

Dijaki sedmih srednjih šol, 
učenci treh osnovnih šol, 
otroci zavoda Vesela dRušči-
na in študentje ruščine na 
Filozofski fakulteti Univer-
ze v Ljubljani so pod men-
torskim vodstvom pripravili 
pester program ruske kultu-
re, umetnosti in tradicije. 
Na odru so se zvrstile različ-
ne točke, od pevskih, glasbe-
nih, plesnih pa do gledali-
ških prizorov. Nastopili so 
tudi dijaki, člani Impro gle-
dališča Gimnazije Škofja 
Loka O.Sti J.Arej. Bilo je 
živo, ustvarjalno, zabavno in 
v dobrem duhu, kot je uvo-
doma prireditvi zaželel žu-
pan Miha Ješe.
Rusijada poteka pod vod-
stvom profesorice ruskega 
jezika Marjete Petek Ahačič, 
ki nam je povedala, da se v 
tem šolskem letu ruskega 
jezika uči skupaj 98 dijakov, 
to pomeni en razred v vsa-
kem letniku. Ruščine se uči-
jo kot drugega tujega jezika 
in imajo tudi maturitetno 

skupino. "Učenje ruščine 
poteka že enajsto leto, odkar 
se je ruščina ponovno začela 
poučevati na Gimnaziji Ško-
fja Loka. Podatka, koliko je 
že izučenih dijakov na po-
dročju ruščine, pa žal ni-
mam, jih je pa kar precej, že 
kar nekaj naših dijakov je 
študentov ruščine oziroma 
so študij že zaključili," nam 
je odgovorila mentorica.

Ena od sodelujočih gimnazij 
je na Rusijadi predstavila 
film o svoji ekskurziji v Ru-
siji. Ali v Rusijo kdaj romajo 
tudi dijaki škofjeloške gim-
nazije? Marjeta Petek Aha-
čič pravi: "Na Gimnaziji 
Škofja Loka vsako drugo leto 
organiziramo veliko potova-
nje v Rusijo, ki ga poimenu-
jemo Po literarnih poteh 
ruskih literatov: Puškina, 
Dostojevskega, Lermontova, 
Gogolja, Tolstoja, Ahmatove 
in drugih. Ekskurzija je pri-
pravljena v skladu z našim 
šolskim učnim načrtom pri 
ruščini, tako da se na ek-
skurzijo res dobro pripravi-
mo. Na ekskurzijo odidemo 
v začetku julija, tako da v 
Peterburgu doživimo tudi 
bele noči, peljemo se tudi z 
vlakom iz Moskve v Sankt 
Peterburg in podoživimo vo-
žnjo Tolstojeve Ane Kareni-
ne, v Peterburgu pa hodimo 
po poteh Puškina, Dostoje-
vskega, Jesenina in Ahmato-
ve ter obiščemo dvorce ru-
skih carjev, med drugim 
tudi Ermitaž, se zapeljemo 
vse do Finskega zaliva. V 
Moskvi si ogledamo Kre-
melj, Rdeči trg in Bolšoj tea-
ter, Tretjakovsko galerijo in 
prav tako hodimo po poteh 
Gogolja, Tolstoja. Letos 
bomo v program dodali še 
obisk mesta Novgorod.
Cilj ekskurzije je poleg lite-
rarno umetniških poti, kon-
verzacije v ruščini, tudi spo-
znanje, da je sodobna Rusija 
zelo odprta in razvita dežela, 
kjer smo kot popotniki lepo 
sprejeti, z nasmehom in ve-
seljem na obrazih. Prijeten 
pa je tudi občutek, da prav-
zaprav obiskujemo največjo 
državo na svetu."

Odkrivajo lepoto 
ruskega jezika
Že sedmič po vrsti je bil v Škofji Loki vseslovenski festival šol z ruščino, imenovan Rusijada 2017. 

Gimnazijska impro skupina O.Sti J.Arej je uprizorila zgodbo o repi. / Foto: Tina Dokl

Mentorica Marjeta Petek 
Ahačič / Foto: Tina Dokl

Učenki z nakelske šole sta nastopili s kamiši bajem, 
priročnim gledališčem. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Botanika, na-
ravoslovca, znanstvenika in 
enega od ustanoviteljev Tri-
glavskega narodnega parka, 
leta 1875 v Škofji Loki roje-
nega Frana Jesenka so pred 
kratkim predstavili na Bla-
znikovem večeru, temu pa 
sledi današnje Jesenkovo 
popoldne. Skupaj z občino 
ga že šesto leto zapored pri-
reja Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani, ki ob 
tej priložnosti s poljudnimi 
predavanji javnosti predsta-
vi pomen znanosti s poseb-
nim poudarkom na podro-

čjih, ki jih razvija biotehni-
ška fakulteta. Ta vsako leto 
podeli Jesenkova priznanja 
za izjemne dosežke na po-
dročju biotehniških ved. 
Prof. dr. Fran Jesenko je po 
študiju naravoslovja na Du-
naju služboval kot botanik 
širom Evrope in izven nje. 
Leta 1921 je postal prvi pro-
fesor botanike na Univerzi v 
Ljubljani. Njegove raziskave 
v genetiki so odmevale v naj-
višjih znanstvenih krogih ti-
stega časa. Pomembna je 
njegova vloga pri vzgoji triti-
kale, vrste žita, ki je nastalo 
s križanjem dveh krušnih 
žit, pšenice in rži.

V uvodu bosta udeležence 
Jesenkovega popoldneva 
pozdravila prof. dr. Emil Er-
javec, prodekan biotehniške 
fakultete, in Tatjana Bernik, 
vodja občinskega oddelka za 
okolje in prostor. Sledila bo 
predstavitev devetih magistr-
skih nalog z vseh področij na 
biotehniški fakulteti, vmes 
bodo nastopili učenci Glas-
bene šole Škofja Loka. V ve-
černem delu, ki se bo začel 
ob 19. uri, bosta navzoče 
pozdravila prof. dr. Miha 
Humar, dekan biotehniške 
fakultete, in škofjeloški žu-
pan Miha Ješe, nato pa bo 
letošnja Jesenkova nagrajen-

ka prof. dr. Damjana Drobne 
predstavila nanobiologijo kot 
biologijo drugih dimenzij in 
novih priložnosti. Vsako leto 
predstavijo tudi ponudnike 
izdelkov v okviru blagovne 
znamke Babica Jerca in De-
dek Jaka, letos pa bo Petra 
Potočnik s kmetije Pri Šupc 
predstavila naravne izdelke 
iz škofjeloških hribov. V 
preddverju Sokolskega doma 
bo potekala razstava šudent-
skih del oddelka za krajinsko 
arhitekturo biotehniške fa-
kultete. Poleg biotehniških je 
namen dogodka promovirati 
tudi ostale vede in strokovna 
področja.

Danes Jesenkovo popoldne
Danes od 12. ure v Sokolskem domu poteka poljudno-znanstvena prireditev Jesenkovo popoldne, 
posvečeno uglednemu botaniku, sicer škofjeloškemu rojaku.
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Škofja Loka – Se še spomi-
njate dueta Bakalina? Pred 
leti je Ločane navdušil na 
Pisani Loki zaradi izvajanja 
pesmi Banda kravatarska ob 
dnevu upora proti okupator-
ju, zaradi česar naj bi Janeza 
Janšo klical neimenovani vi-
soki EU-funkcionar. Duo 
sestavljata Jani Kutin in Re-
nata Lapanja, glas in harmo-
nika, ki se prepletata v pre-
prosto in prijetno etno glas-
bo z vonjem po ljudskih pe-
smih. Besedila na hudomu-
šen način opisujejo kmečko 
življenje in ga z narečnim 
petjem postavljajo v tolmin-
sko hribovje, od koder tudi 
prihajata oba člana, harmo-
nika pa nam z enostavnim 
igranjem pričara veseljaško 
vzdušje.
V Škofjo Loko se vračata v 
petek, 7. aprila. Koncert ob 
izdaji novega albuma Špa-
nabije bo potekal na škofje-
loškem gradu, natančneje 
na dvorišču Bara Freising 
(po domače Pri Čirotu). 
''Pred leti smo Bakalino go-
stili na isti lokaciji in izka-
zala se je kot zares izjemna 
za tovrstne koncerte in glas-
bo ...'' pravi Tine Hafner, 

eden od sodelujočih pri 
projektu Kulturna transver-
zala 17/18, v sklopu katere-
ga bo tudi potekal koncert. 
Dogodek pa bo hkrati napo-
vedal tudi majski festival In 
Memoriam prof. Peter Haf-
ner #9, ki bo potekal od 4. 
do 12. maja. 
Ob zaključku javnega nate-
čaja za naziv prostovoljec/-
-ka in prostovoljski projekt 
leta 2016 v Občini Škofja 

Loka, bo v soboto, 8. aprila, 
v Miheličevi galeriji potekala 
istoimenska prireditev, kjer 
bodo slavnostno podelili pri-
znanja prostovoljcem. Pode-
ljena bodo priznanja v kate-
gorji do 30 let, v kategoriji 
nad 30 let in za prostovoljski 
projekt leta, ki ne pozna sta-
rostne omejive. Prostovolj-
stvo je vsekakor pomembno 
za krepitev medsebojne soli-
darnosti ljudi, spodbujanje 

razvoja človeških zmožnosti 
in vseživljenjskega učenja. 
Pomembno je poudariti, da 
javni natečaj poteka do kon-
ca marca, prostovoljce in 
prostovoljke ter projekte pa 
lahko predlaga posameznik, 
neformalna skupina, dru-
štvo, zavod ali druga pravna 
oseba javnega ali zasebnega 
prava. Prijavnica je na sple-
tni strani Mladinskega sveta 
Škofja Loka (www.msskl.si).

Od malega človeka do 
prostovoljca leta
V Škofji Loki se nam obeta zanimiv prvi aprilski konec tedna. Po skoraj štirih letih nas bo ob izdaji 
novega albuma obiskal etno duet Bakalina, ki v svojih pesmih opisuje prigode in zagate 'malega 
človeka', Mladinski svet Škofje Loke pa bo podelil priznanja za prostovoljko oz. prostovoljca in 
prostovoljski projekt leta v škofjeloški občini.

Bakalina izvaja preprosto in prijetno etno glasbo z vonjem po ljudskih pesmih. 

Samo Lesjak

Škofja Loka – Tradicionalno 
tekmovanje že vrsto let pote-
ka v organizaciji šole gostite-
ljice in Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije (ZOTKS). 
Učenci so tekmovali v dveh 
kategorijah, v oblikovanju 

besedil s programom Word 
in v kategoriji Digitalna foto-
grafija in PowerPoint. Tek-
movanje je potekalo v dveh 
skupinah, po njem so se tek-
movalci odpravili na keglji-
šče in v atrij na ogled učilni-
ce v naravi, sledilo pa je sku-
pno kosilo. Zbrane tekmo-

valce, mentorje in goste sta 
pozdravila župan občine Žiri 
Janez Žakelj ter predstavnica 
ZOTKS in vodja šolskih tek-
movanj pri Zvezi Mija Kor-
dež, ki sta tudi podelila pri-
znanja in nagrade tekmoval-
cem. Prireditev so popestrili 
učenci s predstavo Zrcalce.

Na tekmovanje se je prijavi-
lo dvanajst šol in 22 tekmo-
valcev: 13 v kategoriji Word 
in devet v kategoriji Power-
Point in Piccasso. Pri obli-
kovanju s programom Word 
je prvo mesto osvojila Tjaša 
Markočič iz Nove Gorice, 
drugo mesto pa sta si delila 
Imran Crnkić z Jesenic in 
Gregor Činkelj iz Ljubljane. 
Pri oblikovanju s progra-
mom Powerpoint je zmagal 
Gašper Toerner iz Ljublja-
ne, drugi je bil Luka Sku-
mavc z Jesenic, tretje mesto 
pa je osvojil Klemen Kavčič 
iz OŠ Jela Janežiča. Z brez-
plačnim kegljanjem je tek-
movalcem skrajšala čas ča-
kanja na kosilo Športna zve-
za Škofja Loka, tekmovalci 
in mentorji pa so kot drobno 
pozornost prejeli izdelke 
učencev ter druga praktična 
darila, ki jih je prispevala 
Zveza za tehnično kulturo 
Slovenije.

Z računalniki skozi okna
Na Osnovni šoli Jela Janežiča je potekalo že sedemnajsto državno tekmovanje Z računalniki skozi 
okna, namenjeno programu nižjega izobrazbenega standarda.

Mladi tekmovalke in tekmovalci so ponovno prikazali odlično računalniško znanje. 

Sveti Duh – Osmega aprila ob 20. uri v Kulturnem domu Sv. 
Duh ob koncu gledališke sezone gostuje zimzelena komedi-
ja Od tišine do glasbe avtorjev Jureta Ivanušiča in Marka 
Vezoviška. Od leta 2006, ko je bila glasbena predstava Od 
tišine do glasbe krstno uprizorjena na festivalu Glasbeni 
september (danes Festival Maribor), ta večno zelena pred-
stava vstopa v svojo enajsto sezono in svoji štiristoti pono-
vitvi naproti. Ogledalo si jo je že več kot 70 tisoč gledalcev. 
Dramski igralec in pianist Jure Ivanušič nas v sproščenem 
nastopu z anekdotami in šalami popelje skozi zgodovino ter 
fenomen glasbe. V ilustrativnem, duhovitem, a tudi strokov-
no verodostojnem, virtuoznem ter tematsko in žanrsko bo-
gatem nastopu se mojstrsko prelevi iz ene glasbene vloge v 
drugo: od pianista do pevca, od skladatelja do dirigenta, od 
muzikologa do glasbenega kritika. Dotakne se zgodovine in 
razvoja glasbe, komponiranja, glasbenih posebnosti, celo 
plagiatov in anekdot ter vse to podkrepi s primeri iz prakse. 
Dotakne se tudi uživanja glasbe, navad in razvad, vse od 
bombona do bontona in od uverture do aplavza. Občinstvo 
popelje od kamene dobe do Rolling Stonesov, od klasike do 
moderne, od džeza do popa, od popevke do šansona.

Za konec sezone zimzelena komedija

Škofja Loka – O vlogi žensk v sodobni družbi so med drugim 
spregovorili na osrednji občinski slovesnosti ob mednaro-
dnem dnevu žensk v Sokolskem domu. Pod naslovom To je 
vedno tako, kadar ljubimo so jo pomagali pripraviti učenci in 
učitelji Osnovne šole Ivana Groharja. Slavnostna govornica 
Saša Nabergoj, direktorica Loškega muzeja, je spomnila na 
stoletni boj za volilno pravico in prizadevanja, da bi tudi žen-
ske postale enakopravne članice družbe. Pomembno se ji 
zdi, da se tudi danes angažiramo v boju za obrambo teh 
pravic. Ob tem je navedla podatek Svetovnega ekonomskega 
foruma, da se bo neenakost med spoloma na področju soci-
ale, izobraževanja, kulture, ekonomskih priložnosti in politi-
ke izenačila čez 117 let. "Sama prav gotovo ne mislim čakati 
tako dolgo, upam, da tudi vi ne," je končala svoj govor. Ob 
tej priložnosti so učenci fotografskega krožka OŠ Ivana Gro-
harja pripravili tudi razstavo fotografij Cvetje za 8. marec, pri 
likovni umetnosti pa so nastali glineni portreti, ki so jih prav 
tako postavili na ogled. Varstveno delovni center Kranj se je 
predstavil z razstavo glinenih izdelkov in fotografij.

Vloga žensk v družbi
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Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje v okviru letošnjih 
Dnevov Škofjeloškega pasijona v soboto, 8. aprila, od 9. do 
12. ure na Mestnem trgu prireja delavnice, ki se jih lahko 
brezplačno udeležijo obiskovalci ali pa si samo ogledajo pri-
kaz starih veščin. Tega dne delajo butaro velikanko na Can-
karjevem trgu tudi loški skavti in jo potem postavijo pred 
cerkvijo sv. Jakoba za blagoslov na cvetno nedeljo. Na stojni-
ci društva Sotočje pa si bodo lahko tudi obiskovalci iz zele-
nja, ki ga naberejo člani društva, ob strokovni pomoči izdela-
li svojo butarico za cvetno nedeljo. Tam bodo kuhali tudi 
postne jedi, kot so aleluja, loška smojka, loška medla in loška 
mešanica, in jih tudi ponujali obiskovalcem, lahko pa bodo 
dobili tudi recepte za vse jedi. Napovedujejo tudi delavnice 
oblikovanja gline, izdelave rož iz krep papirja in izdelkov iz 
roževine, prikaz izdelave vžiganic (vžiganje ornamentov v 
lesene pirhe), pihanje jajc in barvanje pirhov, pekli bodo pa-
lačinke, prikazali izdelavo izdelkov iz usnja in pletenja košar.

Pasijonske delavnice na cvetno soboto



6

Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 28. marca 2017

O
B

Č
IN

A 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

P
O

LJ
AN

E
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

E
S

TA
 8

7
, 

G
O

R
E

N
JA

 V
AS

Mateja Rant

Sovodenj – "Že ob izidu 
prve knjige smo vedeli, da 
ostaja še marsikaj nezapisa-
nega, kar bi lahko šlo v po-
zabo. Zato smo predvsem 
na prigovarjanje Janeza 
Trevna začeli snovati še eno 
knjigo – Moj kraj skozi čas 
2," je pojasnila članica ure-
dniškega odbora in avtorica 
številnih prispevkov v knji-
gi Milka Burnik. V teh de-
setih letih se je nabralo sno-
vi za dvanajst poglavij. Bo-
gato dediščino tamkajšnjih 
krajev so predstavili na 751 
straneh, skoraj tri kilogra-
me težka knjiga pa prinaša 
tudi več kot devetsto foto-
grafij in starih dokumen-
tov. Knjigo je založila Kra-
jevna skupnost Sovodenj. 
"Namenjena je prav vsaki 
družini v naši krajevni sku-
pnosti oziroma fari, kot uči-
teljica pa v njej vidim tudi 
dober učni vir, saj je prava 
zakladnica zgodovine in po-
datkov," je razložila Milka 
Burnik.
V drugi knjigi so se lotili 
povsem drugih tem kot v 
prvi, čeprav so v enem od 
poglavij dodali nekaj po-
pravkov in dopolnitev k prvi 
knjigi, je pojasnila Milka 
Burnik. Najobsežnejše je 
poglavje o domačijah, do-
movih in rodovih, ki so jim 
posvetili kar dvesto strani v 
knjigi in jih opremili s tri-
stotimi fotografijami. "Zgo-
dovina marsikatere domači-
je se piše že 460 let, saj se 
prve kmetije s tega območja 
v pisnih virih omenjajo že 
leta 1560." Pri opisu doma-
čij jim je bilo v veliko pomoč 
gradivo Petre Leben Seljak 
in Alojzija Demšarja, ki sta v 

začetnem času nastajanja 
njihove knjige te podatke 
zbirala za Zgodovino hiš na 
Žirovskem in sta ob tem po-
segla tudi na njihovo obmo-
čje. "Teh podatkov smo bili 
zelo veseli, saj mnogi šele 
zdaj vedo, od kdaj obstaja 
njihov rod in bodo lažje raz-
iskovali svoje prednike." Ve-
lik poudarek so namenili iz-
govorjavi hišnih imen, zato 
so se jih trudili zapisati z 
ustreznimi naglasi, tako kot 
jih izgovarjajo domači ali ve-
čina sokrajanov. 
Začeli so s poglavjem o izse-
ljeništvu, saj je pred stotimi 
leti veliko ljudi s tega obmo-
čja odšlo s trebuhom za kru-
hom v tujino, predvsem v 
Ameriko pa tudi Francijo in 
Belgijo. "Iskali smo po virih 
Ellis Islanda in tako popisali 
prek dvesto izseljencev," je 
razložila Milka Burnik in 
dodala, da so bile najpogo-
steje razlog za odhod v tuji-
no številčne družine, v kate-
rih je bilo tudi po deset do 
dvanajst otrok. Pred pozabo 
so želeli ohraniti tudi stare 
običaje, šege in opravila, po-
sebno poglavje so namenili 
še šolanju mladine, ki ga je 
v določenem obdobju moč-
no zaznamovala na silo za-
črtana rapalska meja in so 
morali določeni otroci obi-
skovati pouk v italijanskem 
jeziku. Dotaknili so se tudi 
veterine na tem območju ter 
zdravilcev s posebnim ču-
tom in znanjem za reševa-
nje bolnih živali, opisali pa 
so tudi ljudi s posebnimi ta-
lenti, od katerih so se veščin 
učili tudi njihovi otroci in je 
šlo tako to znanje iz roda v 
rod, vse do danes. Opisali so 
težko življenje nekdaj pa 
tudi odnos do narave in za-

vedanje, kaj dobrega nudi 
brezplačno vsakomur po teh 
hribih in dolinah. Že v prej-
šnji knjigi so se posvetili 
društveni dejavnosti v kraju, 
zato so jo tokrat opisali le od 

leta 2007 naprej, dodali pa 
so še pesmi in zgodbe do-
mačinov ter narečne besede. 
Na koncu pa so predstavili 
še obrtnike in podjetnike s 
tega območja.

Skoraj trije kilogrami 
zgodovine ...
Življenje ljudi pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in Sivko so prvič opisali že pred desetimi leti v 
knjigi Moj kraj skozi čas, ki je zdaj dobila še svoje nadaljevanje, obe skupaj pa prinašata obširno in 
bogato dediščino življenja in dela tamkajšnjih ljudi.

Milka Burnik / Foto: Primož Pičulin

V knjigi so med drugim popisali več kot dvesto izseljencev. 
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Mateja Rant

Gorenja vas – Z letošnjo 
smučarsko sezono na Sta-
rem vrhu, ki se je končala v 
začetku marca, je v. d. direk-
torja STC Stari vrh Tomaž 
Trobiš zadovoljen. Pojasnil 
je, da se je število smučarjev 
v primerjavi z lansko zim-
sko sezono povečalo za 54 
odstotkov, tako da so jih v 75 
smučarskih dneh prepeljali 
kar 32 tisoč. Tretjino prome-

ta so ustvarili z nočno smu-
ko, na smučišče pa jim je 
znova uspelo vrniti tekmo-
valno dejavnost.
STC Stari vrh pa še vedno 
pestijo finančne težave zara-
di vračanja posojila za na-
kup šestsedežnice. Ta čas 
namreč še ni rešeno vpraša-
nje terjatev Hete v višini 3,4 
milijona evrov, zaradi česar 
je družbi STC Stari vrh gro-
zil tudi zaseg žičniških na-
prav. A po Trobiševih bese-

dah za zdaj te grožnje niso 
uresničili, tako da še vedno 
potekajo razgovori z more-
bitnimi investitorji. Računa, 
da bodo to rešili v roku ene-
ga meseca. Družbeniki so se 
na skupščini pretekli teden 
odločili tudi za povečanje 
osnovnega kapitala družbe 
za 15.500 evrov s 638 tisoč 
na 654 tisoč evrov, ki so ga 
izvedli z vplačanimi in pre-
vzetimi novimi denarnimi 
vložki, s čimer bodo pokrili 

izgubo zadnjih let. Že pred 
skupščino pa sta občini, ki 
sta bili doslej 76-odstotni la-
stnici, soglašali s poveča-
njem osnovnega kapitala z 
vplačilom vsaka po 3750 
evrov vložka in tako družbi 
zagotovili osnovni kapital v 
najnižjem znesku, določe-
nem po zakonu. Tako sta 
občini postali edini lastnici 
in bosta tudi v prihodnje za-
gotavljali delovanje smučar-
skega centra.

S sezono zadovoljni
Na skupščini družbe Smučarsko turistični center (STC) Stari vrh sta občini Gorenja vas - Poljane in 
Škofja Loka postali edini lastnici družbe.

Po podpisu gradbene po-
godbe s pravnomočno izbra-
nim izvajalcem za izgradnjo 
Športne dvorane v Gorenji 
vasi prejšnji mesec je sledil 
protokolarni dogodek pola-
ganje temeljnega kamna. 
Kakšen datum izbrati, da bo 
najbolj primeren, smo se 
spraševali, da bo povezan s 
šolo, pomembnim dogod-
kom v preteklosti ali kaj po-
dobnega. Videli smo, da je 
kar nekaj tednov pred nami 
prvi pomladni dan, ki je bil 
oddaljen slab mesec. Na 
prvi pomladni dan se prebu-
ja narava, drevesa in grmi-
čevje začenjajo brsteti, iz 
astronomskega enakonočja 
postaja dan vedno daljši, 
skratka vse se prebuja in vse 
pričenja rasti.
Tudi naš rojak Ivan Tavčar 
je zapisa: » In če je v Poljan-
ski dolini lepa pomlad, je 
malokje lepše…«
Lepoto pomladi smo si v 
naši občini zakrojili po svo-
je, s pričetkom operativnih 
postopkov za gradnjo Špor-
tne dvorane. Izbran dan za 
odkritje temeljnega kamna 
ali stenske plošče, kot so jo 
lepo poimenovali v Osnovni 
šoli Ivana Tavčarja v Gorenji 
vasi ni bil slučajen, ampak 

ima velik simbolni pomen. 
Vrženo seme za gradnjo no-
vega objekta je že skoraj dve 
desetletji v zemlji, čas je 
tudi, da vzklije in ugleda 
beli dan. 
Velika mera razumevanja, 
sodelovanja in potrpljenja bo 
potrebna, da bomo nov 
objekt zgradili ter pripeljali 
srečno do konca. Zavedam 
se, vsi odgovorni bomo na 
veliki preizkušnji, gradnja in 
šolski pouk bosta potekala 
sočasno, tukaj bo potrebna 
posebna pozornost. Skratka, 
kot vedno poudarjam, po-
trebno bo držati skupaj!

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Prvi pomladni dan

Milan Čadež

Gradbena dela bodo začeli v 
teh dneh, končali pa naj bi 
jih septembra prihodnje 
leto. Ob tem na občini pri-
čakujejo, da bodo urejanje 
zunanjega športnega igri-
šča končali še letos. "Z iz-
gradnjo nove športne dvo-
rane bo občina pridobila 
sodoben in energetsko var-
čen športni objekt s kar 
1800 kvadratnimi metri 
uporabne površine, ki ga bo 
mogoče pregraditi na tri lo-
čene igralne površine, in s 
tristo sedeži na tribunah," 
so pojasnili na občini. Pov-
sem na novo bodo uredili 

tudi centralno kotlovnico 
na lesne sekance, kar bo ob 
sodobno grajeni športni 
dvorani in že izvedeni ener-
getski sanaciji šole omogo-
čilo zmanjšanje skupne 
moči kotlovnice za tretjino, 
so še poudarili na občini. 
Izvedli bodo še rekonstruk-
cijo zunanjega igrišča, ki se 
bo po novem razprostiralo 
na 1100 kvadratnih metrih. 
Opremljeno bo s štirimi 
koši za košarko ter goloma 
za mali nogomet, igrišče bo 
obdajala tudi atletska steza 
iz tartana. Na novo bodo 
uredili tudi več kot sedem-
deset parkirnih mest za po-
trebe šole in vrtca.

Vse pripravljeno  
za začetek gradnje
31. stran

Župan Milan Čadež in direktor podjetja Dema plus 
inženiring Denis Pere sta konec februarja podpisala 
pogodbo za gradnjo nove Športne dvorane Gorenja vas. 
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Mateja Rant

Javorje – Na območju Turi-
stičnega društva (TD) Stari 
vrh imajo ta čas urejene štiri 
tematske poti, kmalu se jim 
bo pridružila še ena, ki so jo 
poimenovali Meteoritkova 
pot, in sicer po meteoritu, ki 
so ga našli v Javorjah. Po teh 
poteh bodo letos organizira-
li kar sedem pohodov, in si-
cer od aprila do konca okto-
bra vsak mesec enega. Prvi 
bo prav po novi Meteoritko-
vi poti predzadnjo soboto v 
aprilu.
Kot ugotavlja predsednik 
TD Stari vrh Tomaž Ažbe, 
imajo v Javorjah veliko po-
kazati, med drugim se lahko 
pohvalijo z največjim mete-
oritom, najdenim pri nas, a 
tega doslej niso znali dovolj 
izkoristiti. Zato so se odloči-
li, da bi tudi širšo javnost 
opozorili na železov meteo-
rit, ki ga je v začetku novem-
bra 2009 v bližini Javorij pri 
gradnji gozdne ceste našel 
domačin Vladimir Štibelj. 
Gre za tretji in po masi naj-
večji meteorit, ki so ga našli 
na slovenskih tleh, saj tehta 
skoraj pet kilogramov. Načr-

tovanja tematske poti, pri 
kateri bo imel osrednje me-
sto prav omenjeni meteorit, 
so se lotili skupaj z učenci iz 
turističnega krožka Osnov-
ne šole Javorje. »Skupaj z 
njimi smo tako izdelali ma-
skoto Meteoritka, ki jo bomo 
uporabili tudi pri markaci-
jah. Zamislili smo si tudi 
program tematske poti, v 
okviru katerega bi si med 
drugim ogledali najdišče 
meteorita, kaj več pa bi izve-
deli tudi o samem meteori-

tu,« je razložil Janez Šturm 
iz TD Stari vrh. Začetek poti 
bo pri osnovni šoli, kjer 
bodo postavili tudi obeležje, 
ki bo opozarjalo na to po-
membno najdbo v njihovih 
krajih. Meteoritkovo pot bo 
mogoče prehoditi v pribli-
žno uri in pol, odprli pa jo 
bodo 22. aprila ob 10. uri.
Maja bo sledil drugi pohod, 
ki so ga poimenovali Pohod 
s pesmijo, saj bo pohodnike 
na poti spremljal glasbenik. 
V juniju bodo pripravili že 

tradicionalni pohod ob dne-
vu državnosti od Javorij do 
Žetine in nazaj, julijski po-
hod na Blegoš pa bo obar-
van z nostalgijo. "Spomnili 
se bomo namreč pohodov 
na Blegoš v osemdesetih le-
tih prejšnjega stoletja, ko je 
pohodnike v Javorje vsako 
nedeljo pripeljalo od pet do 
deset avtobusov," je razložil 
Janez Šturm. Ob dnevu 
oglarjev v avgustu bodo pri-
pravili pohod Med gorami, 
septembra pa pohod po Lo-
vski poti, ki vodi po lovski 
stezi čez Stari vrh do Gre-
bljice. "V sklopu tega poho-
da si bo mogoče ogledati 
tudi lovsko razstavo na Čete-
ni Ravni." Zadnji pohod bo 
konec oktobra po Valentino-
vi poti. "S temi sedmimi po-
hodi pokrijemo celotno ob-
močje, ki ga pokriva naše 
društvo. To je tudi prilo-
žnost za predstavitev našega 
dela in ponudnikov ob poti," 
je razložil Šturm. Tudi letos 
bodo vsi, ki se bodo udeleži-
li vseh pohodov, sodelovali v 
nagradnem žrebanju. Do-
slej je bila nagrada sezonska 
smučarska vozovnica za 
smučišče na Starem vrhu. 

Letos sedem pohodov
V Turističnem društvu Stari vrh tudi letos pripravljajo pohode po Starem vrhu, med drugim tudi po 
novi Meteoritkovi poti, ki jo bodo odprli konec aprila.

Janez Šturm (levo) in Tomaž Ažbe sta predstavila 
Meteoritkovo pot.

Mateja Rant

Poljane – Ustvarjalna tradi-
cija Poljanske doline je bo-
gata in še vedno zelo živa, 
kar se je izkazalo tudi pri 
vedno boljši založenosti ga-
lerijske trgovine z rokodel-
skimi izdelki in spominki v 
Šubičevi hiši. Zaradi pro-
storske stiske so se odločili, 
da bodo trgovino razširili z 
dodatnimi policami, je ra-
zložila Lucija Klemenčič iz 
Šubičeve hiše.
Ta čas po njenih besedah v 
trgovini svoje izdelke razsta-
vlja dvajset ponudnikov in je 
pestro založena z raznora-

znimi izdelki rokodelcev z 
njihovega območja. Med 
drugim si je mogoče ogleda-
ti in kupiti različne izdelke 
iz lesa, glinaste reliefe s čip-
ko, krožnike in sklede iz ste-
kla ter stekleni nakit pa tudi 
nakit in posodo iz papirja. 
Za darilo so primerni še 
okrasna jajca s čipko, ročno 
izdelane skodelice ali izdelki 
naravne kozmetike ter šte-
vilni drugi drobni unikatni 
predmeti in slike. V trgovini 
je na voljo tudi zgoščenka 
Cvetje v jeseni ter moška in 
ženska polo majica z logoti-
pom Poljanske doline, je še 
dodala Lucija Klemenčič. 

Ponudbo bodo razširili
V Šubičevi hiši so se lotili nadgradnje prodajalne 
z izdelki in spominki tamkajšnjih umetnikov in 
mojstrov rokodelcev.

Trgovino v Šubičevi hiši bodo nadgradili.

Mateja Rant

Hotavlje – "Upamo, de nas 
boste še dolgo držali skupaj, 
kot ste nas doslej," je Mariji 
Rihtaršič ob njenem jubileju 

zaželela hči Ivanka Primo-
žič. Da jih ne bi pozabila, ker 
jih je zdaj že tako veliko, pa 
so ji tako kot ob njeni osem-
desetletnici tudi zdaj izdelali 
družinsko drevo. Zdaj njena 

razširjena družina skupaj 
šteje že 79 članov, kar je 34 
več kot deset let nazaj.
Njeno življenjsko pot je na 
kratko osvetlila hči Ivanka 
Primožič. Marija Rihtaršič 

se je rodila 13. marca 1927 
mami Katarini in očetu Juri-
ju Klemenčiču. Mama Kata-
rina je prišla iz Žirovskega 
Vrha, oče Jurij pa je bil iz 
Stare Oselice. Ker Jurijev 

stric ni imel naslednikov, so 
se zmenili, da bosta kmetijo 
prevzela kar Katarina in Ju-
rij. "Naša mama je imela še 
dva brata, Jožeta in Jako, in 
tri sestre: Francko, Pavlo in 
Marico. Ena sestra je umrla 
še kot otrok." Kot druga po 
vrsti je morala že zgodaj po-
magati pri različnih opravi-
lih na kmetiji, zato čez dan 
ni bilo veliko časa za učenje. 
Šolo je končala po sedmih 
letih in vmes en razred po-
navljala. Pozimi je klekljala 
od jutra do večera, da je zra-
ven tudi kaj zaslužila. Poro-
čila se je s Slajkarjevim Ja-
nezom in za doto sta zgradi-
la zbiralnik za vodo in vodo 
napeljala v hišo, kmalu za-
tem pa so v hišo napeljali še 
elektriko. "Leta 1965 se je na 
Slajki kupila televizija, to je 
bilo res nekaj za nas, otro-
ke," se spominja Ivanka Pri-
možič in dodaja, da sta v 
prihodnjih letih skrbela za 
posodobitev kmetije. Leta 

1969 sta kupila traktor, leto 
kasneje zgradila silos, nato 
pa še kozolec za spravilo 
sena. "Ker sta bila z atom 
tako pridna, je bilo pri hiši 
vedno več živine in zaradi 
tega se je povečala potreba 
po vodi, zato sta leta 1975 
zgradila še en zbiralnik. 
Leta 1979 sta razširila še ce-
sto do domačije na Slajki." 
Zadnja večja naložba, ki sta 
jo izpeljala skupaj, je bil go-
spodarski objekt.
V zakonu se jima je rodilo 
pet otrok, dela pa pri hiši ni 
nikoli manjkalo, se spomi-
nja Ivanka Primožič. Bole-
zen je Mariji Rihtaršič pre-
zgodaj vzela moža. "Svojo 
bolečino je skrila v delu, ni-
koli ni vzdihovala in jamra-
la. Naša mama je živ dokaz, 
da se s trdim delom res da-
leč pride." Tudi njeni po-
tomci, ki so skupaj z njo 
slavili njen jubilej, so po be-
sedah Ivanke Primožič do-
kaz njenega trdega dela. 

Za darilo družinsko drevo
Okrog sto sorodnikov in znancev se je sredi marca zbralo na praznovanju devetdesetega rojstnega 
dne Marije Rihtaršič oziroma Slajkarjeve mame.

Marija Rihtarščič ob praznovanju devetdesetletnice. 

Za darilo so ji izdelali neke vrste družinsko drevo. / Foto: Denis Bozovičar
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Ta mesec smo v Železnikih 
gostili regijsko podelitev pri-
znanj Civilne zaščite, ki je 
bila nova priložnost, da se 
zahvalimo vsem pripadni-
kom enot za zaščito in reše-
vanje, še posebej pa leto-
šnjim nagrajencem, za nji-
hov trud in požrtvovalnost 
pri zaščiti in reševanju ljudi, 
živali, premoženja in kultur-
ne dediščine ter pri varova-
nju okolja ob naravnih in 
drugih nesrečah. S svojim 
delom ne samo da pomaga-
jo ljudem, ki so v stiski in 
odvisni od njihove pomoči, 
ampak jim v težkih trenut-
kih vlivajo tudi upanje in 
zaupanje v boljši jutri. Ob 
tem ne smemo pozabiti, da 
je velika večina reševalcev, 
ki so vključeni v sistem za-
ščite in reševanja, prosto-
voljcev, ki si zaslužijo še po-
sebno spoštovanje. 
Pomena Civilne zaščite se 
prav dobro zavedamo tudi v 
Železnikih. Ob tej priložno-
sti je zato prav, da se znova 
zahvalimo vsem, ki so ka-
korkoli pomagali ob kata-
strofalnih poplavah pred sla-
bimi desetimi leti. Poplave 
so 18. septembra 2007 terja-
le tri človeška življenja, pov-
zročile pa so tudi veliko 
gmotno škodo na infra-
strukturi, individualnih hi-
šah in gospodarskih objek-
tih. Samo škoda na javni in-
frastrukturi je bila ocenjena 
na 7,6 milijona evrov. 
V dneh po katastrofalnih po-
plavah je našim občanom in 
podjetjem na pomoč takoj 
priskočila Civilna zaščita z 
razvejenim sistemom reše-
valnih enot, katerih glavni-
no tvorijo prostovoljni gasil-
ci, z nesebično pomočjo se 
je izkazala vojska, vse nas je 
presenetil tudi odziv naših 

sodržavljanov, ki so iz različ-
nih delov Slovenije samoini-
ciativno prišli pomagat pri 
čiščenju in odpravljanju po-
sledic poplav. 
Tedaj je v prostorih Občine 
Železniki deloval štab Civil-
ne zaščite, ki ga je vodil po-
kojni poveljnik Civilne za-
ščite Miran Bogataj, opera-
tivni vodja na terenu pa je 
bil zdajšnji poveljnik Civilne 
zaščite Srečko Šestan. V 
prostorih občine je delovala 
tudi služba za odpravo po-
sledic naravnih nesreč mini-
strstva za okolje in prostor, 
ki jo je vodil in jo še vedno 
vodi Ervin Vivoda.
Po zaslugi dobro koordinira-
nih in vodenih akcij, velike-
ga števila ljudi, ki so sodelo-
vali v teh akcijah, in tudi 
primerne vsote denarnih 
sredstev za sanacijo po po-
plavah se je življenje v Žele-
znikih razmeroma hitro vr-
nilo v ustaljene okvire. Ne-
strpno pa seveda čakamo na 
začetek gradnje protipoplav-
nih ukrepov in do tedaj še 
vedno s strahom zremo v 
nebo, ko so vremenske na-
povedi slabe.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Pomagajo in 
hrabrijo

Anton Luznar

Ana Šubic

Sorica – Na cesti nad Sorico 
pri odcepu za Petrovo Brdo 
se je pred dobrim mesecem 
nenadoma pojavil prometni 
znak z obvestilom o popolni 
zapori. Ker gre za državno 
cesto, smo pojasnila poiskali 
na direkciji za infrastruktu-
ro. Izvedeli smo, da bodo na 
cesti Sorica–Petrovo Brdo 
sanirali več usadov. "Za sa-
nacijo usadov je izdelana 
projektna dokumentacija, ki 
predvideva rekonstrukcijo 
ceste s podpornimi in opor-
nimi ukrepi (kamnite zlož-
be, pilotne stene) ter uredi-
tev odvodnjavanja na petih 
odsekih v dolžini od 100 do 
200 metrov." Izvajalec Go-
renjska gradbena družba je 
z deli, ki so vredna dober 
milijon evrov, že začel, kon-
čal pa naj bi jih konec okto-
bra. Do tedaj bo veljala tudi 
popolna zapora ceste, ki so 
jo vzpostavili 20. februarja. 
Obvoz je urejen po cestah 
Petrovo Brdo–Podrošt in So-
rica–Vresje.
Cesta čez Petrovo Brdo je 
sicer v preteklih letih več-
krat služila kot uradni ob-

voz zaradi rekonstrukcije 
ceste Sorica–Podrošt, ki po-
teka po fazah. Kdaj se bo 
torej nadaljevala gradnja ce-
ste v Sorico, če bo cesta čez 
Petrovo Brdo predvidoma 
do konca oktobra za zaprta? 
Na direkciji za infrastruktu-
ro napovedujejo, da bodo z 
rekonstrukcijo ceste Sorica–
Podrošt predvidoma nada-
ljevali še letos. "Vsa potreb-

na projektna dokumentacija 
je že izdelana, vključno s 
križiščem v Podroštu in še 
nerekonstruiranim odse-
kom ceste do vasi Sorica. 
Trenutno je v pripravi razpi-
sna dokumentacija za izbor 
izvajalca gradbenih del, ki 
bo objavljena predvidoma v 
maju. Razpisan bo celoten 
še ne izveden del ceste. S 
katerim odsekom se bo za-

čelo, pa v tem trenutku še ni 
odločitve," so razložili. Na 
rekonstrukcijo čaka še 1,4 
kilometra ceste, in sicer ce-
sta v območju križišča v Po-
droštu, 507 metrov dolg od-
sek od križišča dalje in okoli 
700 metrov ceste pred vasjo 
Sorica. Investicija je na 
osnovi projektne dokumen-
tacije ocenjena na 3,5 mili-
jona evrov.

Cesta zaprta do jeseni
Državna cesta Sorica–Petrovo Brdo bo zaradi sanacije usadov, ki bo stala milijon evrov, zaprta do 
konca oktobra. Kdaj se bo torej nadaljevala rekonstrukcija ceste v Sorico?

Na cesti Sorica–Petrovo Brdo bodo sanirali več usadov, zato bo predvidoma do konca 
oktobra zaprta. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Občina Železniki, krajevne skupnosti, vaški od-
bori in društva vabijo na spomladansko čistilno akcijo, ki bo 
v soboto, 1. aprila, od 9. do 12. ure. Udeležence prosijo, naj 
s seboj prinesejo pripomočke: rokavice, grablje, motiko ... 
Čistilna akcija bo tudi v primeru slabšega vremena. Informa-
cije o zbirnih mestih so na voljo na spletni strani občine 
www.zelezniki.si. 

Čistilna akcija bo prvega aprila 

Ana Šubic

Železniki – Turistično dru-
štvo Železniki (TD) je na 
predvečer gregorjevega pri-

pravilo že 22. prireditev Luč 
v vodo. Čeprav je bilo spu-
ščanje gregorčkov sprva pod 
vprašajem zaradi močnega 
vetra, se je ta k sreči pravo-

časno umiril. Prireditev je 
po oceni organizatorjev pri-
vabila okoli 400 obiskoval-
cev, tako domačinov kot pri-
šlekov, bajer v Plnadi pa je 

razsvetlilo okoli 240 gre-
gorčkov. Kulturni program 
so s petjem obogatili otroci 
iz Antonovega vrtca. "Pri 
spuščanju gregorčkov v ba-
jer je na pomoč priskočila 
Ribiška družina Železniki, 
za varnost ob vodi in za po-
biranje gregorčkov iz vode 
so poskrbeli člani PGD Že-
lezniki, na ognju pa so jih 
skurili skavti Žilavi žebljič-
ki. Župnija Železniki in 
krajevna skupnost sta nam 
posodili nekaj materiala za 
lažjo izvedbo. Zahvala gre 
tudi domačinoma Aljoši in 
Bojanu Fajfarju, ki nam za 
potrebe ohranjanja tega 
običaja odstopita prostor 
pred najstarejšo hišo v Že-
leznikih. Seveda pa ne 
smem pozabiti tudi zane-
sljivih članov turističnega 
društva ter naših zvestih 
sponzorjev," je dejal pred-
sednik TD Železniki Tomaž 
Weiffenbach.

Znova vrgli luč v vodo

Bajer v Plnadi je razsvetlilo okoli 240 gregorčkov. / Foto: Andrej Tarfila 

Ana Šubic

Železniki – Ekološki otok pri 
nekdanji Tehtnici so ta me-
sec odstranili, saj so se na 
njem nenehno pojavljali od-
padki, ki tja ne sodijo. Zaradi 
lokacije ob regionalni cesti je 
bil problem po mnenju žu-
pana Antona Luznarja nere-
šljiv, saj je bil to prvi ekološki 
otok, na katerega so naleteli 
izletniki ob vračanju z zgor-

njega dela Selške doline, so 
pa nesnago povzročali tudi 
nekateri domačini, kar se je 
pokazalo ob pregledovanju 
vsebine na ekološkem otoku. 
"Odstranitev ekološkega 
otroka je med domačini pov-
zročila nekaj nejevolje, iskali 
smo že tudi primernejši pro-
stor, ki bi bil manj opazen s 
ceste, a za zdaj žal neuspe-
šno. Občani v bližnjih ulicah 
si ne želijo ekološkega otoka 

pred hišo, občinsko zemlji-
šče pri glavni cesti pa je ne-
primerno, saj bo ekološki 
otok preveč viden," je dejal 
župan. Pred časom jim je 
uspelo rešiti problematiko 
odlaganja vreč s smetmi na 
ekološkem otoku ob lokalni 
cesti Šurk–Ravne, ki so ga 
prestavili, da ni bil več viden 
z glavne ceste. Težave imajo 
sicer tudi na ekološkem oto-
ku na začetku naselja Na 

plavžu, a o njegovem umiku 
trenutno ne razmišljajo. "Bo 
pa odbor za komunalo aprila 
znova obravnaval spremem-
bo tehničnega pravilnika o 
ravnanju z odpadki, ki med 
drugim predvideva umik ru-
menih zabojnikov z ekolo-
ških otrokov, na katerih bi 
zbirali le še papir in steklo. O 
tem bodo kasneje odločali še 
občinski svetniki," je še dejal 
župan.

Odstranili ekološki otok pri Tehtnici

Ana Šubic

Železniki – S pomladjo se za-
čenja tudi gradbena sezona. 
Kot je napovedal župan An-
ton Luznar, se bo v kratkem 
začela obnova dotrajanega 
900-metrskega odseka ceste 
Sivar–Logar proti Megušnici, 
ki jo bo izvedlo podjetje Ma-
pri Proasfalt. VGP Kranj pa 
bo kmalu začel z rekonstruk-
cijo strmega odseka javne 
poti Gotnar–Kovač v Podlon-
ku. "Prav tako je bil že za-
ključen razpis za pločnik na 
Studenem, kjer je bil cenov-
no najugodnejši ponudnik 

Eurograd, ki je gradil tudi na 
prejšnjem odseku. Pred dne-
vi smo imeli še odpiranje po-
nudb za cesto Šurk–Ravne 
proti Torki, računamo, da bo 
izvajalec kmalu izbran. Za 
asfaltiranje več krajših odse-
kov v Davči, Sorici, Dražgo-
šah, Selcih in na Zalem Logu 
izvajalca že imamo, in sicer 
Komunalno podjetje Ljublja-
na, ki naj bi prvi sklop del 
izvedlo junija, drugega pa 
malo kasneje. Streho na dav-
ški šoli bo zamenjal podje-
tnik Dejan Kosem, in sicer 
takoj po zaključku pouka," je 
povedal župan.

Gradbišča bodo oživela
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Ana Šubic

Železniki – Na Osnovni šoli 
Železniki se te dni v sklopu 
projekta Križišče generacij 
odvijajo različne medgene-
racijsko obarvane aktivnosti. 
Projekt so prvič izvedli lani, 
pred tem pa so se trikrat 
vključili v vseslovensko akci-
jo Simbioza, v kateri so nji-
hovi učenci starejše občane 
učili računalništva. S Križi-
ščem generacij so zasnovali 
še bolj pester program, pravi 
koordinatorica projekta Na-
taša Zavrl.
Minuli teden so učenci ded-
ke, babice in druge starejše 
občane povabili na predava-
nje o novostih v cestnopro-
metnih predpisih. Podobno 
kot lani se ga je tudi letos 
udeležilo okoli petnajst obča-
nov, ki jim je Erih Žnidaršič 
iz Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa 
posebej približal varno vo-
žnjo v krožiščih in na avtoce-
sti, nato pa so na spletu reše-

vali teste o varnem ravnanju 
v prometu, in sicer ob pomo-
či osmošolcev, ki so bolj ve-
šči uporabe računalnika.
Učenci pa se ne povezujejo 
zgolj s starostniki, pač pa 
tudi z mlajšimi vrstniki. Pri 

likovnem krožku pod vod-
stvom Polone Kovač so sku-
paj z otroki iz vrtca ustvarja-
li ogrlice iz filca za materin-
ski dan. V sklopu projekta 
Križišče generacij so pove-
zali tudi starejšo in mlajšo 

generacijo učencev, saj so se 
štirje osmošolci pridružili 
prvošolcem na uri anglešči-
ne, ki jo poučuje Ema Šmid.
Letos bodo medgeneracijsko 
obarvali tudi otroški parla-
ment, saj so k poslušanju 
zaključne razprave povabili 
tudi vse v šoli zaposlene in 
nekaj zunanjih gostov. 
Učenci, ki obiskujejo krožek 
ročnih del pod vodstvom 
Damjane Kaplja, pa bodo 
prihodnji teden deležni zna-
nja in izkušenj aktivnih čla-
nic društva upokojencev, ki 
so ljubiteljice vezenja in 
drugih ročnih del. Skupaj z 
Marijo Lotrič, Kristo Gar-
tner, Majdo Gortnar, Lucijo 
Thaler, Miro Jelenc in Min-
ko Božič bodo ustvarjali ve-
zene izdelke z dodanimi 
perlicami.
"Cilj projekta je povezovanje 
različnih generacij. Želimo 
si, da učenci izboljšajo vešči-
ne sodelovanja tako s starej-
šimi kot tudi z mlajšimi," je 
še dejala Nataša Zavrl. 

Križišče generacij
Na Osnovni šoli Železniki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Starejše so povabili na 
predavanje o cestnoprometnih predpisih, ustvarjali bodo z mojstricami veziljami, povezujejo se z 
otroki iz vrtca ... 

Po predavanju o novostih v cestnoprometnih predpisih so 
starejši občani ob pomoči učencev na spletu reševali teste 
o varnem ravnanju v prometu. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Selca – Sredi marca so v 
Krekovi dvorani v župnišču 
v Selcih odprli fotografsko 
razstavo Tatjane Splichal z 
naslovom Odsev s Pasijona. 
Na ogled je štirinajst foto-
grafij oz. postaj s križevega 
pota, ki jih je priznana foto-
grafinja, ki izivira iz Reteč 
pri Škofji Loki in sedaj živi v 
Ljubljani, posnela ob pre-
dlanski uprizoritvi Škofjelo-
škega pasijona. Avtorica je 
navzočim predstavila tudi 
idejo in razvoj projekta v Po-
dutiku: fotografski križev 
pot z žive uprizoritve pasijo-
na, ki od aprila lani trajno 
visi na stenah podutiške so-
dobne cerkve. Pasijonsko 
fotografsko razstavo v Selcih 
je odprl rojak, pater Marjan 
Kokalj, ki je bil tudi prvi rež-
iser Škofjeloškega pasijona 
v letu 1999. "Gre za prvo 
tovrstno razstavo v Selcih, 
čeprav lahko rečemo, da so 
prav Selca tista, ki so s svoji-
mi prostovoljci skupaj s pa-

trom Marjanom Kokaljem 
veliko pripomogla, da je pri-
šlo do prve uprizoritve pasi-
jona leta 1999," je v imenu 
organizatorjev iz Kulturne-
ga društva dr. Janez Evange-
list Krek Selca poudarila An-
dreja Megušar. Dodala je, da 
so društva in prostovoljci iz 
Selške doline s svojim delo-
vanjem pripomogli tudi k 
vpisu Škofjeloškega pasijo-
na na Unescov seznam, s 
čimer je mednarodno zašči-
ten za nadaljnje uprizarja-
nje. Razstava bo na ogled do 
30. marca, med tednom po 
vsaki maši, sicer pa po pred-
hodnem dogovoru z župni-
kom Damijanom Proštom 
(damjan.prost@rkc.si).
Odprtju razstave je sledilo še 
predavanje patra Marjana 
Kokalja, ki je spregovoril o 
postu, trpljenju ter predstavil 
duhovni vidik Škofjeloškega 
pasijona. Večer je povezovala 
Meta Potočnik, s petjem pa 
ga je obogatil Mešani pevski 
zbor sv. Peter pod vodstvom 
Vinka Rovtarja. 

Odsev s Pasijona  
v Selcih

V Krekovi dvorani v Selcih so do 30. marca na 
ogled pasijonske fotografije Tatjane Splichal.

Razstavo fotografij Tatjane Splichal je odprl pater Marjan 
Kokalj. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Prenovljeno poštno poslovalnico Na Kresu v Že-
leznikih bodo odprli 10. aprila. "V prenovo smo vložili okoli 
130 tisoč evrov. V okviru investicije smo izvedli funkcional-
no preureditev poslovnih prostorov za zaposlene v dostavi 
in uslužbence za okenci z zamenjavo dotrajane opreme," so 
pojasnili v Pošti Sloveniji. Obnovo so začeli oktobra lani, od 
tedaj pa pošta začasno deluje v prostorih nekdanjega salona 
pohištva na Češnjici. Objekt pošte v Železnikih so zgradili 
leta 1982, v preteklosti pa so izvajali le nujna obnovitvena 
dela in skrbeli za zunanjo ureditev, so še razložili.

Aprila odprtje prenovljene pošte

Železniki – Dne 11. aprila se bo iztekel rok za prijave na pet 
javnih razpisov, s katerimi bo Občina Železniki sofinancirala 
različne dejavnosti. Za turistično dejavnost so v proračunu 
zagotovili 29.940 evrov, za sofinanciranje športa 73.609 
evrov, za ljubiteljske kulturne dejavnosti 22.539 evrov, za 
mladinske programe in projekte 10.963 evrov ter za progra-
me humanitarnih in invalidskih organizacij 8574 evrov. Do 
3. maja pa je odprt še razpis za dodelitev pomoči za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, za kar 
je na voljo 50.100 evrov.

Odprtih več razpisov za sofinanciranje

Železniki – V Galeriji Muzeja Železniki si lahko še do 3. apri-
la ogledate razstavo V zaledju soške fronte. Gre za potujočo 
razstavo, ki je nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana, Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinskega arhiva 
v Novi Gorici, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Tolmin-
skega muzeja. Razstava posveča pozornost ljudem in kra-
jem v zaledju fronte ter prikazuje, kako zelo je bilo zaledje 
povezano s prvimi bojnimi linijami tega v narodovi zgodo-
vini največjega vojaškega spopada na slovenskih tleh. Novo 
razstavo bodo v Galeriji Muzeja Železniki odprli 7. aprila ob 
19. uri: gostili bodo Borisa Oblaka iz Gorenje vasi z razstavo 
karikatur Nastaviti ogledalo. 

Po soški fronti na ogled karikature

Jure Rejec in Katja Mohorič Bonča iz Muzeja Železniki ter 
Elizabeta Eržen Podlipnik in Judita Šega iz škofjeloške 
enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Na hodniku Ob-
čine Železniki bo dva mese-
ca postavljena razstava del 
priznanega industrijskega 
oblikovalca Marjana Žitni-
ka, po rodu s Češnjice, z na-
slovom Retrospektiva obli-
kovanja. Razstavni panoji 
kronološko prikazujejo nje-
gove oblikovalske projekte 
od leta 1979 dalje. Prikaza-
nih je 71 od več kot 260 rea-
liziranih izdelkov, nekaj iz-
delkov pa je na ogled še v 
razstavnem kotičku na za-
četku hodnika. Razstava pri-
kazuje najrazličnejše izdel-
ke: pohištvo, stekleničke za 
različne pijače, plastenke za 
vodo, kavni avtomat, ročno 
kovane izdelke, svetilke, te-
lefone, medicinsko opremo, 
stojalo za namizni koledar, 
sesalnike, lesena otroška 
igrala ... Predstavljeni so 
tudi ena od centrifug, ki jih 
je oblikoval za nekdanjo 

Tehtnico, motor AZ 84 z do-
datnim hlajenjem podjetja 
Domel, Lovski nož Jurij, ki 
je produkt kolonije Iveta Šu-
bica v Poljanah, večnamen-

ski razstavni pano, narejen 
za potrebe Loškega muzeja, 
ter Skulptura Zvezda, ki je 
sprejeta v njegovo stalno 
zbirko.

Žitnik je torej oblikoval izdel-
ke z zelo različnih področij, z 
nekaterimi smo vsakodnev-
no v stiku. "Za večino projek-
tov sem prejel neposredno 
naročilo s strani podjetij. Naj-
več realizacij imam s tehnič-
nih področij, kot so elektro-
tehnika, merilni instrumenti, 
medicinska oprema, svetila, 
pohištvo, izdelki za dom, go-
stinstvo, igrala," je pojasnil.
Za oblikovalske dosežke je 
prejel številne nagrade. "Naj-
bolj sem ponosen na nagra-
do 'brezčasno slovensko 
oblikovanje' za Ročno bate-
rijsko svetilko Z14. To je naj-
pomembnejša nagrada, ki jo 
lahko pri nas prejme obliko-
valec. V mednarodnem pro-
storu pa ima veliko težo na-
grada Plus X Award, ki sem 
jo prejel za oblikovanje sesal-
nika Aqua Viva," nam je zau-
pal. Kot pravi, je oblikovanje 
način življenja, zato se tudi 
po upokojitvi še vedno ukvar-
ja z njim.

Žitnikovi oblikovalski dosežki
Na hodniku Občine Železniki se predstavlja Marjan Žitnik z razstavo Retrospektiva oblikovanja.

Marjan Žitnik je oblikoval številne izdelke, s katerimi smo 
vsakodnevno v stiku. / Foto: Andrej Tarfila
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V Sloveniji se še vedno po
zna, da smo mlada demo
kracija; stvari delujejo tako, 
da tisti, ki glasneje vpije, več 
dobi. Povsem drugačno iz
kušnjo sem pred leti doživel 
na Finskem, ko so predsta
vljali mladinsko politiko. To 
je bilo videti tako, da so stro
kovni delavci prisluhnili ide
jam mladih, kaj bi bilo do
bro za napredek kraja, nato 
pa so na delavnici obravna
vali vse ideje in iz dvajsetih 
izluščili dve, ki sta se izkaza
li za najpomembnejši. Ti 
dve ideji so predložili župa
nu, ta pa občinskemu svetu 
in tako so zadevo speljali. 
Pri nas to poteka povsem 
drugače, za vsako malen
kost se najprej razcveti de
bata in kritiziranje na dru
žabnih omrežjih. Na ta na
čin se išče zadoščenje, na
mesto da bi se konstruktiv
no lotili reševanja težav. 
Tako bi dali prednost demo
kratičnemu odločanju, ki pa 
ni anarhija.
Zato sem bil toliko bolj pri
jetno presenečen na nedav
nem medobčinskem otro
škem parlamentu v Polja
nah, na katerem so naši šo
larji zelo odgovorno razmi
šljali o prihodnosti in opo
zarjali tudi na to, kaj jih 
skrbi. Dejstvo je, da je treba 
že otroke učiti odgovornega 
odločanja in soočanja idej, 
ker to je demokracija. V Ži
reh jemljemo sprejeto stra
tegijo razvoja občine kot za
vezo za župana in občinsko 
upravo, da odgovorno izva
jamo projekte, ki so jih ob
čani izpostavili kot najpo
membnejše, obenem pa se 
trudimo vključiti tudi ka
kšne manjše projekte. Ne 
želimo pa nase prevzemati 
odgovornosti države, kot je 
recimo glede stalne zaposli

tve kustosa v žirovskem mu
zeju, saj to potem pogosto 
ostane v stalno breme občin
skega proračuna. Tako je 
tudi pri financiranju kle
kljarske šole; čeprav sem že 
pred leti vztrajal, da država 
uredi plačevanje klekljarske 
šole in tako zagotovi enako 
obravnavo vseh občin s tovr
stno tradicijo, ki ima pri nas 
že stodesetletno zgodovino.
Radi pa bi ustregli tudi mla
dim in starim, ki imajo željo 
po druženju, a ta čas nima
mo ustreznih prostorov v 
občini, ki bi bili namenjeni 
temu. Zato resno razmišlja
mo o medgeneracijskem 
centru kot prostoru za dru
ženje različnih generacij. 
Pred kratkim sem si ogledal, 
kako imajo to urejeno v ob
čini Loška dolina. Tam so s 
pomočjo evropskih sredstev 
uredili zapuščen poslovni 
objekt, v katerem se zdaj 
zbirajo starejši, svoje prosto
re imajo tudi študentje, ure
jen je otroški kotiček ... Ne
kaj takega si predstavljamo 
za podstreho nad zdravstve
nim domom, za kar bomo 
poskušali dobiti tudi evrop
ska sredstva.

 Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Odgovorno 
soočanje idej

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – "Obseg dela v muzeju 
ne dopušča več, da bi to iz
vajali zgolj na ljubiteljski 
ravni. Nujno bi bilo treba 
zaposliti osebo, ki bi skrbela 
za zbirke in vodenje po mu
zeju," poudarja predsednik 
Muzejskega društva Žiri 
Miha Naglič. Zato so se že 
obrnili na Loški muzej Ško
fja Loka, kjer so sicer naklo
njeni ideji, da bi kustos v 
Žireh sodil pod njihovo 
okrilje, a ta čas nimajo mo
žnosti dodatnega zaposlova
nja. Tega bremena pa noče 
prevzeti niti občina. "Že 
zdaj namenjamo sredstva za 
ohranjanje klekljarske dedi
ščine v Žireh, čeprav pone
kod za to skrbi država. Zato 
ta čas ne vidim možnosti, da 
bi dodatna sredstva name
njali še za kustosa v muze
ju," je pojasnil župan Janez 
Žakelj.
Glede na to, da muzej v Ži
reh vodi društvo, po Nagli
čevih besedah niti ne bi 
smeli uporabljati imena 
Muzej Žiri, saj gre strogo 
formalno za zasebno zbirko 
Muzejskega društva Žiri. V 
muzeju so na ogled štiri 
stalne razstave. Razstava o 
žirovskem čevljarstvu je raz
deljena na obdobje do druge 
svetovne vojne ali obrtniško 
obdobje in na čas po drugi 
svetovni vojni oziroma in
dustrijsko obdobje, ko je v 
Žireh zaživela tovarna čev
ljev Alpina. Razstava Žiri in 
Žirovci skozi čas je posveče
na zgodovini kraja in tam
kajšnjih prebivalcev, v mu
zeju pa v okviru posebne 
razstave hranijo še likovna 
dela vseh pomembnejših ži
rovskih likovnih ustvarjal
cev. Že deset let nazaj so 
zasnovali tudi razstavo o de
diščini rapalske meje, a ta 
čas še nimajo na voljo dovolj 

originalnih eksponatov. Mu
zejske zbirke si je ta čas mo
goče ogledati zgolj ob nede
ljah popoldne oziroma po 
dogovoru v primeru, da se 
najavijo večje skupine. Za 
voden ogled razstav skrbi 
muzejski vodič Rok Kle
menčič oziroma po potrebi 
še dva člana društva. "Glede 
na to, da imamo vsi še svoj 
poklic, bi rabili človeka, ki bi 
se stalno ukvarjal s tem ter 
tudi zbiral in dokumentiral 
najdbe," je razložil Naglič. V 
bližini imajo dva zgleda, je 
nadaljeval, kako bi bilo to 
mogoče urediti. "V muzeju 
v Cerknem imajo dva zapo
slena v okviru Mestnega 
muzeja Idrija, kar financira 
država. Dva redno zaposle
na pa imajo tudi v muzeju v 
Železnikih. Lastnik zbirke 
je tudi v tem primeru tam
kajšnje muzejsko društvo, 
za plače kustosov pa skrbi 
občina v okviru Javnega za
voda Ratitovec." 

V Loškem muzeju Škofja 
Loka tudi zaradi zakona o 
uravnoteženju javnih fi
nanc nimajo možnosti no
vih zaposlitev, zagotavljanju 
sredstev za vsaj polovico 
plače kustosa pa niso naklo
njeni niti na občini. Po be
sedah župana je občina v 
preteklih letih vložila ogro
mno sredstev v obnovo stav
be muzeja in okolice, že leta 
pa financirajo tudi ohranja
nje čipkarske dediščine, saj 
v celoti zagotavljajo sredstva 
za učitelja klekljanja, čeprav 
v nekaterih drugih občinah 
s klekljarsko tradicijo za to 
skrbi država. "Pri nas je ta 
dediščina še kako živa, vsa
ko leto klekljarsko šolo obi
skuje več kot sto otrok, za 
kar na leto namenimo 
okrog štirideset tisoč evrov." 
Kustosa v žirovskem muze
ju bi zato po njegovem pre
pričanju morala zagotoviti 
država v okviru obstoječe 
mreže muzejev. "Skrbi me, 

da bo sicer tudi ta strošek, 
če ga bomo enkrat prevzeli, 
za vedno ostal na plečih ob
čine," je poudaril župan in 
dodal, da je najlažje breme
na prenesti na občine, če
prav jim država iz leta v leto 
krči sredstva. 
Kljub temu so po besedah 
Mihe Nagliča lani poleti 
vendarle dosegli kompro
mis, in sicer da bodo za za
četek v sodelovanju z Lo
škim muzejem v Žireh po
stavili spominsko razstavo o 
Jožetu Peternelju Mausarju, 
ki bi letos dopolnil devetde
set let. Dogovarjajo se še za 
eno razstavo o čipki, ki so jo 
že lani postavili v Loškem 
muzeju v okviru svetovnega 
klekljarskega kongresa, v Ži
reh pa bi jo postavili v neko
liko manjšem obsegu. "Mo
goče pa je to začetek sodelo
vanja, iz katerega bi se lahko 
v bolj ugodnih časih tudi kaj 
razvilo," optimistično konča 
Naglič.

Zaposlili bi kustosa
V Muzejskem društvu Žiri si prizadevajo, da bi za vodenje po muzeju zaposlili strokovnjaka,  
ki bi obenem skrbel za tamkajšnje zbirke. 

Miha Naglič pred muzejsko zbirko o čevljarstvu v Žireh pred drugo svetovno vojno

Mateja Rant

Žiri – Na zadnji seji občin
skega sveta so svetniki med 
drugim obravnavali in potr
dili cene storitev gospodar
skih javnih služb varstva 
okolja, ki bodo začele veljati 
s prvim aprilom. "Veseli 
me, da nam letos večine cen 
storitev ni treba povišati," je 
v uvodu pojasnil Andrej Po
ljanšek iz režijskega obrata 
občine. Na enaki ravni kot 
lani so tako ostale cene oskr
be s pitno vodo ter odvajanje 
padavinskih in komunalnih 

odpadnih voda, nekoliko pa 
so se spremenile cene na 
področju čiščenja komunal
ne odpadne vode ter stori
tve, povezane z greznicami 
in malimi komunalnimi či
stilnimi napravami. 
"Podražitve nikjer ne bodo 
presegle dveh evrov meseč
no. Zdi se mi pomembno, 
da režijski obrat deluje učin
kovito in racionalno, saj se 
to odraža tudi v cenah stori
tev. V primerjavi s sosednji
mi občinami so tako naše 
storitve še vedno med najce
nejšimi," je zadovoljen žu

pan Janez Žakelj. Kot je po
jasnil Poljanšek, so se cene 
omrežnine pri malih čistil
nih napravah povišale za 18 
odstotkov, ker se je zmanj
šalo število uporabnikov. 
"Vse lastnike kmetij smo 
namreč lani pozvali, da lah
ko vsebino greznice prečr
pajo v gnojno jamo in jo po 
določenem času uporabijo 
za gnojenje. Za to možnost 
se je odločilo več kot petde
set lastnikov kmetij." Tako 
se je zmanjšalo število upo
rabnikov, med katere se deli 
omrežnina in je zato ta po

sledično višja. Za 21 odstot
kov se je povišala tudi cena 
čiščenja komunalne in pa
davinske odpadne vode, in 
sicer zaradi višine predra
čunskih stroškov obratova
nja čistilne naprave. 
Ob tem je župan še pohvalil 
lepo urejen zbirni center na 
Osojnici, kjer bodo v priho
dnje vzpostavili tudi center 
ponovne uporabe. "Že zdaj 
pa bi rad opozoril, da bo mo
ral vsak posameznik, ki bo 
tja pripeljal stvari, sam po
skrbeti za red in stvari odlo
žiti na označeno mesto."

Še vedno med najcenejšimi
Občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta potrdili tudi uskladitev cen storitev gospodarskih 
javnih služb varstva okolja.Mateja Rant

Žiri – Konvencija županov za 
podnebne spremembe in 
energijo je evropsko gibanje, 
v katerem prostovoljno sode
lujejo lokalne in regionalne 
oblasti, ki se zavežejo k izva
janju ciljev Evropske unije 
na področju podnebnih spre
memb in energije na svojem 
ozemlju. Omenjeno gibanje 
se je začelo leta 2008 s pod
poro Evropske komisije in 
ima danes že več kot 7100 
podpisnikov, je razložil žu
pan Janez Žakelj.
Skupni cilj vseh podpisni
kov konvencije je zmanjšati 

emisije ogljikovega dioksi
da na območju Gorenjske 
za najmanj štirideset od
stotkov do leta 2030. "Spre
jeli bomo tudi celostni pri
stop k obravnavanju blaže
nja podnebnih sprememb 
in prilagajanja nanje. Vse 
to bomo prikazali v sku
pnem dokumentu Trajno
stnega energetskega načrta 
Gorenjske," je še razložil 
župan in dodal, da so go
renjske občine izdelavo 
omenjenega energetskega 
načrta sprejele januarja lani 
na svetu gorenjske regije na 
predlog Regionalne razvoj
ne agencije BSC Kranj.  

Povezani pri 
zmanjševanju emisij

H Konvenciji županov za podnebne spremembe 
in energijo se je odločila pristopiti tudi žirovska 
občina.
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Mateja Rant

Žiri – Rodovnik Od kod iz-
hajajo Mlakarjevi 1720–
2016 je po besedah Antona 
Mlakarja nastajal kar pet-
najst let, raziskovanje dru-
žinskih korenin pa se je za-
čelo že veliko prej. "Prve 
podatke o naši rodbini je 
začel zbirati že bratranec 
mojega očeta Albin Mlakar, 
zelo zagnan pri tem je bil 
tudi moj pokojni brat Er-
nest. Skupaj smo obiskali 
tudi domačijo v Zakojci, kjer 
se je naš rod začel, čeprav 
tam zdaj ne živijo več Mla-
karji." Največ podatkov je 
dobil pri sorodnikih in v za-
pisih župnij. Tako je lahko 
sestavil rodovnik, ki ga je 
opremil s komentarji in opi-
si ter kar 156 fotografijami.
Prvi Mlakarji izvirajo iz Za-
kojce, kamor so prišli iz Gor-
njega Grada, je pojasnil An-
ton Mlakar in dodal, da so 
jim blejski patriarhi podarili 
obsežno zemljišče od vrha 
Bače do vrha Kojce. "Čeprav 
so ga razdelili na tri dele, so 
bile to še vedno zelo velike 
domačije." Rod se začne z 
Jožefom Mlakarjem, ki je bil 

rojen okrog leta 1720, z Mar-
jeto Klavžar pa sta imela 
enajst otrok. "Večina je bila 
zelo premožnih in tudi vpliv-
nih v takratnem družbenem 
življenju," pojasnjuje Anton 
Mlakar. Jožefov najstarejši 
sin, ki mu je bilo prav tako 
ime Jožef, je leta 1853 kupil 
kmetijo v Goropekah in je 
začetnik Mlakarjev na Žiro-

vskem in širši okolici. Imel 
je devet otrok, v Žireh so nje-
gov rod nadaljevali sinovi Ja-
nez, Anton, Blaž in Franc. 
Franc je bil stari oče Antona 
Mlakarja. "Naši hiši se je re-
klo pri Žnidarju, ker je bil 
stari oče krojač," je razložil 
Anton Mlakar. Posebej je 
omenil še Albina Mlakarja, 
sina Jerneja Mlakarja, ki se 

je preselil v Divačo. "Albin je 
bil zelo izobražen. V prvi 
svetovni vojni se je kot sto-
tnik boril na Soški fronti in o 
tem pisal dnevnik, ki je ka-
sneje izšel v knjižni obliki. 
Leta 1995 je namreč njegove 
spomine natisnil Kobariški 
muzej." Po vojni so kmetijo 
v Goropekah zaplenili. "Iz te 
kmetije izhaja tudi arhitekt 
Tone Mlakar. Zaradi njegove 
risbe se je ohranilo, kako je 
bila domačija videti, preden 
so jo prevzeli drugi." 
Rodovnik je Anton Mlakar 
končal s svojim najmlajšim 
vnukom Lukasom. "Sam ne 
bom več nadaljeval rodovni-
ka, lahko pa se tega loti kdo 
za mano," je odločen Anton 
Mlakar, ki je knjigo posvetil 
predvsem domačim in svoj-
cem, saj v njej vsak lahko 
najde svoj rod. Med drugim 
je namreč opisal tudi, kako 
se je rod nadaljeval po žen-
ski liniji. Na Žirovskem ta 
čas po njegovih podatkih 
živi 473 potomcev Jožefa 
Mlakarja, ki je leta 1853 pri-
šel v Goropeke. "Po Jožefo-
vih otrocih pa je 356 oseb, ki 
so ostali na Žirovskem," je 
še dodal Anton Mlakar.

Raziskal zgodovino 
svojih prednikov
Anton Mlakar je v samozaložbi izdal obsežno knjigo Rodovnik, v kateri je natančno popisal,  
od kod izvira rodbina Mlakar iz Žirov, katere korenine segajo v daljno leto 1720.

Anton Mlakar z rodovnikom, v katerem je natančno 
popisal, od kod izvira njihov rod.

Mateja Rant

Žiri – "Otrokom smo med 
počitnicami želeli ponuditi 
kakovostno preživljanje pro-
stega časa ter jih povabiti k 
druženju in ustvarjanju, da 
bi si za nekaj časa spočili oči 
od sodobnih komunikacij-
skih medijev," je poudarila 
ena od organizatork delav-
nic Petra Čelik. Žal jim veči-
ne delavnic zaradi premajh-
nega zanimanja ali prepo-
znih prijav ni uspelo izvesti, 
a se jim bo znova mogoče 
pridružiti že med prvomaj-
skimi počitnicami, obljublja 
Petra Čelik. 
Predvsem za delavnico Lego 
izziv je bilo veliko zanima-
nja, a je odpadla zaradi pre-
poznih prijav. Omenjena 
delavnica je namenjena 
otrokom od treh let naprej, 
pri čemer se otroci ob igri s 
kockami sprostijo, se veseli-
jo ter postanejo inovativni, 
ustvarjalni in sproščeni. 
Med prvomajskimi počitni-
cami bodo ponovili tudi de-
lavnico Lego robotika, ki je 
namenjena otrokom od še-
stega leta dalje. Gre za na-

predni program za kreativ-
no razvijanje idej in reševa-
nje problemov in vključuje 
tudi prve korake programi-
ranja. "Zaradi lažje organi-
zacije staršem svetujem, da 
naslednjič dosledno upošte-
vajo datum prijave in otro-
kom zagotovijo mesto nekaj 
dni pred dogodkom," je opo-
zorila Petra Čelik.

Že med zimskimi počitni-
cami pa se je bilo mogoče 
pridružiti delavnici izdelo-
vanja nakita. Delavnice se 
je udeležilo osem deklet, ki 
so si z navdušenjem izdela-
le svoj nakit. "Izdelovale 
smo ogrlice in uhane v ser-
vietni tehniki ali s pobarva-
nimi lesenimi kroglicami. 
Vsaka je domov odnesla 

lepo darilo zase ali za svojo 
mamico ob bližnjem dnevu 
žena," je razložila Petra Če-
lik in dodala, da so dekleta 
glede na čudovite izdelke 
in zanimiv klepet med 
ustvarjanjem očitno uživa-
la. Med prvomajskimi poči-
tnicami se bodo lotili izde-
lave ogledala, je še napove-
dala.

Ustvarjalne počitnice
Letošnje zimske počitnice so v žirovskem soposlovnem centru popestrili z ustvarjalnimi delavnicami.

Dekleta so si sama izdelala nakit. / Foto: arhiv organizatorja

Mateja Rant

Žiri – "Lani so na Krajevnem 
uradu Žiri v povprečju izve-
dli 29 postopkov na dan, nji-
hov delež v okviru vseh po-
stopkov Upravne enote Ško-
fja Loka pa je znašal 3,5 od-
stotka," je ob predstavitvi 
dela krajevnega urada v pre-
teklem letu pojasnil načel-
nik škofjeloške upravne 
enote Bojan Miklavčič. 
Lani je bil po Miklavčičevih 
besedah krajevni urad v Ži-
reh odprt petdeset dni, saj 
imajo od prvega januarja 
2015 uradne ure le enkrat na 
teden. Uradne ure so ob sre-
dah od 7.30 do 17. ure. "To je 
tudi edini krajevni urad v 
okviru škofjeloške upravne 
enote, ki julija in avgusta ni 
zaprt." Kot je še razložil Mi-
klavčič, lani pri njihovem 
delu niso zaznali posebnosti. 
Izstopa sicer tridesetodstotni 
upad na področju drugih 
upravnih nalog, a to je pred-
vsem posledica dejstva, da ni 

šlo za volilno leto niti ni bilo 
izvedenih referendumov, 
tako da ni bilo potrjevanj pod-
por volivcev. Pri ostalih zade-
vah ni bilo bistvenih odsto-
panj. Med najpogostejšimi 
upravnimi postopki so bili 
izdaja osebnih izkaznic in vo-
zniških dovoljenj, podaljša-
nje prometnih dovoljenj in 
odjava vozil iz prometa. 

Delo urada lani 
brez posebnosti
Občinski svetniki so na zadnji seji lahko 
prisluhnili tudi poročilu o delu krajevnega urada.

Bojan Miklavčič 
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Mateja Rant

Žiri – Proizvajalec lesenih 
oken iz Žirov M Sora še na-
prej ostaja v tekmi za evrop-
sko poslovno nagrado, ki jo 
od leta 2007 podeljujejo za 
poslovno prodornost in eti-
ko v evropski poslovni sku-
pnosti. Postali so namreč 
nacionalni zmagovalec na 
tem prestižnem tekmova-
nju. Na letošnji razpis se je 
sicer po besedah Aleša 
Ugovška iz M Sore prijavilo 
preko 33 tisoč podjetij, med 
katerimi je neodvisna komi-
sija izbrala 636 nacionalnih 
zmagovalcev v desetih raz-
ličnih kategorijah. Na podla-
gi tega so se uvrstili v prvi 
krog javnega glasovanja, ki 

je potekalo med 9. januar-
jem in 1. marcem. Prejeli so 
najvišje število glasov med 
slovenskimi podjetji in tako 
pridobili naziv nacionalni 
zmagovalec, s čimer so se 
uvrstili tudi v sklepni del 
tekmovanja, v katerem se 
skupaj s 34 drugimi nacio-
nalnimi zmagovalci potegu-
jejo za naziv evropskega 
zmagovalca. Za M Soro je 
mogoče glasovati do 27. 
aprila prek spletne strani 
European Bussines Awards, 
kjer si je mogoče ogledati 
tudi kratek predstavitveni vi-
deo. "Vsak glas je lahko klju-
čen, da morda prvič v zgodo-
vini zmaga primer dobre 
prakse iz Slovenije," h glaso-
vanju poziva Aleš Ugovšek.

M Sora nacionalna 
zmagovalka

Za žirovsko podjetje je še vedno mogoče 
glasovati, saj se potegujejo še za naziv 
evropskega zmagovalca.

Žiri – Krajevna organizacija Rdečega križa (RK) Žiri v sode-
lovanju z Društvom bolnikov z osteoporozo Kranj tudi letos 
organizira merjenje kostne gostote na petnici. Merjenje bo 
mogoče opraviti danes od 14. do 17. ure v prostorih Osnov-
ne šole Žiri. Na meritev se je treba prijaviti pri tajnici RK Žiri 
prek telefonske številke 031 737 696. Za kmečke žene prijave 
zbira tudi Tončka Poljanšek.

Meritve kostne gostote

Žiri – Ribiška družina Žiri v sodelovanju z občino v soboto, 
8. aprila, pripravlja čistilno akcijo Očistimo Žiri. Za vse, ki se 
jim želijo pridružiti pri čiščenju okolja, je zbor ob 8. uri pred 
prostori Ribiške družine, kjer se bodo razdelili po skupinah 
in se nato odpravili na posamezna območja čiščenja.

Čistili bodo Žiri
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

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

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

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL

SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

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

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

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

www.asteriks.net

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Košarkarji 
LTH Castingsa, ki so redni 
del sezone v 1. ligi Nova 
KBM zaključili na predzad
njem, enajstem mestu s tre
mi zmagami in devetnajsti
mi porazi, sezono nadaljuje
jo v ligi za obstanek, kjer se 
borijo z ekipami Sixt Pri
morske, Tajfunom, Šenčur
jem Gorenjsko gradbeno 
družbo, Termami Olimio 
Podčetrtkom in Portoro
žem. Boj za obstanek bo 
zahteven, saj iz elite direk
tno izpadejo kar trije klubi. 
"Čeprav je pred nami drugi 
del sezone, se za nas ni v 
smislu rezultatskih pričako
vanj nič spremenilo. Gleda
mo zgolj eno tekmo naprej 

in vsaka zmaga bo za nas 
potrdilo naše kakovosti," je 
pred nadaljevanjem sezone 
povedal trener LTH Castin
gsa Rade Mijanovič.
Ločani so v prvem obračunu 
lige za obstanek minulo sre
do gostili ekipo Sixt Primor
ska in izgubili z 72:91. Že v 
soboto je nato v Škofji Loki 
gostovala ekipa iz Šenčurja, 
jutri pa Ločani gostujejo pri 
Tajfunu. Novo tekmo v dvo
rani na Podnu bodo igrali v 
sredo, 5. aprila, ko v Škofji 
Loki gostuje moštvo Term 
Olimia Podčetrtek. Doma 
bodo igrali še v 8. krogu 22. 
aprila, ko na Poden prihaja 
ekipa Tajfuna, sezono v do
mači dvorani pa bodo za
ključili 29. maja, ko bodo 
gostili ekipo Portoroža.

Košarkarji v boju  
za obstanek

Ekipa LTH Castingsa se bo v nadaljevanju 
sezone borila za obstanek v družbi najboljših.

V prvi tekmi za obstanek med elito so košarkarji LTH 
Castingsa morali priznati premoč Sixt Primorske. 

 F
o

to
: A

n
d

re
j 

Ta
rf

il
a

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – S prvimi obra
čuni se je prejšnji teden za
čela končnica za državnega 
rokometnega prvaka. Ločani 
so se z zadnjim srečanjem v 
rednem delu lige, ko so 
doma premagali Ribnico, za
vihteli na 3. mesto, kar je za 
mlado ekipo lep uspeh. Tako 
v končnici igrajo z ekipama 
Celja Pivovarne Laško in Go
renja Velenja, ki sta se mo
štvom pridružili v sklepnem 
delu tekmovanja, poleg Loča
nov pa so se v ligo za prvaka 
uvrstile še ekipe Kopra 2013, 
Rika Ribnice in Krke.
Uvrstitev med šest najbolj
ših ekip v državi je za ekipo 
Urbanscape Loka še korak 
dlje od lanskega uspeha, saj 
so še za mesto boljši, čeprav 
so si na začetku sezone, ko 
je pomlajeno ekipo domačih 
igralcev prevzel trener Sini
ša Markota, zastavili za cilj 
obstati v ligi.
Da je uvrstitev v končnico za 
prvaka odličen uspeh, se za
vedajo tudi igralci, ki so gle

de nadaljevanja optimistič
ni. "V končnici igramo s ci
ljem zmagati čim več tekem, 
seveda pa lahko sedaj igra

mo res neobremenjeno. Mi
slim, da smo to sezono veli
ko naredili, zadnje pa tudi 
še nismo rekli," je povedal 

kapetan Anže Vrbinc, ki se 
tako kot vsi ostali zaveda, da 
sedaj ni več slabih naspro
tnikov.
"V končnici bomo poskusili 
čim več tekem dobiti, pri 
nas se bo vsaka ekipa tre
sla," dodaja Grega Jamnik, 
ki je s 142 zadetki v 22 tek
mah drugi najboljši strelec 
letošnjega rednega dela prve 
državne rokometne lige za 
moške in prvi strelec ekipe 
Urbanscape Loka.
Da bodo tekme v končnici 
težke in hkrati atraktivne, je 
bilo dokaz že prvo srečanje 
končnice, ko je na Podnu 
gostovala ekipa državnih pr
vakov iz Celja. Kljub temu, 
da so bili gostje absolutni 
favoriti, so Ločani prikazali 
odlično igro. Srečanje se je 
sicer zaključilo s 25:36 v ko
rist Celja Pivovarne Laško. 
Minulo soboto so Ločani go
stili Koper, to soboto pa 
bodo gostovali pri Gorenju v 
Velenju. Nova tekma v dvo
rani na Podnu se obeta 8. 
aprila, ko v goste prihaja eki
pa Rika Ribnice. 

Rokometaši igrajo  
v ligi za prvaka
Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so si s tretjim mestom po prvem delu 1. lige NLB v končnici 
zagotovili igranje v ligi za prvaka, kar pomeni, da se v nadaljevanju tekmovanja merijo z najboljšimi 
rokometnimi ekipami v državi.

Loški rokometaši so na prvi tekmi končnice za prvaka sicer 
izgubili s prvaki iz Celja, so se pa izkazali s požrtvovalno 
igro. / Foto: Andrej Tarfila

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Za oba kluba 
se je prejšnji teden uspešno 
končala sezona nastopanja v 
2. slovenski kegljaški ligi, saj 
so Ločani osvojili šesto, eki
pa Železnikov pa deveto me
sto. Tako sta obe ekipi tudi 
za prihodnjo sezono ostali v 
istem rangu tekmovanja. 
Oba kluba imata tudi drugi 
ekipi, ki sta v tej sezoni na
stopali v medregijski keglja
ški ligi. Tu je pa bila ekipa iz 
Železnikov boljša, saj je 
osvojila peto mesto, ekipa 
Ločanov pa je bila sedma.
Minulo sredo je bilo na Pod
nu tudi finale gorenjskega 
prvenstva v kegljanju za po
sameznike. Naslov najboljše
ga na Gorenjskem je osvojil 
Miha Jenko od Svetega 
Duha. Sedmi je bil Jure Flei
schman, osmi Lojze Dem
šar, deveti Srečo Jezeršek, 
dvanajsti Marjan Fuis, štiri
najsti Zdeno Soklič, devet
najsti Damir Ristič in dvajse
ti Rok Zrim. Prvih dvanajst 
se je uvrstilo na državno pr
venstvo, ki bo v Črnomlju in 
Trbovljah. Tudi med dvojica
mi je zmaga pripadla Mihu 
Jenku, ki je nastopal s klub

skim tovarišem Andrejem 
Lahovcem, drugo mesto pa 
sta osvojila Jure Fleischman 
in Tomaž Žvanut.
Trenutno na kegljišču na 
Podnu poteka medobčinska 
kegljaška liga. V ligi je še 
brez poraza v vodstvu ekipa 
ElsonMotomat, za katero 
nastopajo Emil Šinkovec, 
Jure Starman, Miha Jenko, 
Jure Fleischman, Marjan 
Fuis in Stane Starman. Tako 
vodijo pred ekipo Liha, za ka

tero nastopajo Jure Hajnri
har, Edo Oberstar, Srečo Je
zeršek, Damir Ristič in Janez 
Dagarin. Na tretjem mestu je 
ekipa DU Selške doline, na 
četrtem Medobčinsko dru
štvo invalidov, na petem 
Obrtnik Škofja Loka, na še
stem pa OOZ Škofja Loka.
Odigrano je že bilo medob
činsko prvenstvo posame
znic, kjer je zmagala Marija 
Bernik pred Lidijo Čadež, 
Verono Šmid, Zdenko Ga

ber, Marijo Tolar, Majdo Bo
gataj, Slavko Plestenjak in 
Smiljano Oblak. V moški 
konkurenci je zmagal Edo 
Oberstar pred Mihom Jen
kom, Juretom Starmanom, 
Marjanom Fujsdem in Da
mirjem Rističem. 
V naslednjem mesecu bo 
potekalo še prvenstvo v dvo
jicah. Prav tako na dvoste
znem kegljišču Pr' Mer še 
poteka tekmovanje za prva
ke v Železnikih.

Kegljači zaključujejo sezono
Na kegljišču Poden nastopata dva kluba, saj ligaške tekme igrata ekipi KI Škofja Loka in KK Železniki.

Obe ekipi sta bili domačinki na Podnu, pomerili pa sta se tudi na medsebojni tekmi. Ekipa 
KK Železnikov je v prednji vrsti, na sliki pa so Zdeno Soklič, Lojze Demšar, David Demšar, 
Marjan Fuis, Egon Jelenc in Rok Šmid. Iz ekipe KI Škofja Loka so na sliki Srečo Jezeršek, 
Rok Zrim, Jure Hajnrihar, Sašo Podviz, Damir Ristič in Stane Voršič.
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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

Akcija velja od 10. 3. do 10. 5. 2017. V ceni ni vštet DDV in montaža! 

AKCIJA: ob naročilu oken vam nudimo 
30% popust in notranjo žaluzijo za 1 EUR/kos. Nagrajenci nagradne križanke podjetja SKI CENTER STARI 

VRH, objavljene v Loškem glasu 28. februarja 2017, so: 1. na-
grada – kosilo za dve osebi v gostišču Stari vrh – Majda Wei
ffenbach, Železniki; 2. nagrada – pica po izbiri v Gostilni in 
pizzeriji Grapa – Tončka Fajdiga, Duplje; 3. nagrada – tri do-
poldanske smučarske karte – Ivanka Flander, Zgornje Gorje. 
Nagrajencem čestitamo!

Vilma Stanovnik

Hotavlje – Res bogat in ra-
znovrsten je koledar različ-
nih prireditev, ki jih prek 
leta pripravijo pri Športnem 
društvu Marmor Hotavlje. 
Trenutno pripravljajo akcije, 
ki bodo potekale od pomladi 
do jeseni, med njimi pa bo 
tudi priljubljena Hotavelj-
ska grča. To je sklop družab-
no-rekreativnih aktivnosti, 
primernih za vse generacije, 
saj zajema tako pohodništvo 
kot tek in kolesarjenje. Prvo 
letošnjo aktivnost pripravlja-
jo za nedeljo, 23. aprila, ime-
nujejo pa jo En lažji potep 
za začetek. Za tiste, ki jim 
aktivnosti v okviru grče ne 
zadoščajo in ki si želijo ak-
tivnosti skozi vse leto, so že 
pred leti začeli pripravljati 
tudi Super grčo. 
"Po lanski uspešno izvedeni 
prireditvi, organizirani v 
čast sokrajana Toneta Ko-
smača ob njegovem tekmo-
vanju na olimpijskih igrah v 
Riu, letos pripravljamo po-
dobno prireditev, Hotavelj-

sko mini olimpijado. Ta bo 
4. junija in bo še vedno 
športno-družabni praznik, 
najbrž z dobrodelno noto," 
pravijo pri Športnem dru-
štvu Marmor Hotavlje.
Že 20. maja bodo organizira-
li tudi gorsko tekaško prire-
ditev 8. KBK, ki bo letos prvič 
kot trail izvedba. Potekala bo 
na progi Kopačnica–Blegoš–
Kopačnica. Internetne prija-
ve so mogoče na www.sdmh.
si do vključno 12. maja. 
Pri Športnem društvu Hota-
vlje se tudi letos pridružuje-
jo tekmovanju za Pokal po-
lanskih puklov, ko bodo or-
ganizatorji vzpona s kolesi 
na Blegoš za Veliko nagrado 
Kras Sežana. Tekmovanje 
bo 17. septembra, še pred 
vzponom na Blegoš pa bodo 
vzponi na Stari vrh (sobota, 
15. 7.), Pasjo ravan (nedelja, 
23. 7.), Javorč (sobota, 19. 8.) 
in Lubnik (nedelja, 10. 9.).
Poleti bodo poskrbeli tudi za 
razgibavanje s plesom, saj 
za 22. julija pripravljajo ve-
selico s Poskočnimi muzi-
kanti.

En lažji potep  
za začetek
Pri Športnem društvu Marmor Hotavlje tudi letos 
pripravljajo bogat program prireditev.

Hotaveljska grča je z zanimivimi aktivnostmi primerna za 
vse generacije. / Foto: Arne Istenič

Vilma Stanovnik

Žiri – Ema Klinec, ki bo le-
tos poleti dopolnila devet-
najst let, je v svetovnem po-
kalu v skupni uvrstitvi osvo-
jila sedmo mesto, izkazala 
pa se je tako na članskem 
kot mladinskem svetovnem 
prvenstvu. Med članicami je 
namreč osvojila peto mesto, 
v mladinski konkurenci pa 
je bila posamično druga, 
druga je bila tudi z ekipo de-
klet in svetovna prvakinja z 
mešano ekipo. "S sezono 
sem zelo zadovoljna, saj sem 
od začetka do konca skakala 
zelo konstantno. Na trinaj-
stih od štirinajstih tekem 
sem bila uvrščena med naj-
boljšo deseterico, le na eni 
tekmi sem bila enajsta. Vr-
hunec je bil zagotovo na sve-
tovnem prvenstvu v Lahtiju, 
kjer sem le zaradi doskoka 
izgubila medaljo. Sem pa ve-
sela, ker mi je uspelo osvojiti 

tudi posamično medaljo na 
svetovnem mladinskem pr-
venstvu, kar sem si zelo žele-
la," je povedala Ema Klinec, 
ki se trenutno kot ostali vr-
stniki, posveča predvsem šoli 
in učenju. 
"Treba bo nadoknaditi, kar 
sem zamudila, in zato so ti 
dnevi posvečeni predvsem 
šoli, saj sem prosta obvezno-
sti glede smučarskih sko-
kov. Vseeno vsak dan grem 
ven in malce treniram, pravi 
treningi pa bodo na vrsti v 
aprilu," še pravi Ema, dijaki-
nja Biotehniškega centra 
Naklo, doma iz Poljan. 
Iz Delnic pri Poljanah pa je 
doma sedemnajstletna Nika 
Križnar, ki se je letos prav 
tako veselila kolajn na sve-
tovnem mladinskem prven-
stvu, izkazala pa se je tudi že 
v članski konkurenci. "V mi-
nuli zimi sem precej napre-
dovala, zato sem s sezono 
lahko zadovoljna. V pravo 

formo sem sicer prišla šele 
bolj ob koncu zime in dose-
gla nekaj lepih rezultatov. 
Največ mi pomeni 13. mesto 
na članskem svetovnem pr-
venstvu, ponosna pa sem 
tudi na kolajne na mladin-
skem svetovnem prvenstvu, 
kjer smo bili z mešano ekipo 
celo najboljši na svetu," je 
povedala Nika Križnar, sicer 
dijakinja Gimnazije France-
ta Prešerna, ki tako kot Ema 
te dni hiti z učenjem. "Do 
10. aprila smo prosti, nato se 
začnejo treningi, naprej kon-
dicijski," dodaja Nika. 
Uspehe svojih mladih re-
prezentantk z veseljem 
spremljajo tudi v SSK Alpi-
na. "Vsi člani SSK Alpina 
Žiri smo po končani zimski 
sezoni ponosni, saj nam re-
zultati naših tekmovalcev, 
med katerimi v tem trenut-
ku izstopata Ema Klinec in 
Nika Križnar, dokazujejo, 
da smo pri delu še vedno na 

pravi poti. Trud vseh je ob 
uspehih in predvsem pre-
šernih in iskrenih nasme-
hih deklet poplačan," pravi 
predsednica kluba Judita 
Oblak in dodaja, da so veseli 
tudi prav vsake pokalne toč-
ke, ki jo s tekmovanj prine-
sejo tekmovalci, ki s svojo 
vztrajnostjo in predanostjo 
stremijo proti vrhu. "Neka-
terim uspe priti zelo blizu, 
okušajo že trenutke slave in 
podpore navijačev. Prav vsi 
se radi vračajo na treninge 
in tekmovanja in videti je, 
da jim ni prav nič težko. Ob-
čudujemo najmlajše, polne 
idej in želja, kako daleč 
bodo skočili, kako jim bo 
uspel popoln skok s tele-
markom. Prav je, da pohva-
limo mladostnike, ki jim 
spe združevati šport in kro-
titi hormončke. Verjamemo 
v jutri in veselimo se vseh 
uspehov, ki nas še čakajo," 
še dodaja Oblakova.

Ponosni so na odlični 
Emo in Niko
Mladi smučarski skakalki SSK Alpine iz Žirov Ema Klinec in Nika Križnar sta zadovoljni zaključili 
sezono, na njun napredek in uvrstitve pa so ponosni tudi v klubu.

Ema Klinec je sedma najboljša skakalka letošnjega 
svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič

Nika Križnar je med najboljšimi mladinkami, uspešna pa je 
tudi že v članski konkurenci. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Zavod za šport 
in Športna zveza Škofja 
Loka bosta ta četrtek, 30. 
marca, pripravila podelitev 
priznanj športnikom in 
športnim delavcem v občini 
Škofja Loka za leto 2016. 
Podelitev bo potekala v So-
kolskem domu na Mestnem 
trgu, začela pa se bo ob 19. 
uri. 
Priznanja bodo dobili Dani-
ela Babčec za uspehe v kara-
teju, Balinarsko društvo Tra-
ta za športne uspehe, Sašo 
Bertoncelj za uspehe na ko-

nju z ročaji, Matija Demšar 
za uspehe v strelstvu, Davor 
Janžič za uspehe v balina-
nju, Manca Notar za uspehe 
v SIP-u, Alojzija Pirc za 
uspehe v kegljanju, Urban 
Primožič in Gregor Seljak 
za uspehe v plezanju, Janez 
Svojšak za uspehe v lednem 
plezanju, Aljaž Šinkovec za 
uspehe v karateju, Tadej 
Demšar, Janez Franko, 
Dam jan Mačar, Janez Polja-
nec, Jurij Svoljšak, Janez 
Šubic in Gorazd Tomc za 
delo na športnem področju 
ter Tesarstvo in krovstvo 
Kaltak za pomoč športu.

Priznanja športnikom 
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ZAHVALA

Poslovili smo se od našega dragega 

Janka Kokalja 
(Homan) iz Zaboršta pri Domžalah

Radi bi se zahvalili prijateljem in sorodnikom iz Škofje Loke in 
Selc za cvetje in izraženo sožalje.
Hvala, ker ste ga imeli radi. 

Vsi njegovi

Elektro-projekt plus, d. o. o., 
je družinsko podjetje, ki je 
bilo ustanovljeno leta 2014. 
Ukvarja se z veleprodajo in 
maloprodajo senzorske in 
radarske tehnike, velepro-
dajo in maloprodajo elek-
troinštalacijskih materialov, 
maloprodajo parketa in raz-
novrstnih podov ter servi-
som.  Sodelujejo s kvalitet-
nimi nemškimi proizvajal-
ci elektromateriala. V njiho-
vi ponudbi je senzorska teh-
nika in orodja Steinel, stikala 
Merten, doze Kaiser, elektro 
cevi Frankische Rohrewerke, 
Dinuy, Mellert, Alfer, Kopos, 
parketi Jaso, Trumpf, Di Leg-
no, Joka, doze F tronic itd. 
Proizvodi so namenjeni 
elektroinštalaterjem, pod-
jetjem, veletrgovcem, kon-
čnim kupcem, polagalcem 
parketa, arhitektom in pro-
jektantom, skratka vsem 
tistim, ki želijo kakovost-
ne izdelke in sledijo sodo-
bnim trendom s področja 
senzorske, radarske tehni-
ke in pametnih instalacij. Z 
ekskluzivnimi zastopstvi so 
zaokrožili celovito ponudbo 
elektroinštalacijskega mate-
riala in raznovrstnih podov 
ter tako postali neodvisni od 
drugih dobaviteljev. Podjet-
je sledi novim tehnologijam 
v Evropi in je velik pobudnik 
za novo instalacijo v Sloveni-
ji, poimenovano KNX. 

Ker so uvozniki večine po-
trebnega materiala za mobil-
ne hiše, so se odločili, da sami 
začnejo z njihovo izdelavo. 
Tako so v letu 2016 v sodelo-
vanju s podjetjem AS-projekt, 
d. o. o., začeli s prvimi projekti.
Mobilna hiša je objekt, ki je 
namenjen hitri postavitvi 
na želenem kraju s takojšno 
uporabo. Takšen način bivan-
ja izberemo za stanovanjsko 
hišo, počitniški objekt, po-
slovni objekt ali zgolj kot vrt-
no uto. Kupcu se ob naroči-
lu prilagodijo glede veliko sti, 
pohištva, materialov, izbire 
oken in vrat, fasade, ki je lah-
ko lesena ali klasična in izgle-
da kot klasično grajena hiša. 

Mobilna hiša Snežka
Zunanja dimenzija hiške 
je 9 x 3 m in ima kopalnico 
(275 x 125 cm), kuhinjo (265 
x 135 cm) in dve sobi  ( jedil-
nico oz. spalnico ali dnevno 
sobo oz. spalnico, velikosti 
cca 300 x 260 cm). 
Osnovna ideja je bila iz povr-
šine 27 m² narediti čim bolj 
udobno in prostorsko izkori-
ščeno bivanje na dopustova-
nju. S podjetjem Izi mobili so 
našli rešitve in s sodobnimi 
pohištvenimi sistemi omo-
gočili, da se prostor izkoristi 
za več namenov. Z omarnimi 
posteljami se lahko jedilnica 
in dnevna soba zvečer spre-
menita v spalni prostor. 

Skeletna gradnja zunanjih 
in notranjih sten je kombi-
nirana z lesom in železom. 
Zunanja obloga je iz dvoj-
ne OSB-plošče debeline 12 
mm, parapropus tne foli-
je in lesene fasade. Notra-
nja obloga pa je iz OSB- in 
mavčne plošče debeline 12 
mm. Izolirana je s kameno 
volno. Streha je enokapni-
ca iz železne in lesene kon-
strukcije. V kopalnici so tla 
položena s PVC-jem (dim-
ljen hrast), kuhinja in sobi 
pa sta opremljeni s parke-
tom Jaso (hrast).  Okna in 
vrata so iz lesa, ki ga kupec 
sam izbere (smreka, mace-
sen ipd.). Okna imajo termo 

zasteklitev. Električno 
napeljavo sestavlja inštala-
cija in sodobna LED-tehno-
logija vgradnih svetilk proi-
zvajalcev, ki jih sami zasto-
pajo. 
V kopalnici in kuhinji so 
končni vodovodni priklo-
pi za tuš, umivalnik, pral-
ni stroj, kuhinjsko korito, 
pomivalni stroj ipd. Zunan-
ji priklop mobilne enote na 
vodno omrežje je dokon-
čan, odvod pa je urejen 
pod samo enoto.  Vse elek-
trične in vodovodne inšta-
lacije se vgrajujejo po že-
ljah naročnika.

Mobilne hiške niso 
namenjene le bivanju 

Malo pred Bledom se naha-
ja tematski park z dinozavri. 
Tam so postavili mobilno hišo 
s teraso, ki služi kot okrepče-
valnica (mobilna hiša -bar),  in 
trgovino s spominki in igrača-
mi (mobilna hiša-trgovinica). 
V okolici Jesenic so na vrtu 
postavili hiško, v kateri je sav-
na in pergola z vrtnim kami-
nom (mobilna hiša-savna). 
Mobilna hiša je lahko urejena 
tudi kot vrtna uta, pripravljajo 
pa tudi večje projekte za večje 
hiše do tlorisa 130 m2.

Od prodaje svetil do projekta »mobilna hiša«
ELEKTRO-PROJEKT PLUS v sodelovanju z AS projekt, d. o. o.

Mobilna hiška z vrtnim kaminom in savno

Mobilna hiška Snežka
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ELEKTRO-PROJEKT PLUS, D. O. O.
SUHA PRI PREDOSLJAH 12, 4000 KRANJ
PE GRENC 2, 4220 ŠKOFJA LOKA
T: 040 626 325

Igor Kavčič

Vonj po afriški savani je po 
stažu najmlajši škofjeloški 
pevski sestav Mešani pevski 
zbor Crescendo pod vod-
stvom Žige Kerta pričaral na 
koncertu afriške in ameri-
ške tradicionalne glasbe, ki 
so ga mladi pevci pomenlji-
vo naslovili Hakuna Matata. 
Koncert afriške in ameriške 
tradicionalne glasbe je bil 
hkrati tudi prvi samostojni 
koncert tridesetčlanskega 
zbora, ki je bil ustanovljen 
prav na pobudo zborovodje 
Žige Kerta. Med njihove po-
membnejše projekte doslej 
spada uspešen nastop v 
maju lani na magistrskem 
koncertu njihovega dirigen-
ta, kjer so izvajali zahteven 
repertoar domače in tuje 
zborovske glasbe. S tem pro-

gramom so se avgusta ude-
ležili tudi festivala Choralies 
v mestu Vaison la Romaine 
v južni Franciji. 

Za jagodo na torti zapeli 
pesem v swahiliju
Vrnimo se h koncertu, kate-
rega koncept je povezovala 
rdeča nit zgodbe o deklici 
Nairi, ki jo iz rok domače 
afriške skupnosti, skupaj z 
očetom, iztrgajo ameriški 
zavojevalci in jo odpeljejo v 
suženjstvo. Vendar pa dekli-
co, kljub grenkemu prioku-
su v zgodbi, čaka srečen ko-
nec. Zgodba je med seboj 
povezala dvanajst skladb, 
med njimi je zagotovo naj-
bolj znan venček pesmi iz 
Levjega kralja. Kot dodatek 
pa so mlade pevke in pevci 
občinstvu postregli z znano 

Baba Yetu oz. Oče naš v 
swahiliju, jeziku Tanzanije, 
Kenije, Ugande, Ruande, 
Mozambika in Konga. Poleg 
odličnega petja so poslušal-
cem omogočili tudi vizualno 
popotovanje, saj so pripravi-
li zanimivo sceno in koreo-
grafijo, ki je izžarevala afri-
ško svobodo. 
Da je zbor v izvedbi koncer-
ta zares užival, se je pokaza-
lo v prenosu pozitivnega 
vzdušja na občinstvo, ki je 
bilo nad petjem navdušeno 
in se je ob zaključku odzvalo 
s stoječimi ovacijami. Zara-
di velikega povpraševanja so 
se v Crescendu odločili za 
ponovitev koncerta, ki naj bi 
bil v prihodnjih dneh. Da-
tum velikega koncerta dru-
štva Crescendo pa je že znan 
– na sporedu bo 2. junija na 
Škofjeloškem gradu.

Očarali s pesmijo 
Afrike in Amerike 
Mešani pevski zbor Crescendo je v začetku meseca Sokolski dom obarval z 
afriško-ameriškim petjem in plesom. 

Mešani pevski zbor Crescendo pod vodstvom Žige Kerta je občinstvo očaral tako s petjem 
kot s koreografijo in scenografijo. / Foto: arhiv MePZ Crescendo
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www.dobreknjige.si  

Slovenski knjižničarji izbiramo in  
vam priporočamo dobre knjige

V sodelovanju z Mestno knjižnico 
Kranj že drugo leto spodbujamo  

branje starejših: staršev,  
bratov, sester, dedkov in babic,  

z otroki, starimi od dva do osem 
let. Vse vztrajne bralce čakajo  

prijetne nagrade. 

 

 

 

 

Dobreknjige.si – priročnik za vnos vsebin na portal (verzija 1) 

 
1. O PORTALU 

 
Knjižni projekt sta v letu 2012 zagnali Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica, v partnerstvu z osrednjimi knjižnicami Obalno-kraškega in Goriškega območja, s končnim 
ciljem združitve slovenskih splošnih knjižnic v vseslovenski projekt nacionalnega pomena. 
 
Namen projekta je v izgradnji skupnega portala spletnih priporočil slovenskih splošnih knjižničarjev, s 
celovitimi predstavitvami kakovostne literature in z možnostjo aktivnega sodelovanja bralcev. Portal 
DOBREKNJIGE.SI nastaja sproti; predstaviti skuša dobro literaturo, vendar tako, da je težišče izbora pri 
sodobnem, najnovejšem romanu. Namenjen je vsem, ki v poplavi literature iščejo nekaj »res dobrega« zase.  
 
Portal dobreknjige.si sloni na platformi in programski zasnovi biografskega leksikona Primorci.si in je že v 
osnovi zasnovan tako, da omogoča priključitev vseh slovenskih splošnih knjižnic (vključno z zamejskimi). Strani 
so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5. 
 
Cilji spletnega portala dobreknjige.si:  
 
• promocija branja;  
• promocija kakovostne literature in dvig bralne kulture;  
• »unovčitev« kvalitativnega potenciala knjižničnih zbirk;  
• racionalizacija omejenih finančnih in kadrovskih virov;  
• zagotavljanje enakomernega razvoja knjižnične dejavnosti znotraj posameznih območij in na nacionalnem 
nivoju;  
• utrjevanje strokovnega sodelovanja med slovenskimi splošnimi knjižničarji;  
• aktivno sodelovanje uporabnikov v oblikovanju knjižnične ponudbe.  
 

2. UPORABNIKI PORTALA, REGISTRACIJA IN PRIVILEGIJI 
 

Portal uporabljajo registrirani in neregistrirani uporabniki: 
• Neregistrirani uporabniki lahko pregledujejo objavljene vsebine, podajajo komentarje in delijo zapise 

literarnih del v družbena omrežja. 
• Registrirani uporabniki imajo dodatne privilegije, ki se razlikujejo glede na pridobljeni status (Član, 

Vnašalec, Kritik, Administrator). 
 

2.1. Kako izvedemo registracijo 
 

Kliknemo na povezavo »Prijava« in nato »Registriraj se«, izpolnemo polja v razdelku »Uporabniški podatki« 
(uporabniško ime, e---pošta, geslo, potrdi geslo) in vpis zaključimo s klikom na ikono »Registracija«. Po 
izvedeni registraciji bomo na vpisani e---naslov prejeli prošnjo za potrditev. Sočasno s potrditvijo se nam 
programsko dodeli status Člana (Member), ki nam omogoča podajo ocen literarnih del v obliki zvezdic (vsak 

 

BIBLOS.SI (e-knjige)

DRUŽINSKO BRANJE

Izposodite si knjigo in vaše knjižnice. 
Dostopno 24 ur na dan, vsak dan!  
Brez zamudnin! Vsak mesec nove knjige. 
Tudi domača branja. 

Šolska ulica 6
4220 Škofja Loka
(04) 511 25 05
(051) 341 126

TEMATSKI  
KOMPLETI REVIJ

Nimate časa za  
prebiranje knjig? Kaj pa  
kakšen zanimiv članek? Tematske komple-

te revij, katerih vsebine menjamo z vsakim letnim 
časom, si lahko izposodite za tri tedne.

1. nagrada: knjiga Neže Maurer: Vida voda
2. nagrada: knjiga Neže Maurer: Pišem, berem ABC
3. nagrada: skodelica – Družinsko branje

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) 
po šlji te do srede, 12. aprila 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Z nami bodo tudi najboljši 
športniki in športni delavci.

Bogat spremljevalni program. 

zabavala vas bo glasbena skupina
MODRIJANI
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od 18. ure
na Glavnem trgu
v Kranju
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pred kratkim 
so v Škofji Loki zborovali ve-
terani vojne za Slovenije s 
škofjeloškega območja. Kot 
je poročal predsednik Pavel 
Jereb, so v minulem letu 
urejali status območnega 
združenja, organizirali 
ogled industrijskega dela Ži-
rov, si ogledali muzej obrti v 
Žireh in Rapalsko mejo ter 
del utrdb na Žirovskem 
vrhu. Jeseni pa so izvedli 
streljanje z MK-puško na 
strelišču Crngrob ob pomo-
či Slovenske vojske, skupaj 
z Muzejskim društvom Ško-
fja Loka organizirali okroglo 
mizo v zvezi z dogodki iz 
leta 1991 na Škofjeloškem. 
Ob koncu leta so odkrili spo-
minsko ploščo na lokaciji 
tajnega skladišča orožja 
enot TO pri Rakovcu v Dole-
nji vasi.
Vse leto so skrbeli za infor-
miranje članov, predvsem s 
področja dodatnega zdra-
vstvenega zavarovanja. 
Uspel jim je tudi načrt po-
večanja članstva: lani v za-
četku leta je združenje štelo 
103 člane, konec leta jih je 
bilo že 114 članov. Jereb je 
poudaril dobro sodelovanje 

s Policijskim veteranskim 
združenjem Sever, Veteran-
skim združenjem Gorenj-
ske in sedaj tudi z Združe-
njem borcev za vrednote 
NOB Škofja Loka, ki jim 
nudi svoje prostore. Lani so 
na občnem zboru razvili 
prapor, letos pa so oblekli 
praporščaka, medtem ko 
zaradi nedorečenosti v zve-
zi z novimi uniformami še 
niso začeli nabave uniform 
za člane predsedstva. "Na 
osnovi pregleda lanskih ak-

tivnosti ocenjujem, da smo 
uspešno realizirali zasta-
vljene naloge, uspelo nam 
je izvesti celo več, kot smo 
načrtovali. Zato se ob tej 
priložnosti zahvaljujem 
vsem, ki ste nam kakor koli 
omogočili izvedbo načrtova-
nih aktivnosti, posebej 
predsedstvu za njihovo delo 
in angažiranost," je na zbo-
ru veteranov dejal predse-
dnik Pavel Jereb. Ob tej pri-
ložnosti so podelili tudi pri-
znanja.                                     

Zborovali veterani

Na zboru so podelili priznanja udeležencem vojne za 
Slovenijo 1991. 


