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Mateja Rant

Gorenja vas – Cesto od Tre-
bije do Sovodnja, ki vključuje 
tudi zahtevno sanacijo bre-
žin in zidov na dveh odsekih, 
bodo začeli obnavljati predvi-
doma konec leta. Projektna 
dokumentacija je pripravlje-
na, ta čas poteka revizija iz-
delanega projekta, nato sledi 
hkrati odkup zemljišč in ob-
java razpisa za izvajalca del, 
so pojasnili pri občini.
Prve idejne projekte za obno-
vo ceste proti Sovodnju so 
pripravili že pred desetimi 
leti, a je zaradi pomanjkanja 
sredstev projekt za nekaj let 
zastal. Pri pripravi projekta 
so po besedah župana Mila-
na Čadeža upoštevali tudi 
predloge in pripombe prebi-
valcev, pred začetkom gra-
dnje pa bodo projekt predsta-
vili tudi na zboru krajanov. 
"Gre za enega najobsežnej-
ših, predvsem pa zahtevnih 
projektov, ki se bo izvajal več 
let," je poudaril župan. Pro-
jekt je narejen na podlagi 
vzdrževalnih del v javno ko-
rist, sredstva zanj pa naj bi 
zagotovili v letih 2018, 2019 
in 2020 ter morebiti tudi 
2021, je razložil Tomaž Wil-
lenpart iz sektorja za investi-

cije v ceste pri direkciji za 
infrastrukturo. Willenpart 
računa, da bi pozno poleti 
oziroma zgodaj jeseni že iz-
brali izvajalca, ki bi z deli lah-
ko začel konec leta, če ne bo 
zapletov pri razpisu. Skupna 
projektantska ocena za obno-
vo dva kilometra dolgega od-
seka na Trebiji je 7,6 milijo-
na evrov, obnova dobre pol 
kilometra dolgega odseka na 
Sovodnju pa bo vredna 1,7 
milijona evrov. »Vrednost 
tega projekta, če bo seveda 

obveljala projektantska oce-
na, predstavlja deset odstot-
kov letnega proračuna direk-
cije za naložbe v ceste,« je 
pojasnil Willenpart.
Na dvokilometrskem odseku 
od Trebije do Sovodnja bo 
širina ceste omogočila sreče-
vanje tovornjaka in priklo-
pnika, hodnik za pešce od 
Trebije do Žuna pa bo širok 
od 90 do 120 centimetrov. 
Na Fužinah bodo uredili 
tudi avtobusno postajališče. 
"Pod cesto je povsod podpor-

ni zid, ki je na mestih, kjer je 
višji od šestih metrov, izve-
den kot armiranobetonski 
zid," so pojasnili pri občini. 
Pri Fužinah bodo postavili 
nov most, ki bo širši in daljši 
od obstoječega. Tudi na So-
vodnju bodo zamenjali pod-
porni zid ceste na obeh stra-
neh struge potoka. Obnovili 
bodo most do skladišča Le-
sgala in uredili še hodnik za 
pešce, ki bo potekal od parki-
rišča pred Lesgalom do prve-
ga izvoza pri Termopolu.

Tri leta za obnovo 
ceste proti Sovodnju
V prostorih Sokolskega doma so sredi januarja predstavili rekonstrukcijo ceste od Trebije proti 
Sovodnju, ki bo skupaj vredna kar devet milijonov evrov.

V sklopu rekonstrukcije ceste proti Sovodnju bodo dotrajani most pri Fužinah nadomestili 
z novim. / Foto: Denis Bozovičar

Jože Košnjek

Dražgoše – Nedelja, 14. janu-
arja, je bila za Dražgoše pra-
znična. Zjutraj je bila v cerkvi 
svete Lucije maša v spomin 
na januarja leta 1942 umorje-
ne domačine. Opoldne se je 
pri spomeniku pod vasjo več 
tisoč ljudi poklonilo spominu 
na 76. obletnico boja Cankar-
jevega bataljona z Nemci, na 
uničenje vasi s cerkvijo, žu-
pniščem, mežnarijo in kul-
turnim domom vred in na 
zločin nad 41 nedolžnimi 
Dražgošani. Pred cerkvijo je 
bila na ogled razstava ob pet-
desetletnici sedanje cerkve, v 
njej so bile postavljene jaslice 
z dražgoškimi motivi, v dvo-
rani pod cerkvijo pa so vrteli 
film o središču starih Draž-
goš in leta 2015 posneti film 

Dražgoše – Pri nas je sonce 
doma. Avtorja filmov sta De-
jan Zupanc in Rok Pintar. 
Opoldanske svečanosti pri 
spomeniku se je udeležilo več 
tisoč ljudi, med katerimi so 
bili tudi predsednik republike 
Borut Pahor, nekateri mini-
stri in poslanci ter predstavni-
ki Dražgoš in Občine Žele-
zniki z županom Antonom 
Luznarjem na čelu. H kostni-
ci pod spomenikom so ob pri-
sotnosti garde Slovenske voj-
ske delegacije položile vence. 
Po pozdravu predsednika or-
ganizacijskega komiteja pri-
reditev Po stezah partizanske 
Jelovice generalmajorja Ladi-
slava Lipiča je bila osrednja 
govornica dramska igralka in 
aktivistka Lara Jankovič. 

Praznična nedelja 
v Dražgošah
Letošnje slovesnosti v počastitev 76. obletnice 
boja Cankarjevega bataljona z Nemci v Dražgošah 
in strahotnega maščevanja Nemcev nad vasjo in 
domačini se je udeležilo več tisoč ljudi.

48. stran

Koraki k 
izboljšanju 
razmer
Decembra so v 
Zdravstvenem domu 
Škofja Loka odprli 
novo ambulanto.

stran 2

Že prvič 
polna 
dvorana
Dramska skupina KUD 
France Koblar Železniki 
navdušuje s Partljičevo 
komedijo Za nacionalni 
interes.

stran 9

ŠKOFJA LOKA

Leto novih izzivov
Na tradicionalnem ponovo-
letnem sprejemu župana 
Mihe Ješeta je ta s predstav-
niki gospodarstva, javnih za-
vodov, krajevnih skupnosti 
in medijev spregovoril o izzi-
vih v letu 2018.
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GORENJA VAS - POLJANE

Najprej bo na vrsti 
šola na Sovodnju
Na Občini Gorenja vas - Po-
ljane se letos intenzivno pri-
pravljajo na obnovo dveh 
podružničnih šol in gradnjo 
prizidka pri vrtcu v Poljanah.
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ŽELEZNIKI

Uredili bodo cono
S projektom ureditve Alple-
sove poslovne cone je Obči-
na Železniki na razpisu go-
spodarskega ministrstva pri-
dobila 368 tisoč evrov.

stran 8

ŽIRI

Uspešno končali 
prestrukturiranje
Podjetje Alpina je sredi de-
cembra s finančnimi upniki 
sklenilo dogovor o finanč-
nem prestrukturiranju. 
Abanka je tako postala manj-
šinska solastnica družbe.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 30. januarja 2018

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
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. 1/let nik VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 9, ki je iz šel 30. januarja 2018.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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V občini Škofja Loka bomo 
letos izvajali več zelo po-
membnih investicij: Vrtec 
Kamnitnik, protipoplavno 
zaščito Puštala, ureditev 
knjižnice na Trati, realizacijo 
prometne strategije na po-
dročju kolesarskih povezav, 
izvajanje zdravstvene strate-
gije. Čakamo tudi na drugi 
razpis za kohezijska sred-
stva, kjer računamo, da 
bomo zgradili še dodatno 
kanalizacijo in kolesarske 
steze ter obnovili vodovode.
Poleg vsega tega smo v občini 
močno vpeti v družabno do-
gajanje. Tako sedaj v zvezi s 
Škofjeloškim pasijonom do-
končno urejamo pasijonsko 
sobo na novi lokaciji na Me-
stnem trgu. Poteka tudi veli-
ko športnih in kulturnih do-
godkov, nekateri med njimi 
so že tradicionalni. Tak je 
denimo dobrodelni koncert 
Lions kluba Škofja Loka, pri 
katerem aktivno sodeluje 
tudi občina. Nastopa več zna-
nih slovenskih glasbenikov 
ob spremljavi Orkestra Slo-
venske vojske. Zahvaljujemo 
se vodstvu SV, ki nam omo-
goča, da ta kvalitetni orkester 
ponovno slišimo v Škofji 
Loki. Na koncertu pričakuje-
mo tudi udeležbo načelnika 
generalštaba dr. Andreja 
Ostermana. Februarja sledi 
najpomembnejši športni do-
godek v občini, že 43. Pokal 
Loka, ki ga organizira SK Al-
petour s sodelovanjem Obči-
ne Škofja Loka. Tega nadgra-
juje častno pokroviteljstvo 
ministra za obrambo Karla 
Erjavca, s katerim smo se do-
govorili, da na tekmovanje 
povabimo tudi diplomatski 
zbor. Ambasadorji tudi sicer 
radi obiskujejo Škofjo Loko, 
nekaj jih vsakokrat pride tudi 
na Pokal Loka, letos pa naj ob 
častnem ministrovem pokro-
viteljstvu vsi spoznajo dogo-
dek, ki predstavlja eno od 
treh največjih svetovnih tek-

movanj za mlade smučarje. 
Pokal Loka ima veliko težo 
zlasti zato, ker so praktično 
vsi kasnejši zmagovalci sve-
tovnega pokala tekmovali 
tudi na prizoriščih Pokala 
Loka. Predvsem smo pono-
sni na Tino Maze, ki je na 
njem začela svojo športno 
pot, ki jo je vse do zaključka v 
predlanski sezoni okronala s 
številnimi zmagami. Pokalu 
Loka se zadnja leta pridružu-
je tudi društvo za smučanje 
po starem Rovtarji z medna-
rodno tekmo starodobnih 
smučarjev. Rovtarji so svojo 
zimsko sezono pred leti nad-
gradili še s kolesarjenjem po 
starem v vseh drugih letnih 
časih in so pogosto navzoči 
ob odprtjih kolesarskih do-
godkov po celi Sloveniji. Na 
zimskem tekmovanju staro-
dobnih smučarjev pa sta po-
membna dobro vzdušje in 
veselo razpoloženje med ude-
leženci in obiskovalci dogod-
ka, ki bo potekal na grajskem 
hribu, če bodo to le dopuščale 
temperature. A upam, da se 
bo v dobrem tednu primerno 
ohladilo, da bomo lahko pri-
pravili dovolj snega, da bo 
lahko izvedeno tako odprtje 
Pokala Loka s paralelnim sla-
lomom na grajskem hribu 
kot spust starodobnikov po 
grajski strmini. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Živahen družabni 
utrip

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župani Milan 
Čadež, Miha Ješe, Anton Lu-
znar, Janez Žakelj, Boštjan 
Trilar, Nejc Smole in direk-
tor Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske Rok Ši-
menc so z ministrom za in-
frastrukturo dr. Petrom Ga-
šperšičem na Loškem gradu 
podpisali dogovor o sodelo-
vanju pri izvajanju projekta 
državnega in regijskega po-
mena o načrtovanju in pove-
zovanju kolesarskih in dru-
gih poti na območju šestih 
občin na območju porečja 
Sore. Nova kolesarska pot v 
dolžini približno sedemde-
set kilometrov bo povezovala 
naselja v Selški in Poljanski 
dolini ter se prek Škofje 
Loke nadaljevala proti Kra-
nju in Medvodam do daljin-
ske kolesarske povezave, ki 
so jo predlani odprli na trasi 
Rateče–Ljubljana. Te trase 
se navezujejo na gorenjsko 
kolesarsko omrežje, ki veči-
noma poteka po obstoječih 
prometnih cestah, le manjši 
del na že zgrajenih kolesar-
skih poteh. Izgradnja kole-
sarskih poti bo bistveno iz-
boljšala prometno varnost 
turistov, rekreativnih kole-

sarjev in tistih, ki vsakodnev-
no kolesarijo v službo in 
šolo.
O tem, kakšni bodo koraki 
pri vzpostavljanju kolesar-
skih poti v občini Škofja 
Loka, župan Miha Ješe pra-
vi: "Imamo že trasirano ko-
lesarsko pot od Škofje Loke 
do Zminca, vzporedno je 
treba pripraviti projekte za 
manjkajoče dele po Selški in 
Poljanski dolini. Po eni stra-
ni je izjemnega pomena tra-

siranje kolesarske poti skozi 
Sotesko po Selški dolini in 
na drugi strani skozi Log ob 
vodi v Poljanski dolini, kjer 
bi bilo treba na eni strani 
zgraditi galerijo, ki bi tudi 
dala čar tej poti. Pot je mi-
šljena zlasti za potovalne ko-
lesarje, primerna bo za dru-
žinske, manj zahtevne kole-
sarje in za nižinske kolesar-
ske izlete. Na Loškem že 
imamo ogromno kolesar-
skih poti, a so večinoma na-

menjene bolj športnemu 
kolesarjenju, so zahtevnej-
še, hribovite. Te, ki jih na-
meravamo urediti, pa bodo 
transverzalne, medobčin-
ske. Pričakujemo, da bodo 
privabile veliko število kole-
sarjev, ki si želijo obiskati 
naše kraje iz Slovenije in 
drugih držav." 
Poleg štirih občin na Loškem 
bodo v dogovoru načrtovane 
kolesarske poti segle tudi na 
območje Sorškega polja. Kot 
pravi župan Miha Ješe, bo 
proti Medvodam in Kranju 
prišlo do določenih izboljšav, 
zlasti do boljše označitve ko-
lesarskih poti. "To je pro-
gram, ki že poteka, podprt je 
z nepovratnimi sredstvi, iz-
vajajo ga vse občine na Go-
renjskem in poteka prek Re-
gionalne razvojne agencije 
Gorenjske, ki je tudi sopod-
pisnica dogovora z ministr-
stvom za infrastrukturo. Na 
območju loških štirih občin 
ter Kranja in Medvod, torej 
na širšem porečju Sore, je 
veliko kolesarjev in so zelo 
zanimive kolesarske trase. Z 
novimi kolesarskimi potmi 
se nam bodo odstirali tudi 
novi pogledi na obe dolini in 
na Sorško polje," dodaja žu-
pan Ješe. 

Povezani s 
kolesarskimi potmi
Januarja so na Loškem gradu podpisali dogovor o načrtovanju in povezovanju kolesarskih in drugih 
poti na območju občin Gorenja vas - Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri.

Župan Miha Ješe, eden od podpisnikov dogovora z 
ministrom Gašperšičem o načrtovanih kolesarskih 
povezavah v porečju Sore / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – To je eden od 
ukrepov za omilitev prostor-
ske stiske v zdravstvenem 
domu, kjer se zato soočajo 
tudi s pomanjkanjem zdra-
vstvenega osebja. Nova splo-
šna ambulanta deluje v kle-
tnih prostorih, še dve pa po 
besedah v. d. direktorice Sa-
bine Dietner, dr. med., ureja-
jo v prostorih, iz katerih se je 
izselilo zobozdravstvo. Odpr-
tja sta se udeležila tudi direk-
tor Osnovnega zdravstva Go-
renjske Jože Veternik in žu-
pan Občine Škofja Loka 
Miha Ješe, ki sta v družbi 
Sabine Dietner in zdravnice 
Tine Kmet Gril, dr. med., ki 
bo delala v novi ambulanti, 
slavnostno prerezala trak. 
V Škofji Loki so sprejeli zdra-
vstveno strategijo in imeno-
vali posebno delovno skupi-
no, ki se ukvarja z reševa-
njem težav na zdravstvenem 
področju, od kratkoročnega 
zagotavljanja prostora za am-
bulante družinske in otroške 
medicine do dolgoročne iz-

gradnje novega zdravstvene-
ga centra na novi lokaciji. 
Kot nam je te dni povedal 
župan Miha Ješe, komisija 
presoja tri morebitne lokaci-
je. Izdelana bo primerjalna 
analiza in ustrezni izračuni, 
nato pa bodo predlog dali ob-

činskemu svetu. To bo pred-
vidoma na seji 10. marca. Na 
podlagi izbrane lokacije bodo 
začeli z vsemi potrebnimi 
postopki, izdelali bodo pro-
jekte, mogoče bo potrebna 
tudi sprememba prostorskih 
načrtov. Gradnja pa bo fa-

zna, pojasni župan, na začet-
ku bodo gradili v obsegu tri 
tisoč kvadratnih metrov od 
skupno devet do deset tisoč. 
Prvi del naj bi bil zgrajen leta 
2020, kar je, kot priznava 
tudi župan Miha Ješe, precej 
ambiciozno.

Koraki k izboljšanju razmer
Decembra so v Zdravstvenem domu Škofja Loka odprli novo ambulanto.

V decembra odprti novi ambulanti (od leve proti desni): medicinska sestra Darja Orehek, 
zdravnica Tina Kmet Gril, v. d. direktorice Sabina Dietner, župan Miha Ješe in glavna 
sestra Marija Bratuž / Foto: Tina Dokl
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, z nadaljnjimi spremembami in dopolni-
tvami) in 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16, 35/16 in 26/17) je župan Občine 
Škofja Loka, dne 24. januarja 2018 sprejel sklep, da se objavi 

JAVNO NAZNANILO 

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

dopolnjenega osnutka 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OPN 

OBČINE ŠKOFJA LOKA
(SPREMEMBA 02 – FILC) in

OKOLJSKEGA POROČILA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
OPN ŠKOFJA LOKA

1.
Javno se razgrneta dopolnjeni osnutek Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine 
Škofja Loka (sprememba 02 – Filc) – v nadaljevanju SD OPN 02 
in Okoljsko poročilo za izvedbo CPVO za spremembe in do-
polnitve OPN Škofja Loka (sprememba 02 – Filc), ki ju je izde-
lalo podjetje Locus d.o.o., PE Nova Gorica, Solkan.  

2.
Območje SD OPN 02 zajema naslednje parcele:
k.o. Suha: 
215/3, 250/12, 250/13, 250/14, 250/20;

k.o. Godešič: 
30/1, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 
161, 162/1, 162/2, 164/1, 165/1, 165/2, 179/4, 179/5, 179/6, 
181/3, 181/4, 185/2, 188/3, 188/4, 191/8, 430/6, 430/12, 
430/17, 431, 678/11, 681/2, 682, 689/2, 1362/2, 1363/2, 
1366/2, 1379, 1382/3, 1383/1, 1383/2, 1383/3;

k.o. Reteče: 
*183, 810/2, 810/3, 818, 823/4, 823/13, 823/14, 825/1, 825/3, 
826/1, 828, 829/1, 855, 858, 861, 864/1, 864/3, 864/4, 864/5, 
865/1, 865/3, 865/4, 865/5, 956/1, 957, 958/5, 958/6, 972/6, 
972/7, 973/1, 973/4, 1052/1, 1052/5, 1052/6, 1056, 1057, 
1058/1, 1077/27. 

3.
Javna razgrnitev bo potekala od 7.2.2018 do vključno 9.3.2018 
v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka v po-
slovnem času Občine Škofja Loka – ob ponedeljkih, torkih in 
četrtkih med 8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 17. uro ter ob 
petkih med 8. in 12. uro. 

Gradivo SD OPN 02 in okoljsko poročilo bosta v času javne 
razgrnitve javno dostopna tudi na spletni strani Občine Škofja 
Loka na e-naslovu: www.skofjaloka.si pod rubriko Novice in 
objave - »Javne razgrnitve«. 

4.
V času javne razgrnitve bo 14.2.2018 ob 17. uri organizirana 
javna obravnava v veliki sejni dvorani na Upravni enoti Škofja 
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, II. nadstropje.

5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne 
pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Ob-
čina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, po elektronski 
pošti na e-naslov: obcina@skofjaloka.si, jih na mestu javne 
razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na 
zapisnik na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb poteče s 
potekom javne razgrnitve. 

6.
Ta sklep se objavi v časopisu Loški glas, na Radiu Sora ter na 
spletni strani Občine na e-naslovu: www.skofjaloka.si ter zač-
ne veljati z dnem objave. 

Številka: 3505-0003/2016
Datum: 24.01.2018
 Župan
 Občine Škofja Loka 
 mag. Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župan Miha 
Ješe, ki je v družbi sodelav-
cev sprejel goste ponovole-
tnega druženja in se jim tudi 
zahvalil za plodno sodelova-
nje, je minulo leto ocenil kot 
uspešno in napovedal pro-
jekte, ki bodo v ospredju le-
tos. Osrednji je gradnja Vrt-
ca Kamnitnik, ki naj bi prve 
malčke predvidoma sprejel v 
letu 2019. Začela se bo pro-
tipoplavna zaščita Puštala. Z 
januarskim podpisom po-
godbe šestih občin na pore-

čju Sore za gradnjo varnih 
kolesarskih poti začenjajo 
uresničevati načrte v zvezi s 
kolesarskimi povezavami. 
Pred potrditvijo na občin-
skem svetu je severna ško-
fjeloška obvoznica v Selško 
dolino. V državne prostorske 
načrte bo umeščena nova 
vpadnica med industrijsko 
cono Trata in Mejo, ki se bo 
nadaljevala s priključkom na 
avtocestno omrežje. Obnovi-
ti bo treba tudi cesto skozi 
Sotesko v Selško dolino. Na-
daljevali bodo s preplastitvi-
jo makadamskih cest v dol-
žini pet kilometrov, za nasle-
dnja leta jih tako ostane še 15 
kilometrov. Sprejet bo pro-
gram po drugem razpisu za 

kohezijska sredstva, name-
njena dokončanju kanaliza-
cijskih omrežij, moderniza-
ciji vodovodov in gradnji ko-
lesarskih stez. Nadaljevali 
bodo projektiranje Spodnje-
ga trga in Grabna. Urejajo 
novo knjižnico v Frankovem 
naselju.
Nadaljujejo tudi z ureja-
njem medgeneracijskega 
društvenega centra v zaho-
dnem krilu komande v nek-
danji vojašnici. Občina je 
aktivna tudi na zdravstve-
nem področju, o čemer je 
bila lani sprejeta zdravstve-
na strategija za območje 
vseh štirih občin na Škofje-
loškem. Župan poudarja 
tudi dobro sodelovanje med 

župani teh in dveh sose-
dnjih občin, Kranja in Med-
vod, kar kaže dobre rezulta-
te zlasti na področju prome-
ta, okolja, turizma in razvoja 
podeželja. Za področje zdra-
vstva deluje posebna delov-
na skupina, ki pripravlja 
predlog najustreznejše loka-
cije novega zdravstvenega 
centra. Kratkoročno pa išče-
jo prostor za pet dodatnih 
ambulant v okviru sedanje-
ga zdravstvenega doma.
Pri vseh projektih župan 
poudarja dobro sodelova-
nje, s takšnim načinom 
dela pridejo tudi uspehi. V 
pričakovanju teh v letu 
2018 je gostitelj nazdravil s 
svojimi gosti. 

Leto novih izzivov
Na tradicionalnem ponovoletnem sprejemu, ki ga župan Miha Ješe s sodelavci vsako leto priredi za 
predstavnike gospodarstva, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in medijev, je spregovoril o izzivih,  
ki občino čakajo v tem letu.

Udeleženci županovega sprejema so pozorno prisluhnili načrtom za leto 2018. / Foto: Tina Dokl

Župan Miha Ješe: Na 
zdravje in uspehe v letu 
2018! / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Že pri spreje-
tju občinskega prostorskega 
načrta (OPN) v letu 2013 se 
je pokazalo, da je v občini 
primanjkuje površin za go-
spodarsko dejavnost. V in-
dustrijski coni ni več veliko 
prostora, zapolnjena so tudi 
degradirana območja, je na 
seji povedala vodja oddelka 
za okolje in prostor Tatjana 
Bernik. Eno od podjetij v in-
dustrijski coni na Trati je 
podjetje Filc, ki želi v nasle-
dnjih letih zgraditi nove 
objekte za proizvodnjo in 
skladiščenje, zato je dalo po-
budo za razširitev namen-
ske rabe stavbnih zemljišč 
vzhodno od sedanjega kom-
pleksa. V desetih letih na-
merava zgraditi šest modu-
lov, za kar potrebuje devet 
hektarjev novih stavbnih ze-
mljišč. Kot so pojasnili pri-

pravljavci dokumenta, bo to 
v prihodnosti prineslo 240 
novih delovnih mest. 
Svetnike so seznanili tudi z 
dilemami, povezanimi s po-
segom na kmetijska zemlji-

šča, s katerimi so se srečali 
tudi nosilci urejanja prosto-
ra in s tem pogojevali tudi 
nadaljnje rešitve. Kot je po-
vedala Bernikova, ki je sve-
tnikom podrobno pojasnila 
tudi potek postopka pripra-
ve spremenjenega prostor-
skega dokumenta, kmetij-
ska in gozdarska stroka po-
gojujeta, da se izloči dovolj 
zemljišč iz trenutne rabe 

stavbnih nazaj v kmetijska 
zemljišča, o čemer se je ob-
činska uprava že posvetova-
la z lastniki in ni naletela na 
nasprotovanje. Poleg tega je 
treba izvesti tudi arheološke 

raziskave in shraniti more-
bitne najdbe v muzeju. Kot 
smo še slišali, je bilo izdela-
no tudi okoljsko poročilo. 
Tudi svetniki so v razpravi 
izražali pomisleke glede iz-
gube kmetijskih zemljišč, 
glede obsega projekta, pri 
katerem po mnenju nekate-
rih ne odtehta število novih 
delovnih mest, se zanimali 
o načinu nadomestitve kme-

tijskih obdelovalnih in goz-
dnih površin, opozorili pa 
tudi na stališče KS Godešič, 
ki nasprotuje širitvi indu-
strijskega kompleksa brez 
njihovega sodelovanja. V 
zvezi s slednjim so svetniki 
dobili odgovor, da bodo pri-
pombam prisluhnili v po-
stopku javne razprave. Sliša-
ti je bilo tudi misel, da si 
občani na Trati bolj kot no-
vih industrijskih hal želijo 
tehnološkega parka. Večina 
svetnikov pa je pri glasova-
nju vendarle podprla spre-
membe prostorskega doku-
menta, češ da gre v prid ra-
zvoju. Uspešnemu podjetju 
na območju občine je treba 
zagotoviti pogoje zanj, sicer 
bo razvojne priložnosti iska-
lo tam, kjer bo imelo mo-
žnost širitve. S sprejetjem 
predlaganega odloka v prvi 
obravnavi se lahko začne po-
stopek javne razgrnitve. 

Filc se želi širiti na Trati
Občinski svet v Škofji Loki je prejšnji teden obravnaval spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta, ki zadevajo širitev stavbnih zemljišč v industrijski coni na Trati, kjer želi dodatne 
proizvodne in skladiščne stavbe graditi podjetje Filc.

Škofja Loka – Društvo prijateljev mladine in Vrtec Škofja 
Loka na pustni torek, 13. februarja, vabita na tradicionalno 
Veselo pustovanje. Začelo se bo ob 17. uri na Mestnem trgu. 
Sprevod maškar, ki ga bo spremljal Mestni pihalni orkester 
Škofja Loka, bo pol ure prej krenil izpred vrtca Najdihojca 
proti središču mesta. Veslo pustno rajanje bodo vodile 
vzgojiteljice iz vrtca in Trio Šubic. V primeru slabega vreme-
na bo Veselo pustovanje potekalo v Sokolskem domu, spre-
vod pa bo odpadel.

Otroci vabijo na pustovanje

Pri pripravi sprememb prostorskega dokumenta 
so analizirali stanje nezazidanih stavbnih 
zemljišč in iskali možnosti za umeščanje 
proizvodnih dejavnosti v občini Škofja Loka. Teh 
je enajst hektarjev, sedem odstotkov zemljišč. 
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Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – V društvu Lon-
ka Stara Loka so z veseljem 
prisluhnili želji lokalnih pri-
delovalcev hrane, jih pove-
zali med seboj in jim omo-
gočili, da dvakrat mesečno 
ponudijo najboljše s svojih 
kmetij. Starološko tržnico 
smo obiskali drugi petek v 
januarju, ko je sedem ponu-
dnikov na štirih stojnicah 
ponujalo svoje dobrote. V 
precej turobnem vremenu 
so postopoma prihajali kup-
ci in se oskrbovali z mesom, 
mlečnimi izdelki, krompir-
jem, kislim zeljem, jušnimi 
rezanci, piškoti ...
Petra Potočnik, ki prihaja s 
kmetije Pr' Šupc in na stoj-
nici ponuja kruh iz krušne 
peči, domače rezance, teste-
nine, vloženo in svežo zele-
njavo (ko zraste), kislo zelje, 
sir, jogurt in med, na staro-
loški tržnici sodeluje od za-
četka: "Prvič sem sodelovala 
na Jurjevem sejmu, in ker 

je bil odziv dober, sedaj so-
delujem dvakrat na mesec. 
Skupaj z drugimi ponudni-
ki, za katere prodajam kot 
nosilka dopolnilne dejavno-
sti, smo se potrudili za kar 
najbolj raznoliko ponudbo. 
Navzoča sem tudi na škofje-
loških tržnicah, kjer so naši 
pridelki in izdelki naprodaj 
v okviru blagovne znamke 
Dedek Jaka in babica Jerca." 
Petra si stojnico deli s pod-
jetnikom Gregorjem Ber-
gantom s ponudbo peciva, 
ki jih je kupcem ponujala 
Janja Kos. Najboljša kupčija 
je bila decembra, pravi Ja-
nja, ko je bila na prodaj tudi 
potica, veliko povprašujejo 
po ocvirkovki, ljudje imajo 
radi tudi drobno pecivo. 
Družino Žagar z njihovo 
ponudbo mleka, skute, jajc 
Ločani poznajo že s sobotne 
tržnice v Škofji Loki, kjer 
imajo stalne stranke, pove 
Anita Žagar, z veseljem pa 
se dvakrat v mesecu ob pet-
kih popoldne pojavijo tudi 

na ožjem domačem terenu. 
Kmetija Punčar iz Virmaš 
na stojnici ponuja razne 
moke, kaše, zdrobe, zelišč-
ne čaje, čajne mešanice in 
druge izdelke iz zelišč, iz 
Kališ v Selški dolini pa je ja-
nuarja prvič na starološki 
tržnici družina Lotrič s 
kmetije Pri Jurku. Pravijo, 
da so jih v Staro Loko pova-
bili potem, ko so se pojavili 
na tržnici v Stražišču. Tudi 
ponudniki iz Vrtnarstva 
Grah v Praprotnem so v Sta-
ri Loki še razmeroma novi, 
tako da težko ocenijo, kateri 
njihovi izdelki gredo najbo-
lje v prodajo: marmelade, 
sokovi, kompoti ali vložena 
marmelada. So pa vse do-
brote zanesljivo domače: 
shranjeni so pridelki, ki po-
leti zrastejo pri njih doma. 
Po suhem mesu pa diši s 
stojnice Mesarije Bogataj iz 
Binklja. "Ob sobotah smo s 
svojimi izdelki v Škofji Loki, 
vsak prvi in tretji petek pa v 
Stari Loki, po pokojnini in 

po plači. Vrhunca tržnice v 
Stari Loki sta sicer ob Jurje-
vem semnju v aprilu in na 
semanji dan oktobra, ko je 
ob ponudbi domačih pridel-
kov tudi drugo dogajanje. V 
Stari Loki so zelo zagnani in 
skušajo svoj center oživeti 

na različne načine," pravi 
mesar, ki svojo navzočnost 
v domačem kraju ocenjuje 
kot najboljšo reklamo za 
svojo dejavnost. 
Med kupci, ki so drugi petek 
v januarju obiskali tržnico, 
je bil tudi domačin Jože Mi-

klavčič. "Tržnico vsakokrat 
obiščem, izberem pa tisto, 
kar potrebujem in kar mi 
ustreza. Prej sem kupoval v 
zadružni trgovini, ki je ime-
la prav tako dobro ponudbo 
domačih izdelkov, vendar so 
jo zaprli," pove sogovornik. 

Prva petka po pokojnini in plači 
Od lani pri kapelici v Stari Loki vsak mesec dvakrat domači pridelovalci na stojnicah ponujajo svoje pridelke in izdelke. Starološka tržnica je tudi drugi 
petek v januarju kljub turobnemu vremenu vabila z domačimi dobrotami.

Sedem ponudnikov na štirih stojnicah / Foto: Tina Dokl

Ljudje imajo radi domače. / Foto: Tina Dokl Ko zadiši po suhomesnatih izdelkih ... / Foto: Tina Dokl

Nina Fehter

Program kot projektni par-
tner Ljudske univerze Kranj 
(LUK) vodi Zavod O, zavod 
škofjeloške mladine. Projekt 
sofinancirata MDDSZ in 
EU iz ESS, podpirata pa ga 
tudi občini Škofja Loka in 
Gorenja vas – Poljane.

Za vami je prvo leto projekta 
Večgeneracijskega centra 
Gorenjske.
"Projekt se je v tem letu do-
dobra uveljavil v lokalnem 
okolju. Ogromno programa 
smo namenili starejšim, po-

leg tega pa smo izvajali tudi 
aktivnosti za invalide, otroke, 
družine in mlade, ki tvegajo 
socialno izključenost. Za 
skoraj petkrat smo presegli 
predvideno število vključe-
nih udeležencev, povečal pa 
se je tudi obseg programskih 
aktivnosti glede na načrtova-
nega. Na tem mestu velja 
omeniti tudi podporo Obči-
ne Škofja Loka in Občine 
Gorenja vas - Poljane, ki sta 
tudi zelo zaslužni za uspe-
šno prvo leto delovanja."

Naše okolje je očitno zelo na-
klonjeno tovrstnim vsebinam.

"V našem okolju je nekaj iz-
jemno aktivnih in raznovr-
stnih društev in organizacij, 
ki povezujejo različne gene-
racije občanov. Zato je še 
toliko bolj pomembna pove-
zovalna vloga večgeneracij-
skega centra skupaj s soča-
snim nadgrajevanjem že 
obstoječih dejavnosti tam, 
kjer je to možno, in seveda 
ustvarjanjem novih vsebin, 
ki jih projekt omogoča. V 
tem letu smo tako sodelovali 
z Univerzo za tretje življenj-
sko obdobje, DU Škofja 
Loka, OZ Rdečega križa 
Škofja Loka, Knjižnico Iva-

na Tavčarja, Šubičevo hišo, 
Zavodom Poljanska dolina, 
enoto VDC Škofja Loka, 
Osnovno šolo Jela Janežiča, 
Klubom škofjeloških štu-
dentov, Šentom, Želvo, Ra-
diom Sora in še bi lahko 
naštevala. Dejavnost večge-
neracijskega centra mora 
biti 'živa stvar', ki se razvija 
in oblikuje glede na potrebe 
in možnosti vseh sodelujo-
čih, zato si želimo, da bi pro-
gram tudi v prihodnosti so-
ustvarjali skupaj."
 
Zagotovo pa prvo leto delo-
vanja ni minilo čisto brez 
težav.
"Za razliko od večine na-
ših programov, ki jih je za-
znamovala odlična udelež-
ba, smo v preteklem letu 
zabeležili precej slabo ude-
ležbo na programih, ki so 
bili namenjeni osebam z 
nizko delovno intenzivno-
stjo oz. brezposelnim. 
Upam, da to pomeni, da 

brezposelnih na tem ob-
močju praktično ni več. 
Večjih težav pa pravzaprav 
res ni bilo. Mogoče velja 
omeniti določene posame-
znike, ki so se na progra-
me prijavili, potem pa se 
jih niso udeležili."
 
Tudi v novem letu nadalju-
jete s polno paro.
"Veselim se sodelovanja s 
Sanjo Lončar in Skupaj za 
zdravje človeka in narave v 
projektu Nove vizije samoo-
skrbe, kjer bomo združili 
moči Društvo Ognjič, Za-
vod O, VGC Gorenjske, 
Univerza za tretje življenj-
sko obdobje ter Knjižnica 
Ivana Tavčarja, ter ostalih 
sodelovanj in aktivnosti (ta-
bor Rdečega križa za otro-
ke, tečaji prve pomoči za 
starejše v mestu in na pode-
želju …). Naše prihodnje 
aktivnosti so napovedane 
na spletni strani (http://
www.vgc-gorenjska.si)."

Presegli vsa pričakovanja
Na širšem škofjeloškem območju so se lani začeli odvijati programi Večgeneracijskega centra 
Gorenjske. O prvem letu delovanja sem se pogovarjala z Apolonijo Kandus, koordinatorico 
škofjeloških programov VGC.

Apolonija Kandus
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine 

Škofja Loka objavljen: 

JAVNI  R A ZPIS
za postavitev spominskih obeležij 

v Aleji zaslužnih Ločanov

Vsebina javnega razpisa, vključno z razpisno dokumentacijo, je 
na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si, 
pod rubriko Javni razpisi in natečaji, ter v sprejemni pisarni 
Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Javni razpis je odprt od 26. januarja do 26. februarja 2018.
Kontakt: Damjana Uršič, tel. 04/51 12 333.

Datum: 26. 1. 2018 
Številka: 610-0002/2018 Občina Škofja Loka 
 mag. Miha Ješe, l. r.
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sanja Lončar 
že 13 let vodi enega izmed 
največjih nevladnih projek-
tov v Sloveniji – Skupaj za 
zdravje človeka in narave. 
Pred kratkim se je preselila 
v Škofjo Loko, in videti je, da 
bo to prineslo tudi nove vse-
bine v tem okolju. Februarja 
bodo tako začeli z zanimi-
vim projektom 3 S – Sodob-
na skupnostna samooskrba. 
Med drugim sodelujejo tudi 
Večgeneracijski center Go-
renjske, Zavod O in Univer-
za za tretje življenjsko obdo-
bje Škofja Loka. 

Kako ste našli stik z Zavo-
dom O, Večgeneracijskim 
centrom in Univerzo za tre-
tje življenjsko obdobje? So 
oni našli vas ali vi njih?
"Združile so nas skupne 
teme, sodelovanje pa je le 
posledica zavedanja, da je 
združevanje moči bližnjica 
do uresničitve tega, za kar si 
vsi prizadevamo. Kot vidite, 
je že v imenu naših projek-
tov in organizacij videti vse 
več želje po sodelovanju …"

Tema vašega predavanja bo 
samooskrba. Kakšne poten-
ciale na tem področju prepo-
znavate v Škofji Loki, kjer 
sedaj živite?
"Samooskrba je tema, o ka-
teri v projektu ozaveščamo, 
pišemo, in predavamo že 
zadnjih sedem let. Kot re-

zultat skupnih naporov več 
kot trideset različnih dru-
štev je beseda samooskrba 
danes verjetno ena izmed 
splošno sprejetih vrednot za 
večino Slovencev. Še "črni", 
"beli" in "rdeči" najdejo 
skupni jezik, ko gre za zele-
ne vrtove. Vendar ima sa-
mo-oskrba svoje omejitve. 
Sami zmoremo veliko, ne 
moremo pa vsega. Pomanj-
kanje časa, krajše ali daljše 
odsotnosti – vse to mnoge 
odvrne od tega, da bi se bolj 
povezali z naravo, pridelali 
svojo zelenjavo, imeli svojo 
kuro ali kakšno večjo ži-
val.  Mnogi se sprašujejo: 
Kaj bo z vrtom (ali živalmi), 
ko bomo na poti? Kaj, če 

zbolim? Kaj, če se mi kaj za-
plete v službi? Kaj, če z leti 
tega več ne bom mogel 
vzdrževati? Kam bom s pri-
delkom, sadjem, jajci ... ko 
jih bo preveč. Ali res mora 
vsak imeti vso potrebno me-
hanizacijo, tudi takšno, ki jo 
potrebuje za nekaj ur na 
leto? Da pomisleki 'kaj, če 
...' ne zavrejo vseh tistih iz-
kušenj, ki bi nas veselile, 
smo se v projektu lotili iska-
nja rešitev, ki bi nas razbre-
menile teh skrbi in nam 
skozi sodelovanje prinesle 
prihranek časa in denarja 

ter veliko novih izkušenj. 
Rešitev je v novih modelih 
sodelovanja pri vrtnarjenju, 
skupnostni vzgoji sadik, reji 
živali, predelavi pridelka in 
skrbi za gozdove ..."

Menite, da na Gorenjskem 
obstaja potreba po tem?
"To morajo ljudje povedati. 
Zanimivo je, da je veliko to-
vrstnega povezovanja že na-
stalo na različnih koncih 
Slovenije. Štajercem dogo-
vori, skupni projekti, sodelo-
vanje in druženje gredo zelo 
dobro od rok. Za Gorenjsko 
je, mogoče tudi zaradi zgo-
dovinskih in zemljepisnih 
danosti, značilna večja zapr-
tost in nezaupanje. Ali ste 

vedeli, da smo nasploh Slo-
venci eden najbolj nezau-
pljivih narodov? V raziskavi 
OECD je le 18 odstotkov Slo-
vencev izjavilo, da zaupajo v 
ljudi. Za primerjavo: med 
tradicionalno zaprtimi in 
nezaupljivim Švicarji je ta-
kšnih 52 odstotkov. (Vir: Že-
nevske novice št. 56). Za 
Gorenjsko je značilen višji 
standard, velike in lepe hiše, 
v katerih samevajo že osta-
reli stanovalci, ki še za svoj 
pogreb in nagrobni spome-
nik poskrbijo sami. Glavna 
motivacija za sodelovanje tu 
ni revščina, temveč potreba 
ljudi, da ostanejo čim dlje 
samostojni na lastnem 
domu. In takšni projekti 
ravno to želijo omogočiti." 

Bo vaše sodelovanje zgolj 
sklop predavanj ali morda 
skupaj načrtujete kak širši 
projekt?
"Predavanji 14. in 21. febru-
arja v Škofji Loki bosta le 
uvod v širši projekt 3S – So-
dobna skupnostna samoo-
skrba. Ker mi nismo salon-
ski nevladniki, ki živijo od 
evropskih sredstev in poskr-
bijo predvsem, da je uradno 
poročilo o delu lepo videti, 
želimo vedeti, kaj točno lju-
dje potrebujejo in kakšna je 
zares motivacija za sodelo-
vanje na terenu, preden pre-
dlagamo nove organizacij-
ske oblike, ki to lahko pod-
prejo. Vsi naši dosedanji 
projekti so bili uspešni prav 
zato, ker sledimo potrebam 
ljudi. Zato uspešno deluje-
mo že 13 let, kljub temu da 
nismo nikoli iskali sredstev 
od države ali raznih finanč-
nih menahizmov drugih dr-
žav. Zato tudi zdaj najprej 
želimo videti, koliko je do-

zorela potreba za več sode-
lovanja in na osnovi tega 
organizirati nove modele 
povezovanja." 

Kaj imate v mislih, ko rečete 
"novi modeli"? 
"Poglejte, pred nekaj leti si 
ljudje niso mogli predsta-
vljati, da bodo souporabljali 
kolesa ali celo avtomobile. 
Prevladovala je miselnost, 
da se avta (in žene) ne poso-
ja. Sodobne aplikacije so to 
naredile preprosto in učin-
kovito. Zanimivo je, da prav 
hiter razvoj interneta, raču-
nalništva, pametnih telefo-
nov, omogoča, da se hitro 
povežemo, izvemo, kdo kaj 
potrebuje ali ponuja v tem 
trenutku. V svetu so razvili 
veliko odličnih aplikacij, ki 
omogočajo souporabo in so-
delovanje tudi na področju 
vrtnarjenja, sadjarstva, živi-
noreje … Res nam ni treba 
vsega kupiti, da bi lahko uži-
vali v samooskrbi." 

Kot predavateljica, avtorica 
knjig in člankov in vodja pro-
jekta Skupaj za zdravje člove-
ka in narave sicer več let de-
lujete po vsej Sloveniji. Ali 
opažate kake premike v od-
nosu ljudi do teh vprašanj?
"Videti je, da se svet deli na 
dva skorajda ločena svetova. 
Eni se od sebe vse bolj odda-
ljujejo in posledično imajo 
vse več težav, za katere reši-
tve iščejo v izdelkih, sodob-
nih tehnologijah in virtual-
nih svetovih. Drugi pa se 
odločajo, da grejo nazaj k 
sebi, sočloveku, naravi ... Ta-
kšnim pristni odnosi in člo-
veške vrednote pomenijo več 
kot vrednostni papirji. In ta-
kšnih bomo veseli na dogod-
ku 14. ali 21. februarja."

Nazaj k sebi, 
sočloveku, naravi ...
Februarja bodo v Škofji Loki začeli s projektom 3 S – Sodobna skupnostna samooskrba, v katerem bo 
sodelovalo več društev in organizacij. Več o njem nam je povedala Sanja Lončar, ki v Sloveniji vodi 
enega največjih nevladnih projektov Skupaj za zdravje človeka in narave.

Sanja Lončar / Foto: osebni arhiv

Predavanji Nove vizije samooskrbe bosta v 
Škofji Loki 14. februarja ob 18. uri v Osnovni 
šoli Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51 
(organizira društvo Sorško polje), in 21. februarja 
ob 18. uri v Kašči (organizirajo Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, Medgeneracijski center 
Gorenjske, Zavod O, zavod škofjeloške mladine, 
in Univerza za tretje življenjsko obdobje). 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Društvo Rov-
tarji, ki se ukvarja s smuča-
njem in kolesarjenjem po 
starem, vabi na svoj osrednji 
zimski dogodek, mednaro-
dno tekmovanje v smučanju 
po starem, ki bo letos v so-
boto, 10. februarja, na obno-
vljenem prizorišču na graj-
skem hribu pod Loškim gra-
dom. Tudi letos so smuča-
nje po starem (mednarodna 
prireditev bo že 18. po vrsti) 
povezali s tekmovanjem Po-
kal Loka.
Na dan tekmovanja se bodo 
udeleženci že zjutraj začeli 
zbirati v nekdanji vojašnici, 
ob 9. uri bodo povabili v 
preddverje Sokolskega 
doma, kjer si bodo tekmo-
valci privoščili krepak zajtrk, 
zbrali naknadne prijave, raz-
delili startne številke in si 
izmenjali informacije. Ob 
10. uri se bo začela parada 
udeležencev ob spremljavi 
Mestnega pihalnega orke-

stra Škofja Loka od Sokol-
skega doma do Cankarjeve-
ga trga, kjer bo kulturni pro-
gram. Zbrane bo nagovoril 
župan Miha Ješe, nato se 
bodo smučarji s starodobni-
mi smučmi in oblečeni v 
oblačila iz preteklosti podali 
čez Mestni trg na tekmoval-
no prizorišče. Tekmovali 
bodo v dvanajstih kategori-
jah, poleg časa vožnje pa 
bodo v seštevek točk štela 
tudi ocena smučarske opre-
me in z njo skladen slog vo-
žnje. Po koncu tekmovanja, 
predvidoma ob 15. uri, bodo 
razglasili rezultate, pogostili 
tekmovalce, ob tem pa jih bo 
zabaval ansambel Suha špa-
ga. Sedaj vsi skupaj čakajo 
še na primernejše zimske 
temperature, kajti od teh je 
odvisno, ali se bodo lahko 
starodobniki spustili po 
smučini grajskega hriba ali 
pa bodo morali na kako 
smučišče s snegom, kar se 
je v preteklosti tudi že nekaj-
krat zgodilo. 

Spet bodo smučali 
starodobniki 

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru SPOT sveto-
vanje Gorenjska vabi na delavnico z naslovom Zgradimo 
uspešen tim: Igro igrajo posamezniki, zmagujejo ekipe, ki 
bo potekala v sredo, 7. februarja, od 17. ure do 19.15 v pro-
storih Coworking centra Lokomotiva na Mestnem trgu. De-
lavnice bo vodila Sonja Peklenik, magistrica poslovnih ved 
in podjetnica od leta 1991. Prijave so obvezne, pričakujejo 
jih do četrtka, 1. februarja, na tel. št. 04 50 60 220 (Jana Ši-
frar) ali e-naslovu jana.sifrar@ra-sora.si.

Delavnica Zgradimo uspešen tim

Škofja Loka – Od 6. do 8. februarja bo skozi Slovenijo potekal 
tradicionalni avtomobilistični reli starodobnikov Winter Trail 
2018, ki ga organizira Classique BV, AB Vaassen iz Nizozem-
ske pod okriljem mednarodne avtomobilske zveze FIA. V Slo-
veniji sta soorganizatorja Ferdinand Poberžnik in ŠD Omi-
kron Plus Dražgoše. Dne 7. februarja bodo starodobni avto-
mobili tudi na Škofjeloškem, in sicer se bodo med 15.30 in 18. 
uro ter med 19. in 20. uro peljali po trasi Poljane nad Škofjo 
Loko–Škofja Loka–Sv. Duh, Škofja Loka–Zminec–Log–Polja-
ne nad Škofjo Loko. Tradicionalnega zimskega relija se bo 
udeležilo sedemdeset posadk iz sedmih držav. 

Avtomobilistični reli starodobnikov
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Mateja Rant

Gorenja vas – Naložbe v ob-
novo šol in gradnjo vrtca 
bodo začeli po zaključku 
gradnje telovadnice v Gore-
nji vasi, in sicer jih bodo iz-
vedli zaporedoma v priho-
dnjih petih letih. Najprej bo 
prišla na vrsto šola na Sovo-
dnju, ki ji bo sledila gradnja 
prizidka pri Vrtcu Agata v 
Poljanah. V prizidku bo ure-
jenih dodatnih šest igralnic 
vrtca in dve učilnici. Za več 
kot pol milijona evrov vre-
dno investicijo so že lani pri-
dobili gradbeno dovoljenje. 
Na koncu jih čaka še obnova 
šole v Javorjah, v okviru ka-
tere je predvidena tudi ure-
ditev dodatne etaže za potre-
be vrtca in šole. Izdelana je 
že prva projektna dokumen-
tacija, naložba pa bo po oce-
nah vredna okrog štiristo ti-
soč evrov. 
Naložbo na Sovodnju želijo 
po besedah direktorice ob-
činske uprave Elizabete Ra-
kovec končati v prihodnjem 
letu, ko šola praznuje okro-

glo obletnico obstoja. "Zato 
bomo v prvi polovici leta za-
ključili projektno dokumen-
tacijo in nato oddali prijave 
na razpise za pridobitev vi-
rov financiranja ter objavili 
razpis za izbiro izvajalca 
del," je razložila Elizabeta 
Rakovec. Z energetsko sana-
cijo je predvidena prenova 
fasadnega ovoja stare stavbe 

ter zamenjava ogrevalnega 
sistema in radiatorjev v pro-
storih starega dela šole. V 
okviru prenove fasade bodo 
zamenjali tudi okna in vho-
dna vrata na šolskem objek-
tu. "Same zidne odprtine se 
s tem ne bodo spremenile. 
Spremenjena pa bo delitev 
velikih okenskih površin z 
namenom, da se oblikovno 

poenoti z vrtčevskim delom, 
da objekt dobi nekoliko so-
dobnejši videz," je razložil 
arhitekt Peter Pogačnik. 
Prostore v šoli ta čas ogreva-
jo s pečjo na kurilno olje, ki 
jo bo v prihodnje zamenjala 
toplotna črpalka. "Z zame-
njavo ogrevalnega sistema 
na objektu tudi ne bo več 
potrebe po ohranitvi zuna-
njega dimnika, ki je na 
prednji izpostavljeni fasadi 
zelo izstopajoč. Zato je z na-
črtovano sanacijo objekta 
predvidena njegova poruši-
tev." Kot je še pojasnil Po-
gačnik, bodo v zadnjem, 
nižjem delu objekta izrabili 
tudi podstrešni prostor, kjer 
bodo uredili kabinet za gle-
dališki krožek. Nad starim 
delom šole bodo v celoti za-
menjali tudi kritino. 
S tem bo po besedah Eliza-
bete Rakovec občina na vseh 
treh podružničnih šolah v 
občini zaključila energetsko 
sanacijo in prenovo. Pred 
časom so namreč energet-
sko sanirali tudi podružnič-
no šolo v Lučinah.

Najprej bo na vrsti 
šola na Sovodnju
Na Občini Gorenja vas - Poljane se letos intenzivno pripravljajo na obnovo dveh podružničnih šol in 
gradnjo prizidka pri vrtcu v Poljanah.

Na Sovodnju načrtujejo energetsko sanacijo šole.

Mateja Rant

Gorenja vas – Na Ljudski 
univerzi Škofja Loka so v so-
delovanju z Lokalno akcij-
sko skupino loškega pogorja 
pripravili z državnimi in 
evropskimi sredstvi podprt 
projekt Lokalna učna sredi-
šča (LUS), v okviru katerega 
želijo vsebine vseživljenj-
skega učenja približati tudi 
prebivalcem podeželja. Pro-
jekt poteka od septembra 
lani, zaključil pa se bo v ju-
niju, čeprav bodo večino izo-
braževanj končali v aprilu, je 
pojasnil vodja izobraževanja 
odraslih na Ljudski univerzi 
Škofja Loka Jaka Šubic.
V okviru projekta so vzposta-
vili tudi LUS Gorenja vas, ki 
ponuja izobraževalne in dru-
ge vsebine s petih različnih 
področij, je razložil Jaka Šu-
bic. Udeležencem delavnic 
omogočajo dvig digitalne pi-
smenosti ter skrb za starost 
in varovanje zdravja. Ponuja-
jo tudi vsebine s področja 
pridobivanja kompetenc in 
osebnostne rasti, nudijo še 
svetovanje o različnih obli-
kah vseživljenjskega učenja. 
Delavnice se odvijajo tri- do 
štirikrat na teden, na vsaki pa 

se zbere od deset do 15 udele-
žencev, je razložil Jaka Šu-
bic. Med drugim ponujajo 
tečaje nemščine in anglešči-
ne, od oktobra dalje se ob 
četrtkih udeleženci srečuje-
jo tudi na šiviljskem tečaju. 
V novembru se je začel tečaj 
Pametno o pametnih telefo-
nih, ta čas zbirajo prijave za 
tečaj Drugi korak v Excelu, v 
okviru katerega bo mogoče 
izpopolniti znanje iz Excela. 

Kako je mogoče povečati 
prepoznavnost na Faceboo-
ku, pa bo mogoče spoznati 
na tečaju Vidni na Faceboo-
ku, za katerega prav tako še 
zbirajo prijave. V sodelova-
nju s Centrom slepih, slabo-
vidnih in starejših Škofja 
Loka so pripravili seminar 
Nega in oskrba starejših. 
Zadnja od treh delavnic na 
to temo bo potekala v petek, 
2. februarja. Marca bodo 

pripravili še delavnico Les je 
lep, poskrbimo, da tak tudi 
ostane. Vodja oddelka za les 
državnega restavratorskega 
centra na zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Nuška 
Dolenc Kambič bo udele-
žencem predstavila skrb za 
stare lesene predmete in nji-
hovo obnovo. Na podlagi po-
bud občanov bodo v marcu 
pripravili še tečaj kvačkanja, 
je pojasnil Šubic.

Učna središča na podeželju
Tudi v Gorenji vasi je zaživelo Lokalno učno središče, v okviru katerega se v Sokolskem domu 
odvijajo številni tečaji in delavnice.

Ob četrtkih v Sokolskem domu poteka tečaj šivanja. / Foto: Denis Bozovičar

Gorenja vas – Na gradbišču nove športne dvorane ob gore-
njevaški osnovni šoli ta čas intenzivno potekajo priprave na 
postavitev lesene montažne konstrukcije celotnega objekta. 
"Končana je namreč glavnina del obsežne utrditve temeljnih 
tal s pilotiranjem, fazna gradnja temeljne plošče in gradnja 
obodnih betonskih sten pritličja s spremljajočimi kanaliza-
cijskimi vodi, prav tako pa tudi betonskega zalogovnika za 
lesne sekance, ki bodo novi, obnovljivi vir ogrevanja celotne-
ga šolskega kompleksa," je pojasnila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec. Izdelave lesene montažne kon-
strukcije objekta telovadnice so se že lotili v podjetju Hoja 
iz Logatca, ki bo dobavilo tudi strešna in stenska polnila. 
Proces izdelave konstrukcije si je sredi januarja ogledal tudi 
župan Milan Čadež s sodelavci, ki je bil z videnim izjemno 
zadovoljen. V Hoji bodo po besedah Elizabete Rakovec izde-
lavo konstrukcije končali v mesecu dni, potem bo sledila 
montaža in izvedba krovsko-kleparskih del.

Telovadnica bo dobila svoje obrise
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Občina Gorenja vas - Polja-
ne slovi kot lokalna sku-
pnost z eno najnižjih pov-
prečnih starosti prebivalcev 
v občini. Poleg tega je naša 
posebnost tudi velika razpr-
šena poseljenost po veliki 
površini hribovitega obmo-
čja osrednje Poljanske doli-
ne, enkrat nižje od državne-
ga povprečja. 
Prav to je tudi razlog, da v 
naši občini osnovnošolske 
programe izvajamo kar na 
petih različnih lokacijah, od 
tega v treh podružničnih 
šolah. Da bi približali obča-
nom tudi lokacije za vrtče-
vsko varstvo najmlajših, 
smo prav na vseh petih lo-
kacijah v zadnjem desetle-
tju dodatno uredili tudi pro-
store za vrtčevsko varstvo 
ter uredili še dislocirano 
enoto vrtca na Dobravi. Ker 
pa se v vrtce vključuje ve-
dno večji delež otrok, so 
kljub temu prostori naših 
vrtcev postali pretesni. Zato 
se na občini v zadnjem letu 
aktivno ukvarjamo z razvo-
jem projektov za celovito 
prenovo, energetsko sanaci-
jo in rekonstrukcijo prosto-
rov tako osnovnih kot po-
družničnih šol. V celoti je 
že izvedena energetska sa-
nacija Podružnične šole Lu-
čine, potrebna bo še zame-
njava energenta. Za potrebe 
vrtca smo lani zgradili tudi 
zunanjo teraso, nadomesti-
li "nevarno drvarnico", na-
daljevali pa bomo tudi z 
urejanjem okolice vrtca in 
šole, do katere smo na novo 
zgradili tudi pločnike in av-
tobusno postajališče ob mi-
moidoči regionalni cesti. 
Na Sovodnju smo pred leti 

sanirali in utrdili brežino, 
energetsko ureditev in ure-
ditev zunanjosti objekta pa 
načrtujemo naslednji dve 
leti. V Javorjah nas v priho-
dnosti pred celovito ener-
getsko obnovo čaka še pove-
čanje objekta za oddelek 
šole in vrtca. V Gorenji vasi 
je objekt energetsko obno-
vljen, ob gradnji telovadni-
ce se bo zamenjal tudi ener-
gent. Po zaključku te inve-
sticije pa nameravamo v 
Poljanah prizidati objekt s 
šestimi oddelki vrtca, za kar 
imamo pa tudi že gradbeno 
dovoljenje.
Zavedamo se, da so naši 
najmlajši naša prva skrb, in 
ponosni smo na to, da mla-
de družine ostajajo v naši 
lepi Poljanski dolini. To do-
kazuje, da dobro skrbimo 
za kvaliteto bivanja v naši 
lokalni skupnosti, ki posta-
ja čedalje bolj prepoznavna 
tudi zunaj naših meja kot 
urejena dolina prijaznih 
ljudi, ki znajo potegniti 
skupaj.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Skrb za šolske 
objekte

Milan Čadež
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Mateja Rant

Gorenja vas – V PGD Gore-
nja vas se že zelo veselijo za-
četka gradnje novega objek-
ta, saj ta čas z vso opremo 
gostujejo v močno utesnje-
nih prostorih Loške zadruge. 
Delo bodo po besedah pred-
sednika društva Gregorja 
Stanonika zastavili takoj, ko 
bodo to dopuščale vremen-
ske razmere, saj bi objekt še 
letos radi spravili pod streho. 
Izbrali so tudi že izvajalca, to 
je Zidarstvo Božnar iz Po-
ljan. Selitev v nove prostore 
načrtujejo do leta 2020, ko 
bodo praznovali 120-letnico 
delovanja društva.
Lokacijo za nov dom so na-
šli v Sestranski vasi neposre-
dno ob cesti od Gorenje vasi 
proti Lučinam v bližini mo-
stu čez Soro. Takoj po posta-
vitvi temeljnega kamna so 
začeli zbirati tudi sredstva 
za gradnjo, saj bo celoten 
projekt po Stanonikovih be-
sedah vreden okrog štiristo 
tisoč evrov. V dveh letih jim 
je s prostovoljnimi prispevki 
in organizacijo prireditev 
uspelo zbrati približno peti-

no potrebnega denarja, v 
prihodnje pa računajo tudi 
na pomoč donatorjev in ob-
čine. "Lokalna podjetja so 
nam že doslej veliko poma-
gala, tudi z gradbenim ma-
terialom in stavbno opre-
mo." Ker je omenjena na-
ložba velik zalogaj za dru-
štvo, računajo tudi na po-
moč občanov, ki jim lahko 
sredstva nakažejo neposre-
dno na tekoči račun društva. 

Pomagajo jim lahko tudi z 
namenitvijo dela dohodnine 
ali pa jim s poslanim krat-
kim sporočilom z besedo 
PGDGV na številko 1919 
donirajo en evro. 
PGD Gorenja vas z eno iz-
med najbolje opremljenih 
gasilskih enot v občini Gore-
nja vas - Poljane že vrsto let 
kot podnajemnik domuje v 
dveh kletnih garažah zadru-
žnega doma v Gorenji vasi, 

kjer jim že zmanjkuje pro-
stora za vsa njihova vozila in 
opremo. Njihove težave bo 
rešil sodoben gasilski dom s 
štirimi garažami in dodatni-
mi prostori v dveh nadstro-
pjih. Na njihovi spletni stra-
ni je tudi z grafičnim prika-
zom mogoče sproti spre-
mljati, kako napreduje gra-
dnja novega doma, na kate-
rega čakajo že več kot šest-
deset let.

Gasilski dom letos 
pod streho
V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Gorenja vas so decembra lani položili temeljni kamen za 
nov gasilski dom ob glavni cesti iz Gorenje vasi proti Lučinam.

V Sestranski vasi so položili temeljni kamen za nov gasilski dom. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Vinharje – Spominsko sre-
čanje, letos 76. po vrsti, pri-
pravljata krajevna organiza-
cija Združenja borcev za 
vrednote narodnoosvobodil-
nega boja Poljane in organi-
zacijski komite za prireditve 
Po stezah partizanske Jelo-

vice. S poljansko vstajo, ki 
se je začela v drugi polovici 
decembra 1941, so po bese-
dah slavnostnega govornika 
Vojka Hobiča preprečili 
množično izseljevanje pre-
bivalstva iz Poljanske doli-
ne, ki so ga začele izvajati 
nemške okupacijske oblasti.
Zgroženost spričo nemških 

nasilnih dejanj in namer je 
botrovala temu, da so se lju-
dje v Poljanski dolini tako 
zgodaj in množično odzvali 
pozivu k uporu, je dejal Voj-
ko Hobič, predsednik krajev-
ne organizacije združenja 
borcev Kobarid in ustanovi-
telj kobariškega muzeja. Na-
stale so prve partizanske čete 

in bataljoni, jeseni leta 1941 
pa se je partizansko vodstvo 
odločilo pripraviti vstajo, da 
bi na Gorenjskem nastalo 
svobodno osvobojeno oze-
mlje. Središče upora je po-
stala Poljanska dolina. "Vsta-
ja je močno odmevala ne 
samo po Gorenjskem, am-
pak po vsej Sloveniji, kar je 
ljudem vlilo pogum in vero v 
boj proti okupatorju," je po-
jasnil Hobič in dodal, da je 
vstaja zajela 51 vasi, takoj se ji 
je pridružilo 381 ljudi. "Obe-
nem pa se je z vstajo vojaško 
krepilo tudi partizansko gi-
banje, dobili so veliko novih 
borcev in orožja, ki so ga za-
plenili Nemcem. Nemci pa 
so spoznali moč partizanske-
ga načina bojevanja. Primo-
rani so bili okrepiti svoje po-
stojanke z novimi silami, ki 
so jih morali vzeti od dru-
god." Brez partizanskega gi-
banja, je ob tem še poudaril 
Hobič, pa tudi v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja ne bi 
imeli česa osamosvajati. 

Preprečili množično 
izseljevanje prebivalstva
Pri Brdarju v Vinharjih so sredi decembra pripravili že tradicionalno srečanje v spomin na poljansko 
vstajo leta 1941, ki je takrat odmevala po vsej Sloveniji.

Slavnostni govornik na tradicionalnem srečanju v spomin na poljansko vstajo leta 1941 je 
bil Vojko Hobič. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Hotavlje – Generalni direk-
tor policije Marjan Fank in 
ministrica za notranje zade-
ve Vesna Györkös Žnidar sta 
konec decembra v Policijski 
akademiji v Tacnu 23 srčnim 
posameznikom podelila me-
dalje policije za hrabrost in 
požrtvovalnost. Med preje-
mniki je bil tudi občan z ob-
močja Policijske uprave 
Kranj Aljaž Gamse, ki je lani 
julija iz potoka prisebno po-
tegnil že nezavestno starejšo 
žensko in ji s strokovnim 
oživljanjem rešil življenje. 
Jeseni je tako tudi po njegovi 
zaslugi praznovala svoj 70. 
rojstni dan, so sporočili z Ge-
neralne policijske uprave.
Kot so zapisali v obrazložitvi 
priznanja, je bil občan 11. ju-
lija zvečer na domačem dvo-
rišču, ko ga je na pomoč po-
klicala soseda, češ da je nek-
do padel v vodo. Aljaž Gam-
se je odhitel čez travnik do 
potoka, kjer je na gladini le-
žala negibna oseba, z obra-
zom že pod vodo. "Brez 

oklevanja je skočil v potok. 
Voda mu je segala do prsi, a 
mu je osebo tik pred bli-
žnjim jezom in elektrarno 
uspelo ujeti in potegniti do 
brežine," so opisali njegovo 
reševanje in dodali, da mu 
je nato mimoidoči pomagal, 
da sta nezavestno žensko 
zvlekla z brega na travnik. 
Ker ni kazala znakov življe-
nja, jo je Gamse takoj začel 
oživljati, sosedi pa naročil, 
naj pokliče reševalce. "Po 
nekaj minutah je ženska po-
novno začela dihati, zato ji 
je Gamse držal usta odprta, 
jo položil v položaj za neza-
vestnega in ob njej počakal 
do prihoda gasilcev in reše-
valcev, ki so jo prevzeli v na-
daljnjo oskrbo. Odpeljali so 
jo v bolnišnico in čez čas je 
popolnoma okrevala." S svo-
jim dejanjem je pokazal ve-
liko mero požrtvovalnosti 
pri reševanju človeškega ži-
vljenja, so poudarili na Ge-
neralni policijski upravi. 
Njegova nesebična pomoč je 
pozitivno odmevala tudi v 
njegovem domačem kraju.

Iz potoka rešil 
žensko
Aljaž Gamse s Hotavelj je konec lanskega 
decembra prejel medaljo policije za 
požrtvovalnost.

Aljaž Gamse s komandirjem Policijske postaje Škofja Loka 
Sašom Enikom / Foto: arhiv policije

Visoko – Župan Milan Čadež je sredi januarja gostil direk-
torja Zavoda iskreni.net Igorja Vovka. Podpisala sta dogo-
vor, da bodo festival družin že drugo leto zapored organizi-
rali pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem. Lani so festival pr-
vič pripravili na Gorenjskem. Ob Tavčarjevem dvorcu so ob 
tej priložnosti gostili okrog 250 družin, skupaj pa so našteli 
več kot tisoč obiskovalcev.

Festival družin znova na Visokem

Poljane – Slovenski kulturni praznik bodo v Šubičevi hiši 
zaznamovali z vrsto dogodkov, ki se bodo zvrstili preko ce-
lega dneva. V četrtek, 8. februarja, se bo tako ob 10. in 17. uri 
mogoče podati na ogled Šubičeve hiše pod vodstvom Bori-
sa Oblaka, v okviru katerega bodo obiskovalci odkrivali, 
kako so ustvarjali slikarji Šubici. Njihovo umetnost bo mo-
goče doživeti prek domišljenih prikazov postopkov slikanja, 
rezbarjenja in pozlate. Ob 10. uri se bodo otroci lahko pri-
družili ustvarjalni delavnici na temo kulturnega praznika. 
Pod vodstvom Eve Mazi bodo izdelovali grafične odtise. Ob 
18. uri bo sledila še predstavitev knjige Maruše Košir z na-
slovom Dom slikarjev Šubic – pisma pripovedujejo. Knjiga 
je nastala v sklopu projekta Kjer domujejo zgodbe, v njej pa 
je predstavila zapise iz Šubičevih pisem, ki govorijo o vsak-
danjem življenju in odnosih v družini.

Kulturni praznik v Šubičevi hiši
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Ana Šubic

Železniki – Dolgoletne želje 
po ureditvi križišča ob uvo-
zu v Ekonomsko-poslovno 
cono Alples se bodo letos 
vendarle uresničile. Občini 
Železniki je namreč za 499 
tisoč evrov vreden projekt 
ureditve cone uspelo prido-
biti 368 tisoč evrov nepovra-
tnih evropskih in državnih 
sredstev na razpisu ministr-
stva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Med 15 odobre-
nimi projekti je bil edini go-
renjski prav ureditev eko-
nomsko-poslovne cone v 
Železnikih. 
Poudarek bo na preureditvi 
slabo preglednega križišča 
ob uvozu v cono. "Cesti, ki se 
sedaj vzporedno navezujeta 
na regionalno cesto, ena iz 
poslovne cone in druga iz 
prve ulice naselja zraven po-
slovne cone, bomo združili v 
eno cesto. Uredili bomo križ-
išče in cesto – vse od uvoza v 
poslovno cono pa do odcepa 
za omenjeno naselje in resta-
vracijo. Odstranili bomo 
ograjo, ki sedaj razmejuje ce-
sti, cesta bo dovolj široka za 
ves promet. Ob objektu Lo-
ške zadruge bo prostor za 
pešce in kolesarje, parkirišča 
pa bomo zamaknili proti 
novi cesti. Na območju ure-
ditve ceste bomo obnovili 
tudi vodovodno omrežje in 
poskrbeli za javno razsvetlja-
vo, prav tako pa bomo obno-
vili tudi vodovodno omrežje 
od gasilskega doma do Alple-
sovega skladišča," je pojasnil 
občinski svetovalec za inve-
sticije Peter Košir. Zarisali 
bodo tudi dve prehoda za 
pešce: enega čez regionalno 
cesto nasproti lokala in dru-
gega na novi cesti malo nižje 
od uvoza v cono.

Občina namerava v kratkem 
objaviti razpis za izbiro izva-
jalca del. Če ne bo zapletov, 
bi lahko pogodbo z najbolj-
šim ponudnikom podpisali 
že v začetku marca, investi-
cijo pa naj bi končali do kon-
ca septembra, je napovedal 
Košir.
Župan Anton Luznar je po-
vedal, da so se za takšno 
ureditev odločili v dogovoru 
s podjetniki v coni. "Razpra-
vljali smo še o dveh drugih 
variantah, ki pa sta se izka-
zali za manj sprejemljivi. 
Pri izgradnji krožišča bi iz-
gubili nekaj dodatnih parki-
rišč pred Alplesom, hiša na 
drugi strani glavne ceste pa 
bi imela slabši dostop in bi 
izgubila dve parkirišči, po-
leg tega pa bi zraven hiše 
morali zgraditi dodatni 
oporni zid. Pri varianti, po 
kateri bi na regionalni cesti 
zgradili dodatni pas za zavi-
janje v levo, bi pa lahko pri-
hajalo do zastojev v primeru 
vključevanja tovornjakov iz 
poslovne cone, če bi na do-

datnem zavijalnem pasu že 
čakalo neko vozilo," je žu-
pan naštel nekaj pomanjklji-
vosti drugih variant. 
Pred prijavo na razpis je ob-
čina pri podjetnikih v coni 
preverila tudi, kakšne načrte 
imajo glede povečanja proi-
zvodnih prostorov in nadalj-
njega zaposlovanja. Pri pro-
jektih, vrednih pol milijona 
evrov, je bila namreč ena od 
zahtev, da je treba v dveh le-
tih po zaključku operacije 
dokazati trinajst novih de-
lovnih mest. Kot kaže, bodo 
tej zahtevi lahko zadostili. 
Po podatkih občine je sicer v 
poslovni coni Alples trenu-
tno dvanajst podjetij z blizu 
tristo zaposlenimi.
Podjetniki sicer opozarjajo, 
da razpoložljivih prostorov 
in površin zanje v občini sko-
rajda ni več. Kot zanimivost: 
tudi pritličje in prvo nadstro-
pje objekta na Češnjici 48, 
kjer so tudi prostori občine, 
ne bosta več dolgo prazna; od 
Mercatorja ju je kupilo pod-
jetje Lotrič Meroslovje. 

V občini Železniki so zaradi 
poplavne ogroženosti in ozke 
doline možnosti za vzpostavi-
tev novih območij za poslov-
no in industrijsko dejavnost 
omejene, je razložil župan. 
"Do sedaj je podjetje Alples 
odprodajalo proizvodne pro-
store in površine, ki jih ni več 
potrebovalo za svojo proizvo-
dnjo, in je to nekako zadošča-
lo. Večja podjetja pa so že v 
preteklosti ugotovila, da ve-
čjih površin ne bomo mogli 
zagotoviti v naši občini in so 
jih poiskala v Škofji Loki. Pri-
čakujem, da se bo po izvedbi 
protipoplavnih ukrepov ne-
kaj površin sprostilo od ob-
stoječega Alplesa proti čistil-
ni napravi ter na Jesenovcu, a 
bolj za manjša podjetja. Mo-
žnost za malo večje območje 
za poslovno dejavnost vidimo 
na Bukovškem polju pri od-
cepu za Ševlje, kjer so sedaj 
zapuščeni objekti in skladi-
šče lesa. Lokacija je sicer že v 
občini Škofja Loka, a bo zani-
miva tudi za naše podjetni-
ke," je še dejal Luznar.

Uredili bodo cono 
S projektom ureditve Alplesove poslovne cone je Občina Železniki na razpisu gospodarskega 
ministrstva pridobila 368 tisoč evrov. Uredili bodo uvoz v cono, obnovili del vodovoda in javne 
razsvetljave, v kar bodo vložili pol milijona evrov.

Slabo pregledno križišče ob uvozu v Alplesovo poslovno cono bodo letos preuredili. 

Čeprav naj bi januar veljal za 
malce bolj otožen mesec, 
nam je na Občino Železniki 
prinesel velik razlog za zado-
voljstvo. Sredi meseca smo 
se namreč razveselili težko 
pričakovanega sklepa mini-
strstva za gospodarstvo, ki je 
razpisalo nepovratna sred-
stva za sofinanciranje eko-
nomsko-poslovne infrastruk-
ture. Za slabe pol milijona 
evrov vreden projekt ureditve 
Ekonomsko-poslovne cone 
Alples so nam odobrili kar 
368 tisoč evrov sofinancira-
nja. Za razliko od zadnjih 
nekaj let bomo tako letošnji 
proračun spet oplemenitili z 
lepo vsoto transfernih pri-
hodkov, ki jih namenjamo za 
investicije. Na nepovratna 
sredstva upamo tudi za do-
končanje kanalizacije na Stu-
denem in za odsek ceste pro-
ti Prtovču. Gre sicer za nižje 
zneske kot pri poslovni coni, 
a kljub temu zelo pomemb-
ne, saj smo veseli vsakega 
pridobljenega evra. 
Že pred koncem lanskega 
leta nas je razveselil tudi 
sklep o uspešni kandidaturi 
v programu Evropa za drža-
vljane, iz katerega bomo po-
dobno kot lani prejeli 25 ti-
soč evrov za Čipkarske dne-
ve. Znova jih bomo lahko 
nadgradili in omogočili 
obisk gostom iz tujine, ki 
bodo sodelovali tudi na kon-
ferenci. S projektom bomo 
razbremenili proračun Turi-
stičnega društva Železniki in 
tako olajšali delo njegovim 
prizadevnim prostovoljcem.
Kmalu po novem letu smo 
na Loškem gradu z mini-
strom za infrastrukturo Pe-
trom Gašperšičem in Regio-
nalno razvojno agencijo Go-
renjske podpisali dogovor o 
sodelovanju pri izvajanju 
projekta kolesarskih poti na 
območju škofjeloških občin 
ter občin Kranj in Medvode. 
Urejati naj bi jih s pomočjo 
državnih sredstev začeli v 
naslednjih letih, še pred tem 
pa moramo občine pripravi-

ti projekte. V občini Železni-
ki načrtujemo drugačno tra-
so kot pred leti, in sicer od 
Ševelj za krajem do Dolenje 
vasi, skozi vas bi šla po regi-
onalni cesti, od Dolenje vasi 
do Selc pa ob njej. Potem bi 
šla spet skozi vas Selca po 
regionalni cesti, od šole na-
prej pa ob cesti in nato ob 
Sori do javne poti, ki gre 
mimo čistilne naprave in 
naprej v industrijsko cono 
Alples. Nato bi potekala po 
cesti skozi Železnike, nada-
ljevala bi se čez prvi most za 
Racovnik do Plnade. Čez 
mlinščico bi zgradili most, 
pot bi za pokopališčem vodi-
la do mostu v Ovčjo vas in 
nato skozi star del Železni-
kov, ki bo, upam, z obvozni-
co čimprej razbremenjen 
prometa. Tik pred mostom 
ob podjetju Domel se bo na-
daljevala po naselju Na 
Plavžu in potem po javni 
poti do Plenšaka. 
V novo leto smo torej zako-
rakali optimistično, upamo, 
da se bo tako tudi nadaljeva-
lo. Pripravljamo se že tudi 
na izvedbo investicij. Odprti 
sta že javni naročili za pro-
gram asfaltiranja občinskih 
cest in dokončanje pločnika 
v Dolenji vasi, pri drugih 
projektih pa smo še v fazi 
priprave dokumentacije, 
nato pa bomo začeli z izbo-
rom izvajalcev. 

Anton Luznar, župan  

Županov kotiček

Začetek obetaven

Anton Luznar
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Lara Jankovič je dejala, da 
sta vse časti in spoštovanja 
vreden pogum Cankarjevega 
bataljona v boju z Nemci in 
tragična usoda Dražgošanov 
v času, ko je vzplamtel upor 
zoper iztrebljevalce sloven-
skega naroda. Dražgoše 
bodo ostale po njenem mne-
nju nesmrten spomenik, ki 
znova dviguje našo zavest in 
samozavest. "Ne dovolim, da 
nekdo tepta in maže spomin 
na narodnoosvobodilno bor-
bo in na junake, ki so vedeli, 
na kateri strani se morajo 
boriti," je dejala in se izrekla 
proti rehabilitaciji domo-
branstva. "Danes se ve, kdo 
so osvoboditelji, in kdo izda-
jalci. Dovolj je ideoloških de-
litev. Čas je za ukvarjanje s 

sedanjostjo in prihodnostjo. 
Kapital smo postavili pred 
človeka, delavec pa je samo 
še stroj, ki mora delati en-
krat več za polovico manjšo 
plačo. Temu in kraji skupno 
ustvarjenega premoženja se 
moramo upreti, tudi s prote-
sti na ulicah," je povedala 
govornica. 
Letos je bilo v Dražgoše or-
ganiziranih devet pohodov. 
Dveh najzahtevnejših, s 
Pasje ravni oz. Črnega vrha 
in iz Železnikov v Dražgoše 
se je udeležilo več kot štiri-
sto pohodnikov. Več kot 27 
kilometrov dolg pohod po 
poti Cankarjevega bataljona 
s Črnega vrha v Dražgoše je 
prehodilo 308 pohodnic in 
pohodnikov, iz Železnikov 
pa je čez Ratitovec prišlo v 
Dražgoše 108 pohodnikov. 

Praznična nedelja v Dražgošah
31. stran

Gostje s predsednikom republike Borutom Pahorjem in 
županom Železnikov Antonom Luznarjem na proslavi pred 
spomenikom / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Prostovoljno ga-
silsko društvo (PGD) Selca 
vabi na sedmi Gasilski večer, 
ki bo v petek, 9. februarja, ob 
19. uri v športni dvorani v 
Železnikih. "Obeta se skoraj 
sedem ur odlične glasbe in 
zabave. Skoraj dve uri nas 
bodo zabavali Modrijani, uro 
in pol bo z nami Ansambel 
Saša Avsenika, prav tako Ra-
ubarji, za super uvod v večer 
pa bodo s svojim progra-
mom poskrbeli Ansambel 
Galop, Suha špaga in Ho-
zentregarji," je napovedal 
predsednik PGD Matija Na-
stran. Večer bo povezovala 
Urša Mlakar. Gasilci bodo 
ves izkupiček namenili nada-

ljevanju gradnje novega ga-
silskega doma v Selcih. Ta 
napreduje po načrtih, je še 
povedal Nastran: "Gasilski 
dom je pod streho. Narejene 
so stopnice za dostop v nad-
stropja. Naročena imamo 
okna in garažna vrata, doba-
vo in montažo pričakujemo v 
drugi polovici meseca febru-
arja. Nato pričnemo z notra-
njimi obrtniškimi deli (voda, 
elektrika, talno gretje, tlaki). 
Upamo, da se do novembra 
preselimo v nov gasilski 
dom." Dodal je še, da so zelo 
zadovoljni tudi z decembr-
sko nabirko med krajani. 
"Celoten znesek še ni znan, 
saj še nismo zbrali vsega 
lesa. Lahko pa povem, da je 
nabirka odlično uspela."

Sedem ur odlične 
glasbe in zabave
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Ana Šubic

Železniki – Za razliko od 
preteklih let so se v tej sezo-
ni v KUD France Koblar od-
ločili na oder postaviti so-
dobnejšo igro, in sicer sati-
rično komedijo Za nacional-
ni interes avtorja Toneta 
Partljiča. Premiera je bila 
tretjo januarsko soboto in je 
po besedah režiserke Mateje 
Markelj presegla vsa njihova 
pričakovanja. Okoli 250 gle-
dalcev je do zadnjega kotič-
ka napolnilo dvorano žele-
znikarskega kulturnega 
doma. "Pred takšno publiko 
je igranje pravi užitek, zato 
so bili igralci sproščeni in je 
vsak odigral svoj lik za čisto 
desetko. Gledalci so bili nav-
dušeni, predstavo so nagra-
dili z gromkim aplavzom. 
Tudi po predstavi in še na-
slednji dan so prihajale če-
stitke," je bila zadovoljna 
Markljeva.
Tudi prva ponovitev je že za 
njimi, naslednji pa bosta že 
ta konec tedna. V soboto, 3. 
februarja, ob 18. uri bodo 
komedijo uprizorili v telova-
dnici OŠ Podbrdo, v nedeljo 
ob 17. uri pa v dvorani v So-
rici. Na domači, železnikar-
ski oder se bodo vrnili v so-
boto, 3. marca, ob 19. uri, 
dan kasneje pa bodo nasto-
pili še v davški šoli. "Običaj-
no smo z igrami gostovali 
po okoliških vaseh. Letos žal 
ne bo šlo, ker so nekateri 
odri premajhni in neprimer-
ni za postavitev te igre. Po-
trudili se bomo in jo čim 

večkrat odigrali v Železni-
kih, kamor bomo posebej 
povabili vaščane, ki so bili 
do sedaj navajeni, da pride-
mo k njim," pravi režiserka.
Prepričana je, da so k uspe-
hu predstave pripomogli 
tudi napotki, s katerimi jim 
je na pomoč priskočil reži-
ser Igor Šmid, za kar so mu 
zelo hvaležni. Markljeva je 
namreč v tej sezoni prvič v 
vlogi režiserke. "Režiserjevo 
delo je veliko več kot vode-
nje in usmerjanje igralcev. 
Znam toliko, kot sem kot 
igralka dobila od prejšnjih 
režiserjev. Prav zaradi tega 
sem za pomoč prosila Igorja 
Šmida," je razložila. Šmid je 
prišel na dve vaji pred gene-

ralko in jim pokazal "ocvir-
ke" igre, na katere naj bodo 
pozorni, in kako jih odigrati, 
da bodo smešni, tragični, 
zanimivi ... "Lahko si misli-
te, kako smo bili po premie-
ri veseli njegove pozitivne 
kritike," je dejala Markljeva 
in dodala, da si želijo, da bi 
Šmid sčasoma v celoti pre-
vzel režijo v KUD.
Za nacionalni interes je si-
cer ostra, provokativna poli-
tična satira. Dogaja se v šta-
jerskem mestu, kjer vino-
gradniška stranka želi zma-
gati na lokalnih volitvah za 
župana. Za kandidata pre-
dlaga pomembnega vino-
gradnika Maksa Kosija. Vi-
nogradnik je prijatelj kme-

tijskega ministra, ki ve za 
vse Kosijeve ''grehe'' in ga 
prisili, da sprejme kandida-
turo. Med volilnim bojem se 
prepletajo nečedni posli, ni-
komur ni mar za poštenje ...
V glavnega junaka Kosija se 
je vživel Miloš Šmid, poleg 
njega igrajo še Majda Dem-
šar, Aleksandra Markelj, 
Jure Zupanc, Alenka Ber-
toncelj, Nejc Demšar, Miha 
Lotrič, Jerneja Tolar, Blaž 
Vrhunc, Matej Markelj, Do-
lores Mohorič in Matej Be-
nedičič. Slednja sta se v tej 
sezoni na novo pridružila 
dramski skupini. Za sceno 
sta poskrbela Oton Demšar 
in Vili Tolar, za kostume pa 
Nika Lotrič.

Že prvič polna dvorana
Dramska skupina KUD France Koblar navdušuje s Partljičevo komedijo Za nacionalni interes. Ta 
konec tedna jo bodo odigrali v Podbrdu in Sorici, marca pa ponovno na domačem odru in v Davči.

Pri komediji Za nacionalni interes je režijo prvič prevzela Mateja Markelj, na pomoč pa ji je 
z napotki priskočil tudi Igor Šmid. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Na štefanovo se 
je v Železnikih že tradicio-
nalno odvil Božično-novole-
tni koncert Pihalnega orke-
stra Alples. Ta je skupaj z 
odličnimi gosti okoli šeststo 
obiskovalcem, ki so napolnili 
športno dvorano, postregel z 
raznolikim programom, v 
katerem so se prepletale 
operne arije, narodno-zabav-
na, zborovska in filmska 
glasba … Koncert, poimeno-
van Prijatelji, ostanimo prija-
telji so sklenili z istoimensko 
Avsenikovo skladbo v družbi 
osrednjega gosta Toneta Ha-
bjana, nekdanjega člana or-
kestra, sedaj pa pevca v lju-
bljanski Operi, ter sopranist-
ke Tine Debevec, pevke Hi-
šnega ansambla Avsenik pa 
tudi izvajalke klasične glas-
be. Vrhunska vokalista sta 
navdušila tako v skupnih 

skladbah kot vsak posebej, še 
zlasti pa združena v italijan-
ski kanconi Con Te Partirò 
ali Time to Say Goodbye.
Habjan, po rodu Dražgošan, 
je glasbeno pot začel prav v 
Pihalnem orkestru Alples – 
z igranjem trobente, po dol-

gih letih pa je v sebi odkril 
še pevski talent. Ta je na to-
kratnem koncertu ob spre-
mljavi orkestra prišel do iz-
raza v različnih skladbah, 
tudi v baladi You Raise Me 
Up in vsem dobro znanem 
Silvestrskem poljubu.

S skladbama Tomaža Habe-
ta je koncert obogatil zdru-
ženi Otroški in mladinski 
pevski zbor OŠ Železniki. S 
tem so počastili leto Tomaža 
Habeta, ki je potekalo lani 
ob sedemdeseti obletnici 
njegovega rojstva. Seveda so 
na koncertu tudi tokrat so-
delovale mažoretke Mažore-
tnega društva Železniki.
"S koncertom smo bili izre-
dno zadovoljni. Izpeljali 
smo ga odlično, imeli smo 
vrhunske goste, najbolj pa 
smo veseli, da so obiskovalci 
odhajali zadovoljni, veliko 
jih je koncert zelo pohvalilo. 
Tokrat se je premierno pred 
železnikarskim občinstvom 
predstavila naša nova diri-
gentka Darja Seliškar, ki je z 
zagnanostjo, navdušenjem 
in vztrajnostjo v orkester 
prinesla novo energijo," je 
poudaril predsednik orke-
stra Matic Prevc. Godbeni-
kom se sicer letos obeta go-
stovanje v Franciji. Po lan-
skem premoru bodo znova 
igrali prvomajsko budnico, 
jeseni pa se bodo začeli pri-
pravljati na Božično-novole-
tni koncert in praznovanje 
štiridesetletnice orkestra, ki 
jih čaka prihodnje leto.

Koncert za vse okuse
Na tradicionalnem Božično-novoletnem koncertu je Pihalni orkester Alples 
pred domačim občinstvom prvič nastopil z novo dirigentko Darjo Seliškar.

Tina Debevec in Tone Habjan sta navdušila ob spremljavi 
pihalnega orkestra. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Tako kot lani je Občina Železniki tudi letos pri-
dobila 25 tisoč evrov v programu Evropa za državljane, in 
sicer s projektom 4EU: Državljani za Evropo. Izvajali ga 
bodo v času Čipkarskih dnevov, ki bodo potekali prej kot 
običajno – med 27. junijem in 1. julijem, vključeval pa bo 
tudi občinski praznik 30. junij. Projekt poteka pod delovnim 
naslovom Evropske migracije: naša skupna preteklost za 
boljši razvoj v prihodnosti. Kot je pojasnila njegova koordi-
natorica Andreja Megušar, se bo navezoval na analizo sre-
dnjeveškega kolonizacijskega delovanja nekdanjih freisin-
ških posesti z namenom razumevanja ekonomskih migracij 
pred drugo svetovno vojno in migracij po Balkanski poti v 
današnjem času. "Največji poudarek bo na srednjeveški ko-
lonizaciji freisinških škofov med ozemlji Innichena in zgor-
njega dela Selške doline, ki je dobro dokumentirana ter 
omogoča spremljanje asimilacije tirolskih kolonistov v več 
kot osemstoletnem obdobju. S tem želimo poudariti pomen 
ohranitve kulturne identitete lokalnega prebivalstva," je de-
jala. V projektu sodeluje še pet partnerjev: italijanski Inni-
chen, pobratena hrvaška občina Lepoglava, nevladna mla-
dinska organizacija Sonce iz Makedonije, neprofitna organi-
zacija Renovabis iz Freisinga ter Slovensko katoliško, pev-
sko in kulturno društvo Slomšek iz Belgije.

Znova evropski denar za Čipkarske dneve

Ana Šubic

Železniki – Turistično dru-
štvo Železniki in KUD Fran-
ce Koblar vabita k sodelova-
nju pri obuditvi starega obi-
čaja, imenovanega šivanja 
kovtrov, ki bo potekal 2. apri-
la popoldne, na velikonočni 
ponedeljek, tako kot je bilo v 
navadi v preteklosti. V knjigi 
Moj obračun je France Ko-
blar običaj opisal takole: "Mo-
ški in ženske so stopili v pare, 
se prijeli za robce in šivali 
odejo (prva dva dvigneta roki 
in robec in pod takim živim 
slavolokom gre ves sprevod)."
Včasih je sprevod šel s Plav-
ža do Češnjice, tokrat pa bo 
ena skupina krenila s Plav-
ža, druga s Češnjice, z Ra-
covnika, kjer se bosta sreča-
li, pa bosta nadaljevali sku-
paj do trga pred cerkvijo sv. 
Antona, je v imenu organi-
zatorjev napovedala Andreja 
Bogataj Rant. "K obujanju 

starega običaja želimo priva-
biti čim več sodelujočih, od 
mladih do starejših, tako do-
mačinov kot tudi občanov 
drugih občin. Veseli bomo 
tudi folklornih skupin in 
različnih društev. Naj do-
dam, da plesne obleke za 
sodelovanje niso potrebne," 
je dejala. Organizatorji so 
zadovoljni, da je sodelovanje 
potrdilo že okoli šestdeset 
parov, nadejajo pa se še ve-
čjega odziva. Verjamejo, da 
bo prijetna navada tako kot v 
preteklosti tudi v prihodno-
sti združevala ljudi in jih s 
kratko vrnitvijo v stare dni 
opominjala na hitrost življe-
nja današnjega časa. Prijave 
sprejemajo Andreja Bogataj 
Rant (041 821 801, rantova.
andreja@gmail.com), Maj-
da Demšar (040 519 296, 
majda.demsar@siol.net) in 
Tomaž Weiffenbach (031 
876 535, tomaz.zlatorog@
gmail.com). 

Obudili bodo običaj, 
imenovan šivanje kovtrov

Selca – Družinska akademija v sodelovanju z župnijama Sel-
ca in Stara Loka pripravlja spomladanski sklop predavanj na 
temo Kakšni so dobri odnosi v novodobni družini. Prvo pre-
davanje bo v petek, 16. februarja, ob 20. uri, v Krekovi dvo-
rani v Selcih, kjer bo dr. Andrej Perko, specialist kliničnopsi-
hološkega svetovanja, spregovoril o vlogi očeta in matere 
pri vzgoji otrok. Na isti lokaciji bo v soboto, 3. marca, ob 20. 
uri sledilo predavanje patra Mihe Sekolovnika z naslovom 
Notranje rane za ozdravljenje družinskega debla.

Predavanja o dobrih odnosih v novodobni družini

Selca – V Krekovi dvorani v Selcih bo soboto, 3. februarja, ob 
19. uri predstavitev filma o delu in življenju dr. Janeza Evan-
gelista Kreka z naslovom Samo začeti je treba, ki jo prirejata 
selška župnija in Krekovo kulturno društvo. Film v režiji 
Roka Piska je nastal ob Krekovem letu 2017 v okviru filmske-
ga krožka na Socialni akademiji.

Predstavili bodo film o Kreku

Železniki – Kulturno-umetniško društvo (KUD) France Ko-
blar bo na predvečer Prešernovega dne, v sredo, 7. februar-
ja, ob 19. uri v Kulturnem domu Železniki priredilo na osre-
dnjo občinsko proslavo ob kulturnem prazniku. Potekala bo 
pod naslovom Kaj je poezija?, nastopili pa bodo flavtistka 
Anika Čemažar, harmonikarski orkester Glasbene šole Ško-
fja Loka pod vodstvom Jerneja Hostnika in člani KUD. V 
Muzeju Železniki pa bo na Prešernov dan, 8. februarja, med 
15. in 18. uro dan odprtih vrat, ob 18. uri pa vabijo še na trg 
pred plavžem na peto javno kovanje pesmi.

Ob kulturnem prazniku 
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V novo leto smo na občini 
vstopili delovno. Šest občin 
nas je z ministrstvom za in-
frastrukturo že 4. januarja 
podpisalo dogovor o kolesar-
skih povezavah, za kar si lo-
ške občine že dolgo prizade-
vamo. Veseli smo, da bomo 
za to pridobili tudi državna 
sredstva. Štiri loške občine 
skupaj z Medvodami načrtu-
jemo tudi skupni projekt na 
področju protipoplavnih 
ukrepov, saj je potreben ce-
losten pristop, če želimo za 
ureditev Selške in Poljanske 
Sore pridobiti evropska 
sredstva. 
Aktivnosti potekajo tudi na 
temo cest. Na direkciji za in-
frastrukturo so že potrdili 
izvajalca za rekonstrukcijo 
ceste na Selu ter gradnjo 
pločnikov in mostu čez Za-
brežnik, te dni bo objavljen 
še razpis za gradnjo obvoz-
nice v Žireh in ureditev kro-
žišča pri cerkvi sv. Martina. 
Počasi se končuje rekon-
strukcija ceste proti Logatcu 
– letos naj bi preplastili tudi 
preostali del asfalta na cesti 
proti Rovtam. V okviru vzdr-
ževalnih del pa naj bi popra-
vili vse jaške na glavni cesti 
v Žireh, ki so že precej kri-
tični in smo že večkrat opo-
zarjali na ta problem. Direk-
cija je končno izdala tudi 
nalog za zamenjavo in ure-
ditev tabel ob glavni cesti. 
Pri dobra dva milijona evrov 
vrednem projektu gradnje 
nove krožne ceste v indu-
strijski coni računamo tudi 
na kohezijska sredstva, saj 
želimo, da se uredi čim prej. 
To bo izboljšalo logistiko v 
industrijski coni ter olajšalo 
nove naložbe tako podjetju 
Poclain Hydraulics kot tudi 
drugim podjetjem, ki tam 
načrtujejo gradnjo. 
Predlog spremembe občin-
skega prostorskega načrta, 
ki je bil lani pripravljen na 
podlagi nekaj sto pobud ob-
čanov za spremembe, je bil 
poslan v prvo mnenje sogla-
sodajalcev. Sledila bo javna 
obravnava. Smo tik pred 
sprejemom občinskega po-
drobnega prostorskega na-
črta za Pustotnik, prvi pre-
dlog novega prostorskega 

načrta je pripravljen tudi za 
območje ob Jezerski cesti, 
kjer je predvidena gradnja 
okrog 35 novih individual-
nih hiš. 
Končujemo dolgoletno ure-
janje sortirnice odpadkov v 
Osojnici, kjer dobro deluje 
tudi center ponovne upora-
be. V kratkem naj bi s po-
močjo evropskih sredstev 
začeli urejati občinsko ze-
mljišče v Mršaku, kjer bodo 
šolarji z mentorji v sodelo-
vanju s čebelarskim dru-
štvom uredili vrt, sadovnjak 
in čebelnjak.
Prejšnji teden je začela z de-
lom nova zobozdravnica, ki 
ji želimo uspešno delo in 
dobro počutje med nami. 
Ker bo v kratkem praznik 
kulture, pa je prav, da se 
spomnimo tudi te. Lani smo 
v sodelovanju z Loškim mu-
zejem uredili odmevno raz-
stavo našega častnega obča-
na Jožeta Peternelja Mau-
sarja. Letos načrtujemo še 
ureditev čipkarske zbirke ter 
izvedbo popisa zbirke žiro-
vskih slikarjev v lasti muzej-
skega društva in občine, ki 
naj bi ji sledila postavitev 
stalne razstave. 
Končujemo s popisi za špor-
tno dvorano in povezovalni 
del, v zvezi z medgeneracij-
skim centrom pa še vedno 
čakamo na odločitev mini-
strstva za delo družino, soci-
alne zadeve in enake mo-
žnosti glede podelitve kon-
cesije za opravljanje institu-
cionalnega varstva v domo-
vih za starejše.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Deloven vstop  
v novo leto

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Podjetje Alpina je 21. 
decembra lani s finančnimi 
upniki sklenilo dogovor o fi-
nančnem prestrukturiranju, 
na podlagi katerega se je raz-
dolžila za 12,5 milijonov 
evrov. Za preostala posojila v 
višini 17,5 milijona evrov so 
se dogovorili za prestrukturi-
ranje, s čimer so obdobje od-
plačila kreditov podaljšali do 
konca leta 2026, dosegli so 
tudi za Alpino ugodnej-
šo  obrestno mero ter ugo-
dnejši časovni razpored od-
plačila obresti in glavnice. 
"To bo podjetju omogočilo 
hitrejšo rast, večje investicije 
v razvoj in marketing, zame-
njavo strojev in opreme ter 
več sredstev za zagotavljanje 
rasti in razvoja zaposlenih," 
so pojasnili v Alpini.
Finančni upniki so v okviru 
dogovora o finančnem pre-
strukturiranju del svojih ter-
jatev do podjetij v skupini 
Alpina preoblikovali v kapi-
tal Alpine. Konec decembra 
je tako poleg dosedanje la-
stnice Družbe za upravlja-
nje terjatev bank (DUTB) 
13,12-odstotna solastnica 
družbe Alpina postala Aban-
ka. Alpina je tako konec lan-
skega leta uspešno zaključi-
la poslovno in finančno pre-

strukturiranje, ki je pod 
vodstvom direktorja Bojana 
Gantarja intenzivno poteka-
lo od maja 2016. "Velika 
motiviranost in dobro sode-
lovanje vseh deležnikov 
podjetja – zaposlenih, vod-
stva in lastnika je omogočilo 
hiter proces uspešnega pre-
strukturiranja podjetja, ki je 
bilo v preteklosti v težavah 
zaradi prezadolženosti in 
neustreznega vodenja," je 
ob tem poudaril Bojan Gan-

tar in dodal, da so k temu 
veliko pripomogle tudi ban-
ke upnice in DUTB, ki so z 
odobritvijo moratorija in 
pripravljenostjo na pogaja-
nja vodstvu omogočile po-
treben čas za reševanje ope-
rativnih izzivov. 
Letos bodo v podjetju nada-
ljevali optimizacijo poslov-
nih procesov in stroškov. Na 
športnem programu načrtu-
jejo štiriodstotno rast proda-
je, tudi na račun lansiranja 

popolnoma nove linije lahke 
pohodniške in urbane me-
stne obutve ter strateškega 
nastopa na ruskem trgu. Na 
modnem programu pa zara-
di večjega vlaganja v dizajn 
in razvoja nove nišne obutve 
za občutljiva stopala napove-
dujejo petodstotno rast pro-
daje. Obenem načrtujejo 
tudi krepitev maloprodajne 
mreže tako na slovenskem 
kot tudi na hrvaškem, srb-
skem in bosanskem trgu.

Uspešno končali 
prestrukturiranje
Podjetje Alpina je sredi decembra s finančnimi upniki sklenilo dogovor o finančnem prestrukturiranju. 
Abanka je tako postala manjšinska solastnica družbe. 

Podjetje Alpina je 21. decembra lani s finančnimi upniki sklenilo dogovor o finančnem 
prestrukturiranju, na podlagi katerega se je razdolžila za 12,5 milijonov evrov.
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Mateja Rant

Žiri – "V zadnjem času se je 
na nas obrnilo več občanov 
Žirov, ki menijo, da bi bilo 
treba bolje poskrbeti za pro-
stoživeče mačke v kraju," je 
opozorila Monika Koprivni-
kar, vodja zavetišča za mač-
ke Mačji dol v Škofji Loki, ki 
so ga pred petimi leti usta-
novili prostovoljci društva 
Žverca. Več občanov jih je 
namreč opozorilo, da se 
veča populacija prostožive-
čih mačk v kraju. V njiho-
vem zavetišču za te živali ne 
morejo poskrbeti, saj žiro-
vska občina nima sklenjene 
pogodbe z njimi, ampak z 
zavetiščem za živali Perun 
na Blejski Dobravi.
Načeloma imajo tako po be-
sedah Monike Koprivnikar 

s pogodbo z zavetiščem Pe-
run vprašanje prostoživečih 
živali v občini sicer rešeno. 
"A kljub temu prejemamo 
številne klice Žirovcev, ki bi 
želeli naše posredovanje, ko 
opazijo živali brez lastni-
ka." Tudi sama je namreč 
opozorila na precejšnjo od-
daljenost zavetišča na Blej-
ski Dobravi, zato se ljudem 
zdi nekako logično, da bi v 
Škofji Loki bolje poskrbeli 
za zapuščene živali. Kon-
kreten primer je navedla 
občanka z domačije pri Piv-
kovih, ki je pred časom 
sprejela dve mački, ki sta se 
potikali okoli hiše, a je kma-
lu ugotovila, da jih je samo 
iz zaroda, ki sta mu pripa-
dali omenjeni živali, še vsaj 
sedem do osem mačk, ki se 
brez nadzora klatijo nao-

krog. "Opazila sem, da jih z 
avtom pripeljejo celo od 
drugod in jih spustijo pri 
bližnji kmetiji," je opozori-
la na brezbrižnost lastni-
kov. Želela bi, da bi mačke, 
ki se prosto klatijo okoli nji-
hove hiše, vsaj sterilizirali, 
saj jih je iz leta v leto več, ko 
se nenadzorovano množijo. 
"Pred časom sem sama pe-
ljala dve mački na steriliza-
cijo, pa so ob tem ugotovili, 
da je ena že breja." Tudi 
sama verjame, da bi bilo za 
te živali bistveno bolje po-
skrbljeno, če bi občina skle-
nila pogodbo z zavetiščem v 
Škofji Loki.
Po besedah župana Janeza 
Žaklja doslej niso imeli ve-
čjih težav s prostoživečimi 
mačkami, saj dobro sodelu-
jejo z zavetiščem Perun. 

"Kadarkoli smo jih poklica-
li, so prišli in uredili zade-
ve." Doslej naj bi bilo na 
leto po nekaj primerov, ko 
so morali posredovati iz za-
vetišča, kakšno leto pa ni-
majo celo nobenega prime-
ra. Ob tem je opozoril, da 
se trudijo na občini ravnati 
čim bolj racionalno, saj raz-
polagajo z javnim denar-
jem. "Ljudje bi se morali 
zavedati, da če si omislijo 
žival, morajo zanjo tudi 
skrbeti. Vse prevečkrat po-
zabljajo, da je žival obve-
za." Po preteku pogodbe s 
Perunom, je še dodal, pa 
bodo razmislili tudi o tem, 
da bi mogoče sklenili po-
godbo z drugim zaveti-
ščem, če jim bodo zagotovi-
li boljšo oskrbo za približno 
enako ceno.

Za žival je v prvi vrsti 
odgovoren lastnik
Nekateri prebivalci Žirov so poudarili problematiko prostoživečih mačk v kraju, saj jih skrbi, da bi se 
začele pretirano nenadzorovano razmnoževati.

Žiri – Na rojstni hiši Jožeta Peternelja ausarja bodo v okviru 
zaključne prireditve ob njegovi razstavi v Kulturnem sredi-
šču Stare Žiri v četrtek, 1. februarja, ob 16.30 odkrili spomin-
sko ploščo. Ob 18. uri bosta sledila predavanje in razprava 
o tem žirovskem slikarju in pripovedniku. Ddr. Damir Glo-
bočnik iz Gorenjskega muzeja bo razpravljal o njegovem 
slikarstvu, Nina Kopač Dolenc, profesorica slovenskega jezi-
ka v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, pa o njegovem pripove-
dnem delu. Prireditev pripravljajo Viktor Žakelj, Muzejsko 
društvo Žiri in odbor za kulturo.

Plošča v spomin Jožetu Peternelju Mausarju

Žiri – V Kinodvorani Žiri bodo na predvečer slovenskega 
kulturnega praznika pripravili slovesnost, ki jo bodo poma-
gali oblikovati učenci Osnovne šole Žiri pod mentorstvom 
Petre Novak. Nastopil bo tudi Moški pevski zbor Alpina z 
zborovodjo Andrejem Žakljem.

Proslava ob kulturnem prazniku
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Mateja Rant

Žiri – Za otroke, rojene v 
preteklem letu, bo v septem-
bru na voljo 28 prostih 
mest, za rojene leta 2016 pa 
deset prostih mest. Oddelki, 
v katerih so starejši otroci, 
so po besedah vodje vrtca 
Damjane Milardovič večino-

ma zapolnjeni in bo za no-
vince prostih le nekaj mest. 
Prošnje za sprejem v vrtec z 
vsemi potrebnimi dokazili 
sprejemajo do vključno 15. 
marca.
V preteklih letih so imeli v 
vrtcu kar nekaj težav pri 
vključevanju vseh otrok, ki 
so jih starši želeli vpisati v 

vrtec. Lani je tako na čakal-
ni listi ostalo deset otrok, a 
so zdaj tudi ti že vključeni v 
vrtec. "Staršem v dogovoru 
z Vrtcem pri sv. Ani omo-
gočimo vpis v omenjeni vr-
tec, za kar so se lani odločili 
trije ali štirje starši." Letos 
glede na podatke o številu 
rojstev po besedah Damja-

ne Milardovič ne pričakuje-
jo večjih težav in naj bi vse 
otroke lahko vključili v vr-
tec. "A podobno je bilo lani, 
pa se jih je deset znašlo na 
čakalni listi," je opozorila. 
Ta čas je v vrtcu 12 oddel-
kov. Dva dodatna oddelka 
so ob obnovi vrtca pridobili 
oktobra 2016. 

Prostora naj bi bilo za vse dovolj
Sredi januarja je bil objavljen razpis za prosta mesta za sprejem otrok v vrtec pri Osnovni šoli Žiri.

Mateja Rant

Žiri – Knjiga Ogenj, rit in 
kače niso za igrače, ki je že 
tri leta zapored na prvem 
mestu po branosti v sloven-
skih knjižnicah in je bila do-
slej prodana v enajst tisoč iz-
vodih, je konec lanskega leta 
dobila nadaljevanje s podna-
slovom Babice, hčere, vnuki-
nje. Tudi v novi knjigi pisate-
ljica, novinarka in publicist-
ka Milena Miklavčič razgri-
nja intimne zgodbe naših 
prednikov, a jih dopolni z 
zgodbami mlajših generacij.
Medsebojne odnose tako 
opisuje ne samo skozi pri-
poved babic, ampak tudi nji-
hovih hčera in vnukinj ter 
seveda dedkov, sinov in vnu-
kov. Sogovornikov je tokrat 
precej manj kot pri prvi 
knjigi, pri kateri se je pogo-
varjala z okrog tri tisoč posa-
mezniki, a so zato zgodbe 
zapisane podrobneje. Pri 
tem je ugotovila, da se od-
nos moški-ženska skozi sto-
letja ni dosti spremenil. 
"Samo celofan se je zame-

njal," poudarja in dodaja, da 
so mogoče moški danes le 
malce lepše vzgojeni in žen-
skam pomagajo pri skrbi za 
otroke in gospodinjskih 
opravilih. "A če so se včasih 
zatekali v gostilne, se danes 
v ekstremne športe." Nič 
bolj prizanesljiva ni do so-
dobnih žensk. "Včasih je 
ženska pač malce potrpela, 
danes pa vsakič znova išče 
novega partnerja, s katerim 
se spet nekaj časa cedita 
med in mleko, potem pa je 
spet vse enako." Vnukinje 
pa imajo po njenih besedah 
veliko psihičnih težav: 
"Mnogo je razočaranih in se 
v posteljo namesto z moški-
mi odpravljajo s kužki," 
brez dlake na jeziku pravi 
Milena Miklavčič.
Knjiga je izšla v nakladi ti-
soč izvodov, pri njenem na-
stanku pa sta poleg Milene 
Miklavčič, ki je zgodbe zapi-
sovala, sodelovali še Katari-
na Nadrag, ki je oblikovala 
naslovnico, in Marjeta Že-
bovec, ki je knjigo uredila in 
lektorirala.

Tokrat še o hčerah 
in vnukinjah
Milena Miklavčič, avtorica knjižne uspešnice 
Ogenj, rit in kače niso za igrače je sredi januarja 
v Krajevni knjižnici Žiri predstavila nadaljevanje 
omenjene knjige.

Milena Miklavčič je svojo novo knjigo predstavila tudi v 
Krajevni knjižnici Žiri. / Foto: Tanja Mlinar

Miha Naglič

Žiri – V žirovski kinodvorani 
smo si ogledali dokumen-
tarni film Vsa življenja To-
neta Mlakarja (2017) in se 
po predstavi z glavnim juna-
kom filma tudi pogovorili, 
najprej na odru, potem pa 
še na družabnem srečanju v 
avli dvorane.
Režiser Marko Cvejić, ki je 
bil zraven, je film s svojo 
ekipo snemal skoraj dve leti. 
Naslov je upravičen, saj se je 
mlademu Tonetu med voj-
no večkrat godilo tako, da bi 
lahko tudi umrl in se je tako 
rekoč znova rodil. Po vojni 
pa je v svojem ustvarjalnem 
delovanju posrečeno in plo-
dno prepletel več poklicnih 
in zasebnih življenj; bil je 
uspešen arhitekt, filmski 
scenograf, krajinski foto-
graf, družinski oče in še kaj. 
Začelo pa se je njegovo ži-
vljenje prav v Žireh, kjer se 
je rodil davnega 31. maja 
1921. V pogovoru pred gle-
dalci sva skušala obuditi 
tudi nekatere žirovske osebe 
in dogodke. Spomin na nje-
govega strica Vinka Oblaka, 
ki ima na njuni rojstni hiši 
pri Primcu v Novi vasi (zdaj 
del Žirov) spominsko plo-

ščo. Po vojni smo ga ves čas 
častili kot enega od padlih 
prvoborcev, po katerih se je 
vrsto let imenovala tudi žiro-
vska osnovna šola. V filmu 
pa nam Tone dopoveduje, 
da njegov stric ni padel od 
nemškega strela, ampak so 
ga likvidirali njegovi sobor-
ci. Zakaj? Natančnega odgo-
vora tudi Tone ne pozna, 
domneva pa, da so se povoj-
na nesoglasja med trdimi in 
bolj liberalnimi komunisti 
začela že med vojno. V letu, 

ko se spominjamo stoletni-
ce rojstva Ivana Cankarja, je 
Tone obudil tudi spomin na 
dogodek, o katerem mu je 
pripovedovala mama Franc-
ka. Bilo je leta 1912, ko so 
hoteli socialdemokrati iz 
Idrije organizirati shod v Ži-
reh. Napovedali so ga v go-
stilni Pri Katrniku nasproti 
farne cerkve. Pa se je gostil-
ničar ustrašil župnikove 
jeze in posledic in jim gosto-
ljubje odpovedal. Tedaj je 
Tonetov stari oče Tomaž 

Oblak vse skupaj povabil kar 
na svoj dom. Tonetova 
mama se je spominjala, 
kako so morali otroci zapu-
stiti peč v hiši, ki so jo na-
polnili neznani moški. Ko 
so vprašali svojo mater, kdo 
so, jim je mati Katarina, ki 
je veliko brala, odgovorila: 
"Otroci, v naši hiši sta pisa-
telja Etbin Kristan in Ivan 
Cankar!" Sta bila res? Lep 
kulturni dogodek v Žireh sta 
pripravila Kino Žiri in Mu-
zejsko društvo Žiri.

Tone Mlakar v Žireh
Skoraj sto Žirovk in Žirovcev se je sredi januarja na prav poseben način srečalo s svojim 96-letnim 
rojakom Tonetom Mlakarjem.

Od leve proti desni: Miha Naglič, Tone Mlakar in Marko Cvejić / Foto: Tanja Mlinar

Žiri – Na občini si prizadevajo vsako leto osvetliti vsaj en 
prehod za pešce, da bi tako prispevali k večji varnosti najšib-
kejših udeležencev v prometu, pešcev. Konec lanskega leta 
so tako z LED-utripalkami osvetlili tudi prehod za pešce pri 
Muhovcu, ki še dobro leto pred tem ni bil niti talno označen. 
Na predlog občinskega sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu so potem najprej zarisali talne označbe in 
postavili prometni znak, ki voznike opozarja na prehod, zdaj 
pa so ga tudi ustrezno osvetlili. Sredstva za novo pridobitev 
so zagotovili tudi s pomočjo Javne agencije Republike Slo-
venije za varnost v prometu.

Pešci še varnejši

Mateja Rant

Žiri – V Galeriji DPD Svobo-
da svoja dela pod naslovom 
Fantazije v barvah razstavlja 
slikarka Marta Jakopič Ku-
naver. Obenem si je na 
hkratni razstavi v kapeli 
Male cvetke v župnišču v Ži-
reh mogoče ogledati dela iz 
njenega sakralnega opusa. 
O umetnici Marti Jakopič 
Kunaver, ki ima diplomi 
tako iz arhitekture kot sli-
karstva, je Andrej Doblehar 
zapisal, da je vsestranska in 
angažirana umetnica – pe-
snica, esejistka, glasbenica, 
arhitektka in še zlasti slikar-
ka. "S svojim delom je pusti-
la močan pečat v slovenski 

sakralni umetnosti, saj nje-
na dela s prepoznavno avtor-
sko poetiko najdemo v več 
likovnih opremah cerkva in 
kapel," so poudarili ob raz-

stavi v Žireh, ki bo na ogled 
do 25. februarja. V Galeriji 
si je del njene fantazijske 
razstave mogoče ogledati ob 
sobotah in nedeljah med 9. 

in 12. uro, v kapeli Male 
cvetke v župnišču v Žireh pa 
vsak dan pred mašo in po 
njej ter ob sobotah in nede-
ljah od 10. do 12. ure.

Fantazije v barvah
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Igor Kavčič

Reteče – Tamburaški orke-
ster Bisernica iz KUD Janko 
Krmelj Reteče - Gorenja je 
tudi letos v kulturnem domu 
v Retečah pripravil Ponovo-
letni koncert. Že sedemin-
dvajsetič. Predstavili so se 
tamburaški skupini Biserni-
ce, mlajši in veterani ter 
Cerkveni otroški-mladinski 
in mešani pevski zbor Žu-

pnije Reteče. V goste so po-
vabili Sorške orgličarje iz 
KUD Oton Župančič, Sora 
ter Folklorno skupino Jelčki 
iz društva Sožitje, Škofja 
Loka. Najprej so nastopili 
mlajši tamburaši tudi z dve-
ma koračnicama, sledil je 
folklorni nastop z belokranj-
skimi plesi, nato so na oder 
stopili mlajši pevci. V osre-
dnjem delu večera so igrali 
veterani Bisernice ter s peti-

mi skladbami od Cvetja v 
jeseni do Šifrerjeve Za prija-
telje še Sorški orgličarji. Me-
šani pevski zbor je med dru-
gim zapel čudovito Coheno-
vo Hallelujah, ki so jo zatem 
zaigrali tudi tamburaši vete-
rani. Slednji so večer prive-
dli do zaključka, ki je s sple-
tom Gorenjskih plesov pri-
padel Folklorni skupini Jelč-
ki iz Sožitja. Gromek aplavz 
publike ob tem ni izostal.

Preplet glasbe in plesa
Drugo januarsko soboto je bil v Retečah tradicionalni Ponovoletni koncert.

Sožitje ob belokranjskih plesih – tamburašev in Folklorne skupine Jelčki / Foto: Peter Košenina

Igor Kavčič

Škofja Loka – Na premierni 
dan pozno popoldan je Kino 
Sora vrvel od otrok, ki so si v 
njim najljubšem vizualnem 
mediju, animiranem filmu, 
prišli pogledat galapaško 
želvo, ki jo je nekoč davno v 
Prešernovih časih spoznaval 
naravoslovec  Charles 
Darwin, ko je z ladjo Beagle 
pristal na Galapaškem oto-
čju. Desetminutni film se 
začne v grmičevju na obali, 
kjer Želvakinja leže jajca, 
Želvak pa jo zadovoljen opa-
zuje. Postala sta starša enaj-
stim želvicam. Vsi skupaj se 
odpravijo proti jezeru, ki 
leži višje ob vznožju vulka-
na. Ko prispejo do jezera se 
Želvak prepusti užitkom, ki 
mu jih nudi Ščinkavec, ko 
ga čisti s svojim kljunom. 
Tedaj izbruhne vulkan. Vse 
živali se razbežijo. Lava loči 
Želvaka od svoje družine, ki 
je ne vidi več. Želvak išče 
svojo družino in ko že sko-
raj obupa ga spremljevalca 
Iguana in Ščinkavec prepri-
čata naj ne obupa. Na koncu 
se želvja po dolgem iskanju 
družina zopet najde. Zgod-
ba je hkrati tudi didaktična, 
saj izvemo marsikaj zanimi-
vega o galapaških želvah in 
njihovih posebnostih – tudi 
skozi Darwinove besede.
Animirani film, ki je nastal 
v produkcijskem studiu In-
vida in ob koproducentih 
Slovenskem filmskem cen-
tru in RTV Slovenija, je 
ustvarila skoraj 25-članska 
avtorska ekipa sodelavcev, 
večinoma iz Škofje Loke. 
Ideja za projekt se je pred 
leti porodila Jerneju Lun-
dru, ki je animirani film re-
žiral, in njegovi teti slikarki 
Maji Dolores Šubic, ki je ilu-
strirala like za film: "Želela 
sva nekaj ustvariti skupaj in 
ideja za animirani film na 
temo potovanja ladje Beagle 
se nama je zdela odlična," je 
povedal Jernej Lunder. Naj-
prej je nastala animacija o 
pasavcu, zdaj še o želvi. V 
oba projekta je bilo vložene-
ga veliko dela, tako ilustra-
torskega kot animatorjev 
Tonija Mlakarja, Zarje Me-

nart in Mateja Lavrenčiča, 
scenaristke Sandre Ržen in 
številnih sodelavcev z različ-
nih področij. Besedilo je na-
pisal Tomaž Vrabič, za gra-
fično oblikovanje je poskr-
bela Nives Lunder, svoje 
glasove so likom posodili 
igralci Igor Žužek, Matija 
Vastl in Nina Valič, glasbo 
so snemali v Studiu Grašič.
"Predvsem je veliko dela z 
risanjem posameznih delov 
živali. Ščinkavca sem na pri-
mer naredila iz profila, od 
spredaj, zadaj in v 'tričetrt' 
pogledu, potem se dela loti-
jo animatorji. Risala sem na 
klasičen način, saj sem žele-
la čutiti dotik papirja, pri 
akvarelu se vidi, da je narisa-
no ročno. Bom pa pri nasle-
dnji animaciji najbrž začela 
uporabljati tablico in risala 
direktno nanjo. S tem si 
bom zagotovo nekoliko olaj-
šala delo," je povedala Maja 
Dolores Šubic. Njeno delo je 

lepo vidno na razstavi v So-
kolskem domu. Oba sta z 
filmom zadovoljna, poveda-
la pa sta, kot običajno razmi-
šljajo mojstri svojega pokli-
ca, da je vedno moč narediti 
še bolje. Od prvega filma o 
pasavcu so pri želvi v mnogo 
stvareh napredovali in si 
olajšali delo, a bodo produk-
cijo v prihodnje zagotovo še 
nadgrajevali. 
Film so že predstavili na 
Animateki, z njim pa se 
bodo udeležili specializira-
nih festivalov. S prvim fil-
mom Pasavec so povsod 
navdušili in če bi imeli seri-
jo dvajset in več nadaljevanj, 
so že imeli kupce. "V ta ani-
mirani film je vloženih pri-
bližno 15 tisoč ur dela," je 
povedal producent Jure Viz-
jak iz studia Invida in napo-
vedal nadaljevanje serije. 
Naslednji del o živali, ime-
novani viskača, je že pripra-
vljen.

Galapaška želva iz Loke
Ljubezen galapaške želve je naslov drugega dela animirane serije Potovanje 
na ladji Beagle, ki so ga sredi meseca premierno predstavili v Kinu Sora.

Del ustvarjalne ekipe animiranega filma Ljubezen galapaške želve, v kateri prevladujejo 
Škofjeločani. / Foto: Andrej Tarfila

Producent animirane serije Potovanje na ladji Beagle Jure 
Vizjak.

Obiskovalca Nik in Pia Kralj sta bila navdušena nad 
galapaško želvo, ki jo je narisala slikarka Maja Dolores 
Šubic.
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Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja Prešernovi recitali  
Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti / Vlado Kreslin

 

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka
Maistrov trg - Prešernovo gledališče

 21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in 
otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot skupi-
ne najkasneje do 8.2.2018. 

 

Generalni pokrovitelj 
prireditve

Dan
veselih

ust
10
FEBRU

AR

SOBOTA

www.visitkranj.com
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 BIVANJE V DIJA DOMU             
JE POT K SAMOSTOJNOSTI  IN ODGOVORNOSTI. 

                

              

       KRANJ 

 
              tel.04 / 20 10 430 

     http://w                           

 
             

 
              tel.04/2010-430 

 
PO DODATNE INFORMACIJE STE VABLJENI 

 

v petek, 9. februarja 2018, od 8. do 18. ure,  
in v soboto, 10. februarja 2018, od 8. do 12. ure. 

 

 

ČE VAS ZANIMA RAZVOJ STROKE IN USTVARJANJE Z LESOM ALI KOVINO
PRIDRUŽITE SE NAM NA

VABIMO VAS NA INFORMATIVNE DNEVE V PETEK IN SOBOTO, 9. IN 10. FEBRUARJA 2018: 

   Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b/petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9.uri 
   Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva 59 (Trata)/petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri 
   Višja strokovna šola: Podlubnik 1b/petek ob 11. in 16.30 uri ter sobota ob 11. uri 
   Dijaški dom: Podlubnik 1b/ petek od 8. do 17. zre in v soboto od 8. do 13. ure 

SREDNJI ŠOLI ZA LESARSTVO  ali  SREDNJI ŠOLI ZA STROJNIŠTVO
Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, poklicnega, poklicno-tehniškega in  

srednje strokovnega izobraževanja in usposabljata za različne poklice: 
 lesarski tehnik      strojni tehnik
 mizar      avtoserviserni tehnik
 tapetnik      avtokaroserist
 obdelovalec lesa      avtoserviser
     inštalater strojnih inštalacij
     oblikovalec kovin – orodjar
     pomočnik v tehnoloških procesih

NOVO – VAJENIŠKI SISTEM
V šolskem letu 2018/19 se lahko odločite za vpis v program poklicnega izobraževanja, 
in sicer za poklice:  mizar oblikovalec kovin – orodjar strojni mehanik. 
Pogoj za vpis je sklenjena pogodba z delodajalcem; praktično usposabljanje se po 
vajeniškem sistemu izvaja samo pri delodajalcu in obsega polovico časa izobraževanja; 
poklicno usposabljanje je denarno nagrajeno. 

DIJAŠKI DOM omogoča bivanje oddaljenih dijakov.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA izvaja višješolska programa za strojništvo in lesarstvo.

ZAKAJ PRAV ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA?
   ker je to sodoben, prijazen center z dolgo tradicijo, uspehi in ambicijami
   ponuja različne pristope učenja v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah
   se hitro odziva na spremembe tehnologij in potrebe na trgu
   goji partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo
   neguje vrednote, pomembne za osebno rast vsakega udeleženca

Šolski center Škofja Loka,  
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka,  

tel. 04/506 23 00,  
info@scsl.si, www.scsl.si

Mateja Rant

Škofja Loka – Z ustvarjal-
nim procesom k celoviti 
osebnosti so naslovili razsta-
vo, ki si jo je do 2. februarja 
mogoče ogledati v prostorih 
Gospodarske zbornice Slo-
venije. Svoje izdelke razsta-
vlja dvajset dijakov Srednje 
šole za lesarstvo Šolskega 
centra Škofja Loka, ki obi-
skujejo programa lesarski 
tehnik in mizar. 
"Skozi izdelke dijaki pred-
stavljajo svojo razvojno pot, 
svoj izraz, svojo ustvarjal-
nost, svoje navdušenje nad 
lesom in svoj potencial," je 
ob razstavi pojasnila Marta 
Jenko iz Šolskega centra 
Škofja Loka in dodala, da že-
lijo z razstavo na gospodar-
ski zbornici mladim odpira-
ti poti k prodornim deloda-
jalcem, oblikovalcem in 

morda na sejme v tujini. 
Dijakom želijo zagotoviti 
čim bolj celostni osebnostni 
in strokovni razvoj. Zaveda-
jo se, da samo pouk za to ni 
dovolj. "Dijake zato vključu-
jemo v različne projekte, 

kjer v ustvarjalnem procesu 
iščejo ideje, raziskujejo, se 
odločajo o izbiri izdelka, ki 
ga bodo ustvarili, načrtujejo, 
konstruirajo, iščejo najbolj-
še rešitve, tako tehnološke 
kot oblikovalske, izbirajo de-

lovne operacije in postopke, 
se spopadajo s podjetniški-
mi izzivi in v šolski delavni-
ci izdelek tudi izdelajo, raz-
stavijo in končno tudi pro-
dajo," razlaga Marta Jenko. 

Skozi ustvarjalnost 
razvijajo osebnost
Dijaki Srednje šole za lesarstvo iz Škofje Loke se s svojimi izdelki predstavljajo na razstavi v prostorih 
Gospodarske zbornice Slovenije.

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije svoje izdelke 
razstavljajo dijaki Srednje šole za lesarstvo iz Škofje Loke. 
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Na razstavi v prostorih 
Gospodarske zbornice 
Slovenije dijaki 
razstavljajo izdelke, ki 
so nastali v okviru 
projektov Šolska miza 
in šolski stol, Zrno soli 
ter Moje podjetje, na 
ogled so še zaključni 
in maturitetni izdelki 
– skratka žetev 
preteklega šolskega 
leta.

Škofja Loka – Izbira prihodnjega poklica je pomembna ži-
vljenjska odločitev za vsakega osnovnošolca, zato je po-
membno, da zberejo čim več informacij, ki jim bodo olajša-
le to odločitev in jih usmerile na pravo pot. Učenci bodo 
lahko med drugim podrobnejša pojasnila o vpisu in izobra-
ževanju ter druge informacije o šolah poiskali na informativ-
nem dnevu, ki ga bodo šole organizirale v petek, 9. februar-
ja, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 10. februarja, ob 9. uri.

Informativni dan
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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/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO  
IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS  

OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA, TRIGLAV 
ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, 

ZAVAROVALNICA SAVA, MERKUR ZAVAROVALNICA
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SPO, podjetje za upravljanje  
nepremičnin, Škofja Loka, d. o. o.

Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 511 2780, fax.: 04 511 2790
E-pošta: info@spo.si, www.spo.si

POMEN FINANČNE STABILNOSTI 
UPRAVNIKA STAVB 
Upravljanje stavb je upravljanje s premoženjem velike vrednosti. 
Ko etažni lastniki razmišljajo o zamenjavi upravnika, ali razmišljajo 
samo o ceni storitve, ali tudi o tem, komu so to premoženje pripra-
vljeni zaupati? 

Nepremičnina za večino lastnikov predstavlja največji de-
lež njihovega premoženja. Večja je njena vrednost, bolj 
pomembno je, kako jo uporabljamo in vzdržujemo. Vsak-
do naj bi s svojo lastnino ravnal kot dober gospodar v vseh 
pogledih. Za kakovostne storitve upravljanja stavb pa je 
pomembna tudi finančna stabilnost upravnika. 

Likvidnost upravnika stanovalcem zagotavlja nemoteno dobavo 
vseh komunalnih dobrin, izvajanje tekočih vzdrževalnih del in tudi 
investicijska vzdrževanja. Pogosto stanovalci s svojimi plačili zamu-
jajo, upravnik pa sredstva založi in dobaviteljem plača v roku. 

Zavedati se moramo, da je razdeljevanje računov in zbiranje posa-
meznih plačil etažnih lastnikov -torej delo po kateri sicer upravnika 
etažni lastniki še danes najbolj prepoznajo, le ena izmed njegovih 
mnogih odgovornih nalog. Za uspešno upravljanje je izredno po-
membno, da upravnik (podjetje) nima likvidnostnih težav. Upravnik 
zbira plačila, prejeta s strani etažnih lastnikov in uporabnikov stavb, 
ter zagotavlja plačila dobaviteljem, ki dobavljajo in izvajajo storitve 
na stavbah. Upravnik, ki razdeljuje stroške za dobavljene storitve 
za stavbe skladno z normativi, bo imel minimalno število reklama-
cij. S tem si bo zagotovil dobro finančno in sodno izterljivost ne-
plačnikov in kot končno posledico tudi sredstva za plačilo dobavite-
ljem. Tako je seveda zagotovljena tudi nadaljnja dobava storitev in 
nemoteno obratovanje naprav ter ostalih elementov stavbe. 

Dobavitelji, predvsem komunalnih dobrin, ki načeloma ne 
morejo odkloniti dobave večstanovanjskim stavbam, pa 
zaznavajo upad plačevanja svojih dobav s strani upravni-
kov, ki delujejo v manjših krajih. To verjetno kaže, da 
upravniki z manjšimi portfelji stavb v upravljanju, bolj ču-
tijo posledice finančne in gospodarske krize. 

SPO, Škofja Loka, skrben gospodar vašega premoženja

 
Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %

Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105  
številk Gorenjskega glasa. Cena ene številke 
je 1,85 evra, celoletna naročnina brez  
popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

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

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe  

250 g

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Mednarodno 
tekmovanje za mlade smu-
čarje in smučarke Pokal 
Loka je eno izmed najbolj 
uveljavljenih v koledarju 
Mednarodne smučarske 
zveze (FIS) za mlade. Na 
njem nastopajo otroci dveh 
starostnih kategorij, in sicer 
v kategoriji do 14 in katego-
riji do 16 let. Na tekmovanju 
lahko sodelujejo mladi smu-
čarski upi vseh držav članic 
FIS, poleg slalomskih in ve-
leslalomskih medalj v obeh 
kategorijah in za oba spola 
pa poseben pokal osvoji tudi 
najboljša ekipa. 
Letos med 9. in 11. februar-
jem je tekmovanje na spore-
du že triinštiridesetič, o pri-
pravah na eno največjih špor-
tnih prireditev v mestu pa sva 
se pogovarjala s predsedni-

kom Smučarskega kluba Al-
petour Janezom Deklevo.

Zadnji dve leti ste morali 
tekme pripraviti v Kranjski 
Gori. Kako kaže letos?
"Tekme bodo na Starem 
vrhu in vse delamo za to, da 
teren oziroma proge pripravi-
mo na našem domačem 
smučišču. Pri tem dobro so-
delujemo z upravljavci, po-
skrbljeno je za zasneževanje 
in utrjevanje in za zdaj še ne 
razmišljamo, da bi morali 
tekmo seliti kam drugam. Si-
cer pa je naša prva naslednja 
lokacija Soriška planina. Če 
tekme ne bi mogli pripraviti 
niti tam, pa je rezervno smu-
čišče še v Kranjski Gori."

Ob odprtju tekmovanja je 
vedno poskrbljeno za pri-
vlačno slovesnost v mestu. 
Bo tudi letos?

"Naša želja je, da bi vsako 
leto pripravili spektakel. Od-
prtje bo podobno kot vsa 
leta, s parado reprezentanc, 
pozdravi in glasbo. V predd-
verju Sokolskega doma bo 
postavljena razstava o zgo-
dovini smučanja. Zelo pri-
vlačna za obiskovalce je bila 
zadnja leta tekma v paralel-
nem slalomu na hribu pod 
gradom. Že decembra smo 
začeli zasneževati, žal pa 
temperature za to niso bile 
več primerne in trenutno je 
snežni top znova na Starem 
vrhu. Če bodo ugodni pogo-
ji, ga bomo pripeljali nazaj 
in skušali hrib zasnežiti."

Navadno pride na tekmova-
nje okoli trideset reprezen-
tanc. Koliko jih pričakujete 
letos?
"Računamo, da jih bo letos 
okoli 35. Med prvimi so se 
prijavili Američani, Kanad-
čani, Rusi, Avstralci, seveda 
pričakujemo tudi večino 
evropskih reprezentanc, re-
prezentance iz Južne Ame-
rike. Naša tekma si je prido-
bila sloves zanimive in do-

bro organizirane, zato priča-
kujemo med 250 in 300 
otrok ter okoli 150 spremlje-
valcev."

Še vedno v Škofji Loki zanje 
ni zadosti nastanitev. Kje 
bodo prenočevali?
"Nekaj jih bo v Škofji Loki 
in okolici, kjer bodo izkori-
ščene vse kapacitete. Drugi 
bodo bivali v Kranju in do 
Naklega."

Slovenska reprezentanca 
ima na tekmi vedno nekaj 
adutov. Kakšne tekmovalce 
pa imate v klubu?
"Tudi mi imamo kar nekaj 
dobrih tekmovalcev, med 
njimi Martina Križaja, ki je 
eden izmed najbolj perspek-
tivnih, in mislimo, da bi v 
kategoriji starejših dečkov 
na Pokalu Loka lahko osvojil 
tudi kolajno. Sicer pa ima-
mo v klubu trenutno okoli 
sedemdeset tekmovalcev, 
med njimi nekaj odličnih 
mladincev na čelu z Anže-
tom Gartnerjem. Smo naj-
bolj množičen alpski smu-
čarski klub v Sloveniji."

Spet veliko mladih
V Smučarskem klubu Alpetour se že pripravljajo na 43. Pokal Loka, na katerem bodo drugi februarski 
konec tedna znova gostili najboljše mlade smučarke in smučarje sveta.

Predsednik Smučarskega kluba Alpetour Janez Dekleva

Martin Križaj se bo na Pokalu Loka boril za medaljo.

Vilma Stanovnik

Žiri – Odbojkarska zveza 
Slovenije bo organizirala 
prvo državno prvenstvo v 
odbojki na snegu. Prvenstvo 
bo potekalo 4. marca v Ži-
reh, najboljši slovenski od-
bojkarice in odbojkarji na 
snegu pa si bodo z zmago 
na državnem prvenstvu prii-
grali nastop na evropskem 
prvenstvu v Avstriji. Gostil 
ga bo avstrijski Wagrain-
-Kleinarl, za evropsko krono 
se bo med seboj pomerilo 
najboljših 24 ženskih in 
moških parov. 
"Lahko rečemo, da je odboj-
ka na snegu v Sloveniji vse 
bolj priljubljena, ima pa tudi 
že kar lepo tradicijo, saj za-

četki segajo v leto 2011. Lani 
smo se odločili, da k nam 
prvič pripeljemo evropsko 
serijo, kar se je izkazalo za 
dobro potezo, saj je bilo za-
nimanje za turnir zares veli-
ko. Letos smo evropskemu 
turnirju dodali še državno 
prvenstvo, saj bomo s tem 
vsaj dvema slovenskima pa-
roma zagotovili nastop na 
evropskem prvenstvu. Za 
nadaljnji razvoj te panoge je 
to zelo pomembno," je pove-
dal generalni sekretar Od-
bojkarske zveze Slovenije 
Gregor Humerca. 
Državno prvenstvo v Žireh 
bo sicer eno od 17 prvenstev, 
ki bodo do marca potekala v 
kar sedemnajstih evropskih 
državah.

Državno prvenstvo  
v odbojki na snegu
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Generalni sponzor 43. Pokala Loka je 
Zavarovalnica Triglav, častni predsednik pa 
minister za zunanje zadeve Karl Erjavec.
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Na Prešernovi gimnaziji se že 
vrsto let trudimo ustvariti ta
kšne pogoje dela, da mladi 
razvijajo ustvarjalnost na 
različnih področjih. Dijakom 
pomagamo do znanja in 
podjetnosti, s katero si bodo 
sami ustvarjali svojo priho
dnost. Zato ni naključje, da 
prav naši nekdanji in sedanji 
dijaki dosegajo vrhunske re
zultate, in to na različnih po
dročjih, od znanosti, ume
tnosti … do športa.

Veliko pozornosti smo ve
dno namenjali izobraževa
nju dijakov športnikov. Le 
kdo ne pozna naših nekda
njih in sedanjih dijakov, kot 
so: Peter in Domen Prevc, 
Žan Košir, Vesna Fabjan, Pri
mož Roglič, Peter John Ste
vens, Štefan Hadalin in 
mnogih drugih. V športni 

oddelek ekonomske gim
nazije, ki je edini pravi 
športni oddelek v strokov
nih gimnazijah v Sloveniji 
in v katerem je največ 22 
dijakov, vpisujemo najbolj
še športnike, ki so uspešni v 
evropskem in svetovnem 
merilu. Po potrebi dijakom 
športnikom v  ostalih pro
gramih omogočamo indivi
dualno prilagojen način 
dela in izobraževanje na 
daljavo.

V današnjih časih se poklici 
neprestano spreminjajo, 
zato je toliko pomembneje, 
da mladi pridobijo čim širše 
znanje. Dijaki se sedaj izo
bražujejo za poklice, ki jih še 
niti poznamo ne. Poleg zna
nja, potrebnega za uspešno 
opravljanje mature, na naši 
šoli dijaki pridobijo znanje, 

potrebno za življenje. Naj 
omenimo samo za primer, 
da so prav naši nekdanji dija
ki razvili elektronsko redo
valnico in dnevnik eAsistent, 
ki ga danes uporablja večina 
slovenskih šol, uveljav lja pa 
se tudi v tujini.
Zavedamo se, da so za 
uspešno poslovno in špor
tno pot potrebni podje
tnost, obvladovanje tujih 
jezikov, ekonomska znanja, 
na teh področjih pa so naši 
dijaki močni. Poleg angle
ščine, ki se je učijo vsi, naši 
dijaki lahko za drugi jezik 
izberejo nemščino, franco
ščino, španščino, kot tretji 
jezik pa ruščino. Uspešni so 
tudi pri opravljanju nemške 
jezikovne diplome (DSD), 
mednarodnem izpitu, ki ga 
kot ena redkih slovenskih 
šol izvajamo že več kot de
setletje. Nekateri naši dijaki 
se celo vzporedno šolajo, 
poleg naše gimnazije obi
skujejo Konservatorij za 
glasbo in balet.
Poleg znanja nam veliko po
menijo nasmejani obrazi di
jakov, ki imajo bogato ži
vljenje tudi izven pouka. 
Prepričani smo, da bodo 
postali samozavestni in 
uspešni mladi ljudje, ki se 
bodo veselili prihodnosti in 
bodo znali in upali živeti 
svoje življenje.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2018/19  
vpisovali v tri gimnazijske programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo 
in športni oddelek ekonomske gimnazije.
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petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

petek, 2. februar 2018,
ob 19. uri

dobrodelni
koncert

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:  
TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ:  Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta
Vstopnina: 15 €

OMAR NABER

KVATROPIRCI  MANCA ŠPIK  
ob spremljavi 
ORKESTRA
SLOVENSKE VOJSKE
voditelj 
BOŠTJAN ROMIH

pomagajmo 
skupaj

Medijski pokrovitelji:

organizator
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Nitri na Slo-
vaškem bodo od jutri do ne-
delje potekale kvalifikacije 
za svetovno prvenstvo v flo-
orballu. V drugi kvalifikacij-
ski skupini bo nastopila tudi 
Slovenija. Pomerila se bo z 
reprezentancami Slovaške, 
Nemčije, Francije in Šved-
ske. Na svetovno prvenstvo 
se bodo uvrstile prvo- in 
drugouvrščene ekipe vseh 
štirih skupin in dve najbolj-
ši tretjeuvrščeni ekipi.
"Na kvalifikacije smo se v 
večini pripravljali v škofjelo-
ški dvorani Poden, ki je po-
stala nekakšen center slo-
venskega floorballa. Pripra-
ve so potekale dobro, kar 
smo potrdili tudi z zmago 
na pripravljalni tekmi proti 
Madžarom takoj po novem 
letu," je povedal selektor 
Gorazd Tomc in dodal, da se 
na kvalifikacije podajajo z 
zelo pomlajeno reprezen-
tanco, saj se je kar nekaj 

ključnih igralcev zadnjih 
kvalifikacij, ki so bile v Ško-
fji Loki, poslovilo. Tako je 
sedanja izbrana vrsta sesta-
vljena iz starejših izkušenih 
posameznikov in mladih na-
dobudnih igralcev, željnih 

dokazovanja, za katere bo to 
prvo veliko tekmovanje. 
"Že od objave kvalifikacijskih 
skupin se zavedam, da bo re-
zultat iz Škofje Loke, ko smo 
bili tretji v svoji skupini, težko 
ponoviti. V skupino so nam 

bile dodeljene kar tri ekipe 
prve deseterice svetovnega 
floorballa: Švedska, Nemčija 
in Slovaška. Vsekakor pa se 
vnaprej ne bomo predali, pre-
več smo trenirali in se pripra-
vljali," je dodal Gorazd Tomc.

Pomlajeni na Slovaško
Naša reprezentanca v floorballu, ki jo večinoma sestavljajo igralci z loškega konca, bo ta teden 
nastopila na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki se jutri začnejo v Nitri na Slovaškem.

Naša reprezentanca v floorballu je na pripravljalni tekmi v Športni dvorani Poden 
premagala Madžarsko. / Foto: arhiv reprezentance
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Informativni dan bo potekal v petek, 9. februarja 2018,
ob 11. in 17. uri ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri

program klasicne gimnazije

Veseli te bomo!Veseli te bomo!

petek 9. februar ob 11. in 17. uri
sobota 10. februar ob 9. uri

info.mdzelezniki

Gimnazija Škofja Loka

Vabimo te na 
informativca

Pridi tudi ti
vnesi svoje ime

9. februar, petek  
ob 11. in 17. uri
10. februar
sobota 
ob 9. uri
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ob 9. uri

Vabimo te na Vabimo te na 
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AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

NAŠA IZBIRA
JE HIBRID
NOVA TOYOTA CH-R HIBRID

EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Januarja je v 
Coworking centru Lokomoti-
va potekala delavnica z naslo-
vom Kulturna doživetja Ško-
fjeloškega za udeležence, ki 
se na Škofjeloškem na različ-
ne načine ukvarjajo s turiz-
mom. Slednjega želijo v večji 
meri povezati s kulturnimi 
doživetji, saj je tovrstni turi-
zem med najbolj rastočimi 
vrstami potovanj po svetu. 
Delavnico sta vodili Neja Pe-
tek in Petra Goneli iz Agenci-
je za razvoj in komunikacije v 
turizmu Nea Culpa, v Slove-
niji vodilne na področju kul-

turnega turizma. Ob tej prilo-
žnosti so udeleženci, ki so se 
v velikem številu odzvali zani-
mivi temi, prisluhnili tudi 
Andreji Križnar iz Turizma 
Škofja Loka, ki je predstavila, 
kako bo Škofja Loka (zlasti v 
okviru združenja zgodovin-
skih mest in povezana z bli-
žnjo Idrijo) predstavljala sve-
tu svoj potencial. Kulturna 
dediščina in sodobna ustvar-
jalnost pomenita največjo 
prednost v ponudbi kulturnih 
doživetij na Škofjeloškem, pri 
tem pa ne gre pozabiti na sve-
tovno priznano nesnovno 
kulturno dediščino, Škofjelo-
ški pasijon.

Na delavnici je Lucija Kavčič 
iz Zavoda za turizem in kul-
turo Poljanska dolina pred-
stavila projekt Kjer domujejo 
zgodbe, transverzala muzejev 
in kulturnih centrov na Ško-
fjeloškem. Projekt je povezal 
več partnerjev, vodilni je bila 
Občina Žiri, sodelovali pa so 
še Občina Gorenja vas - Polja-
ne (s Šubičevo hišo), Javni 
zavod Ratitovec iz Železni-
kov, Loški muzej, Razvojna 
agencija Sora z Rokodelskim 
centrom Duo. Cilj je bil pove-
zati te ustanove na Škofjelo-
škem, obogatiti njihovo po-
nudbo z vsebinami na osnovi 
zgodb in poenotiti promocijo. 

Kulturna doživetja Škofjeloškega

Velika udeležba na delavnici Kulturna doživetja Škofjeloškega

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

5. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...


