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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Časnik Finan-
ce je decembra lani znova 
objavil raziskavo o kakovosti 
življenja v 212 občinah v Slo-
veniji. Kje ljudje zaslužijo 
nadpovprečne plače, kje je 
nizka stopnja brezposelno-
sti, dostopna stanovanja, kje 
imajo dobro urejeno infra-
strukturo, kje najbolj zdrave 
prebivalce? Po petih glavnih 
kazalcih (gospodarstvo, pre-
bivalstvo, infrastruktura, 
zdravje in kriminaliteta) in 
48 podkazalnikih so stati-
stično izračunali, kje v Slo-
veniji se najbolje živi. Dobili 
so odgovor, da je na vrhu 
"top lestvice" že četrto leto 
zapored občina Cerklje na 
Gorenjskem, vse štiri obči-
ne na Škofjeloškem pa so 
uvrščene med prvih deset. 
Najboljša je na drugem me-
stu občina Gorenja vas - Po-
ljane, na četrtem so Žiri, 
peto mesto si z občino Dol 
pri Ljubljani delijo Železni-
ki, na sedmem mestu je 
Škofja Loka. Med prvimi de-
setimi je devet občin z Go-
renjskega, med prvih petde-
set je uvrščenih dvanajst 
gorenjskih. 
Na naslednjih straneh naj-
demo komentarje iz občin 
na Loškem, kjer se po različ-
nih merilih iz raziskave ča-
snika Finance dobro živi. V 
Škofji Loki, ki je bila še po 
prejšnji raziskavi uvrščena 
na deseto mesto, so po lan-
skih podatkih napredovali 
na sedmo mesto. Župan 
Tine Radinja pa ob tokra-
tnem rezultatu pravi: "Kako-

vost življenja Ločank in Lo-
čanov je glavno vodilo vsega, 
kar delamo na Občini Škofja 
Loka. Zato je taka temeljita 
raziskava, ki nas že vrsto let 
uvršča med prvih deset, do-
ber kazalnik in sem vesel 
rezultata. Še bolj pa mi je 
pomembno, da se kakovost 
življenja vidi, ko greš skozi 
mesta, v šolo, vrtec, na delo 
..., da so občankam in obča-
nom na voljo delovna me-
sta, da se gradijo vrtci, da se 
kakovost življenja v več po-
gledih dviguje. Zelo me tudi 
veseli, da smo po kakovosti 
življenja na prvem mestu 
med vsemi občinami, ki 
imajo nad 10 tisoč prebival-
cev. To med drugim kaže, 
da je strategija naše občine, 
začrtana do leta 2025 (ki jo 
nameravamo v prihodnje 
posodobiti), pravilno usmer-
jena."
Med večjimi občinami je to-
rej Škofja Loka prva, nasled-
nji večji sta Domžale in 
Ljub ljana, Kranj je denimo 
na šestnajstem mestu. Škof-
jo Loko pa prehitevajo obči-
ne, ki so trikrat manjše od 
nje, kar bi lahko pripisali 
metodologiji, ki ji sledi razi-
skava. Občino Škofja Loka 
po tem, ko je uvrščena na 
sedmo mesto med 212 slo-
venskimi občinami, med 
"top 10" najdemo le še en-
krat, in sicer je med deseti-
mi najbolj zdravimi sloven-
skimi občinami na devetem 
mestu, tokrat celo pred Cer-
kljami. Na drugem in tre-
tjem mestu sta sosednji ob-
čini Gorenja vas - Poljane in 
Žiri.

se dobro živi
V raziskavi časnika Finance so vse štiri občine na 
Škofjeloškem po kakovosti bivanja uvrščene med 
prvih deset. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Predlagatelj 
postavitve kipa dr. Marije 
Bračko v Aleji zaslužnih Lo-
čanov je bil Zavod Tri, zavod 
za trajnostne skupnostne 
prakse Škofja Loka, s podpo-
ro Zdravstvenega doma Ško-
fja Loka. Preden je škofjelo-
ški občinski svet aprila 2018 
potrdil predlog, se je zvrstilo 
več prizadevanj, da bi pri za-
slugah za lokalno okolje 
upoštevali tudi ženske. 
Kot je v nagovoru ob odkri-
tju kipa povedala Nina Ar-
nuš iz Zavoda Tri, so ob 
spoznanju, da so dosežki 
žensk tudi v današnjem 
času še vedno spregledani, 
leta 2015 postavile svojo Ale-
jo znamenitih Ločank in 
tako nastavile zrcalo družbi, 
ki postavlja obeležja samo 
moškim. Zatem so v izložbe 
in pred vhode v mesto sku-
pnosti na ogled postavile sil-
huete znamenitih Ločank, 
med temi je bila tudi Marija 
Bračko. "Da je zdaj dobila 
svoje mesto v Aleji, nas nav-
daja s ponosom, lahko pa 
nas je tudi malo sram, da se 
je zgodilo šele zdaj," je spo-
mnila Nina Arnuš in nada-
ljevala: "Kip pomeni po-
membno sporočilo skupno-
sti, da globoko spoštuje svo-
je člane in članice in jim to 
spoštovanje tudi javno izra-

ža. Zdravnica s svojim pre-
danim delom predstavlja 
zgled za vse nas, deklicam 
pa lahko pomeni spodbudo 
pri izbiri življenjske poti. Ob 
tem se je treba zavedati, da 
kip ni dovolj. Neprestano si 
moramo kot skupnost priza-
devati, da nikogar ne pusti-
mo zadaj, da vsakemu omo-
gočimo takšno odrivno me-
sto na življenjski poti, da bo 
lahko živel svoje sanje."

O Mariji Bračko (1914–
2004), prvi stalni zdravnici 
v Škofji Loki, zaslužni tudi 
za gradnjo Zdravstvenega 
doma Škofja Loka, ki je vr-
sto let sama skrbela za 
zdravje skoraj 15 tisoč prebi-
valcev vseh starosti na tem 
območju, je spregovoril tudi 
dr. Aleksander Stepanovič, 
direktor zdravstvenega 
doma. Njen delavnik se je 
raztezal od jutra do večera, 

pogosto tudi ponoči. Zjutraj 
je sprejemala paciente v am-
bulanti, kamor je vsak dan 
prišlo od petdeset do sto bol-
nikov, ob popoldnevih je 
obiskovala bolnike na domu, 
ponoči pa sprejemala nujne 
primere. Dr. Marija Bračko 
je postavila trdne temelje za 
strokovni in organizacijski 
razvoj loškega zdravstva. 

Prva ženska v Aleji
Vztrajne predlagateljice so dosegle, da je po dvanajstih moških, ki so jim doslej postavili  
doprsne kipe v Aleji zaslužnih Ločanov, tam dobila kip tudi prva zaslužna Ločanka. To je zdravnica 
dr. Marija Bračko, utemeljiteljica osnovnega zdravstva v Škofji Loki.   

Ob doprsnem kipu Marije Bračko njena družina, slavnostni govorniki in avtor kipa 
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Škofja Loka – Letošnja slovesnost v spomin petdesetim 
ustreljenim talcem za Kamnitnikom bo v nedeljo, 9. febru-
arja, ob 16. uri pri spomeniku. Pripravljata jo Občina Škofja 
Loka in Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka.

Slovesnost za Kamnitnikom

Rad bi navdihnil 
pasijonce

Za režiserja Škofjeloškega pasijona 
2021 je bil izbran Borut Gartner, 
ljubiteljski režiser, ki je pasijon 
režiral že leta 2009.
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Avto na 
voljo marca

Prevoze starejših in 
gibalno oviranih oseb 
bodo v okviru projekta 
Prostofer predvidoma 
marca začeli izvajati tudi 
v občini Žiri.
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ŠKOFJA LOKA

Drsališče hit letošnje 
zime
Novost letošnjih decembr-
skih prireditev je bilo drsali-
šče na Trgu pod gradom, za 
katerega pravijo, da je pravi 
hit letošnje zime. Žal se s fe-
bruarjem poslavlja.
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GORENJA VAS - POLJANE

Glavni projekt 
poplavna varnost
V Poljanah so se že začela 
dela v okviru projekta za po-
večanje poplavne varnosti 
Poljanske Sore, na Visokem 
pa ta čas obnavljajo streho 
na dvorcu.
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ŽELEZNIKI

Aljoša je pravi borec
V zadnjega pol leta, kar je 
postal tetraplegik, je Aljoša 
Habjan iz Selc že večkrat 
spoznal, da v nesreči ni ostal 
sam. Dobrodelne akcije zanj 
se še vedno vrstijo.
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ŽIRI

Z glasbo popestrili 
praznike
Pihalni orkester Alpina Žiri je 
konec decembra dvakrat na-
stopil pred razprodano dvo-
rano DPD Svoboda. Gostje 
učenci njihove glasbene šole 
in mladinski pevski zbor OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas.

stran 11

 



2

Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 28. januarja 2020

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 1/let nik IX, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 8, ki je iz šel 28. januarja 2020.
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. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Škofja Loka – Župan Tine Ra-
dinja je letošnji sprejem na-
mesto v Sokolskem domu 
priredil prav v novozgraje-
nem Vrtcu Kamnitnik. Gre 
za kronski primer v zadnjih 
letih dokončanih investicij, za 
novo kakovost prostora za 
otroško igro, za prihodnje ge-
neracije v tej stavbi, pa tudi za 
primer skoraj ničenergijske 
gradnje. Na sprejemu za 
predstavnike gospodarskih 
družb, javnih zavodov in dru-
gih ustanov v občini, za dru-
štva in druge nevladne orga-
nizacije, za krajevne skupno-
sti in medije so tako goste 
najprej s prisrčnim progra-
mom pozdravili otroci, nato 
pa jih je nagovoril župan Tine 
Radinja, ki je poudaril pomen 
dobrega sodelovanja in siner-
gije v skupnosti.
"Leto 2019 je bilo zame po-
sebno leto. Prvo leto sem 
vodil občino in končali so se 
projekti, ki so izvirali še iz 
prejšnjega mandata, ko je 

občino vodil župan Miha 
Ješe. Eden takšnih je bil tudi 
Vrtec Kamnitnik," je dejal 
župan Tine Radinja in ome-
nil še nekatere lani končane 
naložbe, med katerimi sta 
tudi prva faza urejanja Ki-
dričeve ceste in urejanje 
prometne infrastrukture v 

Ševljah. Še naprej oživljajo 
staro mestno jedro, kar na-
črtno poteka že več let. Lani 
so v mestu odprli tudi nov 
turistično-informativni cen-
ter, ki je sprejel že okoli de-
set tisoč obiskovalcev. Tudi 
to sledi namenu, da se spet 
vrne življenje v staro me-
stno jedro. Kot hrbtenico 
mesta, ob kateri se odvija 
največji del družbenega ži-
vljenja, pa župan vidi os 
med Vrtcem Kamnitnik ne 
eni in Poljanskimi vrati na 
drugi strani mesta. Velik po-
udarek namenja občina traj-
nostni mobilnosti, kar želi 
doseči z boljšimi kolesarski-
mi povezavami, izboljša-
njem javnega prometa, s 
prevozi na klic, z električni-
mi vozili. Na Eko skladu so 
zdaj dobili subvencijo za na-
kup dveh takih vozil, ki jih 
bodo dobili že to leto.

Nanizal je tudi načrte za leto 
2020. "Letos želimo končati 
knjižnico na Trati. Začele se 
bodo tudi priprave na uredi-
tev centralne knjižnice, letos 
namreč končujemo nakup 
stavbe Name za ta namen. 
Na novo se uvaja participa-
torni proračun," je povabil o 
letošnjih načrtih. Dotaknil 
se je tudi tako imenovanih 
"mehkih vsebin": številnih 
prireditev, ki bogatijo mesto 
in okolico (letos bo v Škofji 
Loki kar šest različnih festi-
valov) in bližajoče se uprizo-
ritve Škofjeloškega pasijona 
v letu 2021, ki bo prvič pote-
kala pod Unescovo zaščito, 
prihodnje leto pa bo tudi tri-
stota obletnica nastanka Pa-
sijona, kar bo oboje dobra 
priložnost, da Škofja Loka 
pokaže Evropi in svetu, kako 
bogato je naše kulturno iz-
ročilo.

Županov sprejem  
v Vrtcu Kamnitnik
Letošnji ponovoletni sprejem za predstavnike gospodarskih družb, javnih zavodov in drugih institucij 
v občini, društev in nevladnih organizacij ter medijev je župan Tine Radinja priredil v novem Vrtcu 
Kamnitnik, kjer jim je v živo pokazal "naložbo v našo prihodnost". 

Nagovor župana Tineta Radinje gostom ponovoletnega sprejema / Foto: Tina Dokl

Prisrčen sprejem otrok iz Vrtca Kamnitnik / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Novost leto-
šnjih decembrskih priredi-
tev pod naslovom Loka v 
snegu je bilo drsališče na 
Trgu pod gradom, za katere-
ga pravijo, da je pravi hit le-
tošnje zime. Žal bo odprto le 
še nekaj dni, saj trg in graj-
ski hrib že pripravljajo na 
februarski Pokal Loka.
"Mestno drsališče v Škofji 
Loki je bilo zelo dobro spre-
jeto. Odprto je vse dni, ra-
zen v primeru padavin. Oce-
na obiska v decembru, ki 
temelji na dnevnem številu 
izposojenih drsalk, je pov-
prečno dvesto obiskovalcev 
dnevno. Ob koncih tedna, 
ko je drsališče odprto cel 
dan, je obiskovalcev več, 

med tednom, ko obratuje 
samo popoldan in zvečer, 
nekoliko manj," je o obiska-
nosti drsališča povedala 
Jana Fojkar, ki na Občini 
Škofja Loka skrbi za priredi-
tve. Poleg tega so drsališče v 
dopoldanskem času obisko-
vale tudi lokalne šole, pote-
kali pa se tudi različni spre-
mljevalni programi (prazno-
vanja rojstnih dni, t. i. after 
work zabave, hokejske tek-
me, koncerti …), ki so na in 
ob drsališče privabljali nove 
obiskovalce. 
Drsališče bo obratovalo še 
do 2. februarja 2020. "V fe-
bruarju Škofja Loka gosti 
tudi Pokal Loka, ki bo letos 
potekal od 14. do 16. febru-
arja. V ta namen že poteka 
zasneževanje pobočja pod 

Loškim gradom, kjer izpe-
ljejo tekmo paralelnega 
smučanja. Trg pod gradom 

pa je prizorišče odprtja Po-
kala Loka in podelitve ko-
lajn," še pojasni Jana Fojkar.

Drsališče hit letošnje zime

Dva meseca je mestno drsališče v Škofji Loki privabljalo 
obiskovalce. / Foto: Gorazd Kavčič

Zelo rad imam staro resnico: 
Plani so neuporabni, planira-
nje pa je ključno. Izrek govo-
ri o tem, da se – v današnjem 
zelo pestrem in mobilnem 
svetu hitrih premikov – tež-
ko natančno, "'za prmej"' dr-
žimo načrta. Podobno je z 
občinskimi plani. Večinoma 
so okvirni. Nekatere nam po-
stavlja proračun, druge re-
dne naloge občine, postavlja-
mo pa si tudi prioritetne pla-
ne, ki omogočajo izvedbo 
strategije. V občinski strate-
giji je pet ciljev. Če jih hoče-
mo dokončno uresničiti v 
petih ali desetih letih, mora-
mo postopoma vsako leto v 
to smer nekaj storiti. Tako si 
sproti na začetku leta, ki velja 
za nekakšno naravno prelo-
mnico, zastavimo plan, kaj 
bomo naredili. 
Enako smo se načrtovanja lo-
tili tudi letos. S sodelavkami 
in sodelavci smo po oddelkih 
pripravili nabor 50 projektov 
za leto 2020, ki se dotikajo 
okolja, izboljšav infrastruktu-
re, kulturnega in družbenega 
dogajanja, družbene infra-
strukture in reorganizacije 
gospodarskih javnih služb v 
občini. Konkretneje so to pro-
jekti odprtja nove knjižnice 
na Trati, večji premiki na sta-
novanjskem področju, kjer bo 
občina prenovila več stano-
vanj in bomo pridobili devet 
stanovanjskih enot. Na novo 
bomo postavili javno komu-
nalno podjetje za izvajanje 
gospodarskih javnih služb, 
tesno bomo sodelovali z no-
vim izvajalcem pogrebnih de-
javnosti, kjer je bil v začetku 
leta vpeljan nov sistem. 
Ukvarjamo se z okoljskimi 
projekti, kot so na primer 
skrb za vodo, velik poudarek 
pa dajemo letos tudi več pro-
jektom na področju zelene 
mobilnosti. Gre denimo za 
ukrepe na področju javnih 
prevozov, kolesarjenja, novih 
oblik mobilnosti, kot so pre-
vozi na klic, električna vozila 
za staro mestno jedro ... Vse 
to nas čaka v tem pestrem in 
zanimivem letu.

To bomo dosegli skupaj s so-
delavkami in sodelavci v ob-
činski upravi in s pomočjo 
različnih projektnih skupin, 
ki bodo skrbele za vsak posa-
mezen projekt do njegove re-
alizacije. Postavljene plane 
namreč spremljamo teden-
sko in mesečno. Ugotavljamo 
napredek in spodbujamo ak-
tivnosti na ključnih podro-
čjih. Preverjamo možnosti za 
črpanje evropskih sredstev. 
Pri tem smo uspešni, se pa 
trudimo, da bomo v priho-
dnje še bolj. Trenutno imamo 
kar nekaj pridobljenih sred-
stev, vezanih na področje traj-
nostne mobilnosti. Tako mo-
ramo zasledovati tudi cilje 
razpisov, da bomo sredstva 
lahko v celoti porabili. 
Leto 2020 sicer zaznamuje 
še en večji projekt Naša 
Loka, projekt participatorne-
ga proračuna, ki ga bomo 
zagnali v sodelovanju z vse-
mi enajstimi krajevnimi 
skupnostmi. Krajanke in 
krajani boste imeli prilo-
žnost predlagati svoje pro-
jekte, ki jih bomo potem v 
sodelovanju realizirali v pri-
hodnjih 18 mesecih.
Leto je naraven cikel; kot je 
pomembno planiranje ob 
začetku leta, je tudi ob za-
ključku leta pomembna 
evalvacija, ocena, kaj je bilo 
dobro in kaj ne. To je potem 
osnova za načrtovanje v na-
slednjem letu. 

Tine Radinja, župan 

Županov kotiček

Načrtujemo

Tine Radinja
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za najlepšo otroško 
pravljico Škofje Loke
1. nagrada: 1200 EUR, izdaja pravljice v obliki knjige ter 30 brezplačnih izvodov
2. nagrada: 500 EUR, 3. nagrada: 300 EUR
Več o natečaju: www.skofjaloka.si, rubrika Novice in objave/ Razpisi, javna naročila, natečaji 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Z ustvarjalni-
mi otroškimi delavnicami 
smo sicer poskusili že v pre-
teklem letu, a obisk med te-
dnom ni bil posebno dober. 
V Škofji Loki je namreč veli-
ko dobre ponudbe za otroke, 
zato se moraš kot ponudnik 
zelo potruditi s kakovostjo," 
je povedala Apolonija Kan-
dus, strokovna delavka v 
Večgeneracijskem centru 
Gorenjska pri Zavodu O, za-
vodu škofjeloške mladine, ki 
sta tudi organizatorja otro-
ških delavnic. "Zdaj so delav-
nice ob sobotnih dopoldne-
vih, ko med 10. in 12. uro 
manjše otroke lahko spre-
mljajo starši, večji pa so v 
delavnicah lahko sami, med-
tem ko gredo njihovi starši 
po opravkih, za vsak primer 
pa pustijo svojo številko. 
Tako imajo eni in drugi lah-
ko dve uri časa zase, otroci za 
različne ustvarjalne dejavno-
sti, ki potekajo v našem ate-
ljeju. Delavnice vodi evrop-
ska prostovoljka Manon, 
druga prostovoljka Tanja Ni-
količ pomaga s prevodi, tudi 
sama kdaj sodelujem in se 
tako izmenjujemo."
Posebnost otroških ustvarjal-
nih delavnic je prostovoljka 
Manon Paolucci, ki je pred 
prihodom v Škofjo Loko de-
lala kot prostovoljka v Franci-

ji, v Škofji Loki pa je od lan-
skega julija pri Zavodu O in 
se vključuje v različne pro-
jekte. Na začetku je sodelova-
la s Šubičevo hišo v Poljanah, 
zdaj pa je njeno delo bolj po-
vezano z otroki in tudi starej-
šimi v Škofji Loki, sodeluje 
tudi pri različnih dejavnostih 
na šoli Jela Janežiča. Kako pa 
dela z otroki na sobotnih de-
lavnicah?
"Rada bi, da bi bile delavnice 
koristne, da se otroci kaj no-
vega naučijo, a na zabaven 

način," pove prostovoljka, ki 
otroke nagovarja v franco-
skem jeziku, trudi pa se tudi 
s slovenščino. "Tako je bila 
tema naše prve delavnice 
Evropa, igrali smo se spomin 
in sestavljali pare zastav 
evropskih držav, na zemljevi-
du smo iskali države in po-
dobno. Za naslednja sreča-
nja bomo prisluhnili zlasti 
željam otrok. Razmišljali 
smo tudi, da bi se februarja 
ukvarjali z oblikovanjem gli-
ne. Ker dokončanje teh izdel-

kov terja svoj čas, naj bi bila 
glini posvečena tri srečanja." 
Manon dela tudi s starejšo 
generacijo, ki se druži ob 
francoskem jeziku, pred no-
vim letom pa so pripravili 
francoski kulinarični dan. 
Manon se je Slovenija zelo 
priljubila in je po tem, ko bo 
končala svoje prostovoljsko 
delo, ne bi rada zapustila. 
Zanima jo delo v franco-
skem inštitutu, sodelovanje 
s šolami in pri pripravi raz-
ličnih dogodkov.   

Delavnice z evropsko 
prostovoljko
Januarja ob sobotah v ateljeju Pri Odeči Ostrigi potekajo otroške ustvarjalne delavnice. V njih se 
otroci družijo z evropsko prostovoljko Manon Paolucci, ki sicer dela v okviru Zavoda O.

Apolonija Kandus in Manon Paolucci, sodelavki pri otroških ustvarjalnih delavnicah 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Projekt sicer 
združuje šest dogodkov v pe-
tih partnerskih evropskih me-
stih, med katerimi je Škofja 
Loka vodilni partner. Za iz-
vedbo programa so na evrop-
skem razpisu prejeli 146 tisoč 
evrov. Prvo srečanje je bilo 
lani v Škofji Loki, na njem pa 
so župani razpravljali o parti-
cipatornem proračunu, v na-
daljevanju pa sledijo srečanja 
v Judenburgu, Škofji Loki, 
kjer bo vzporedno potekala 
tudi generalna skupščina 
združenja evropskih mest 
Douzelage, v madžarskem 
Köszegu, v albanskem mestu 
Kruja in zadnje prihodnje 
leto v nemškem Bad Kötztin-
gu. Vsa mesta, razen alban-
skega, sodijo v združenje Do-
uzelage, ki vključuje mesta iz 
vseh držav Evropske unije.
"Na srečanjih, kjer sodelujejo 

predstavniki lokalnih skupno-
sti, seniorji, učitelji in dijaki, 
želimo izmenjati prakse na 
področju kakovostnega stara-
nja in medgeneracijskega so-
delovanja, ob tem pa ugotoviti, 
kaj vse lahko izboljšamo na 
tem področju," je povedal ko-
ordinator projekta Miha Ješe. 
Trenutno potekajo intenzivne 
priprave na srečanje, ki bo 
marca v avstrijskem Juden-
burgu in kjer pričakujejo ka-
kih sto udeležencev. "Posvetili 
se bomo trem podpornim de-
javnostim, pomembnim za 
kakovostno staranje: zdra-

vstvu, kajti brez zdravja ni kva-
litete življenja; elektronskemu 
opismenjevanju starejše gene-
racije, pri čemer lahko v veliki 
meri pomagajo mladi; in mo-
bilnosti starejših."
Že maja pa bo tretje srečanje v 
Škofji Loki, kjer bo osnova sre-
čanja program kakovostnega 
staranja, ki so ga pred dvema 
letom oblikovali v Škofji Loki 
in ga želijo skupaj nadgraditi z 
izkušnjami iz drugih držav. 
To srečanje bo najbolj mno-
žično od vseh, saj bo potekala 
tudi generalna skupščina 
združenja Douzelage in bodo 
na njej navzoči predstavniki 
28 mest in tudi predstavniki iz 
Kruje v Albaniji, ki jih štejejo 
kot nekakšne pridružene čla-
ne. Na srečanje vabijo tudi ve-
leposlanike. Kot pravi Miha 
Ješe, za to priložnost načrtuje-
jo okroglo mizo, kjer se name-
ravajo dotakniti pereče teme 
stanovanj za starejše. Vodil naj 

bi jo Zoran Stančič, vodja 
predstavništva Evropske ko-
misije v Sloveniji, primerjali 
pa bi izkušnje Slovenije, Nem-
čije in Romunije na tem po-
dročju. Za Škofjo Loko velja, 
da starejši ljudje, veliko med 
njimi je samih, živijo v preve-
likih hišah in stanovanjih, za-
radi stroškov z njimi jim za 
življenje ostane malo denarja 
in tudi zato je med starejšimi 
toliko socialno ogroženih. Ži-
vijo pretežno v lastniških sta-
novanjih, rešitev zanje pa se 
kaže v več najemnih stano-
vanj.  

Pripravljajo se 
na srečanja
V Škofji Loki se pripravljajo na dve skorajšnji 
srečanji v okviru projekta Evropa za državljane: 
Mladi in starejši – aktivno staranje. 

Kot je dejal govornik, ki je 
obudil zgodovino zdravstve-
nega doma od začetkov, ki 
jih je spodbudila dr. Marija 
Bračko, tudi danes 130 zapo-
slenih v zdravstvenem domu 

pri njej še vedno najde nav-
dih za svoje delo.
Tretja govornica pa je bila 
Špela Justin, direktorica ob-
činske uprave. Ne le zato, ker 
je odkritje kipa prvi ženski v 
Aleji dobra priložnost, da 
spregovorijo ženske, pač pa 

tudi zaradi službene odso-
tnosti župana Tineta Radi-
nje, je povedala Justinova. 
Izrazila je zadovoljstvo ob 
tem, da je v Aleji ob dvanaj-
stih moških dobila kip tudi 
ženska, in sicer zato, ker so 
bile ženske v preteklosti 
kljub svojemu delu in veli-
kem vložku svoje kreativno-
sti pogosto prezrte. "Enako-
vredno soustvarjamo druž-
bo, nekatere med nami so še 
bolj pogumne in neustrašne, 
med njimi Marija Bračko, ki 
je s svojim delom pustila glo-
boko sled in katere prehoje-
na pot je lahko vsem za 
vzor," je dejala Justinova.
Ob odkritju kipa, ki ga je 
tako kot ostale izdelal aka-
demski kipar Metod Frlic, je 
bila navzoča tudi družina 
Marije Bračko, sin Janko in 
hči Margareta. Margareta 
Bračko se je zahvalila vsem, 
ki so prepoznali pomen nji-
hove mame, loške zdravnice 
Marije Bračko. Glasbeno sta 
dogodek obogatila glasbeni-
ka Katarina Juvančič in De-
jan Lapanja.

Prva ženska v Aleji
31. stran

Škofja Loka je vodilni partner v projektu Evropa 
za državljane: Mladi in starejši – aktivno 
staranje, za katerega je prejela 146 tisočakov 
evropskega denarja.

Zahvala Margarete Bračko, hčere zdravnice Marije  
Bračko / Foto: Tina Dokl
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 9. člena Odloka o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka 

(UGSO št. 13, 22. 3. 2019, v nadaljevanju: Odlok) in 7. člena 
Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2020 

(sprejet 12. 12. 2019, v nadaljevanju LPŠ) Občina Škofja Loka 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2020
ZA PODROČJA

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

in
sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih 
straneh Zavoda za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si. 

Rok za prijavo je do petka, 28. februarja 2020. 

Datum: 17. 1. 2020
 Tine RADINJA l.r.   
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

Pri uprizoritvah Škofjelo-
škega pasijona sodelujete že 
od samega začetka. Kakšne 
so vaše izkušnje?
Najprej je to osebna izku-
šnja. Vsak se namreč sam 
vpraša, zakaj bo šel v proce-
sijo in kaj mu to pomeni. 
Osebno sem v zadnjih letih 
doživel več življenjskih pre-
izkušenj in mi je pasijon po-
magal pri zorenju. Če se vr-
nem v leto 1998, ko se je kot 
prvi lotil režije pasijona 
Marjan Kokalj, sem pred-
vsem želel kot ljubiteljski 
režiser pomagati pri tem ve-
likem projektu. Skozi pri-
pravo pasijonske procesije 
pa sem videl, s čim se sploh 
ukvarjamo. Takrat sem se 
prvič srečal z besedilom, vi-
del sem, v kako lepi pisavi je 
zapisano, kje hranimo to 
zgodovinsko dragocenost, 
spremljal sem zbiranje 
igralcev, kostumografijo ... 
zame je bilo vse novo. Po 
dvajsetih letih, ko pasijon 
ves čas spremljam, vidim, 
da je vsaka njegova uprizori-
tev, ki gre skozi Škofjo Loko, 
uspeh. Natančno sem spre-
mljal tudi zadnjo uprizori-
tev leta 2015 in naj na tem 
mestu čestitam vodji, reži-
serju in vsem sodelujočim, 
ki so opravili veliko delo. 

Leta 2009 ste bili prvič iz-
brani za režiserja, kako ste 
to doživeli?
Vedno me je bilo strah, kaj 
bo s pasijonom, ko se je 
Marjan Kokalj po uprizori-
tvah v letih 1999 in 2000 
poslovil. Ko sem v teh letih 
sodeloval pri pasijonu in 
sem od blizu lahko spre-
mljal, kako se predajajo pro-
stovoljci, ki pri tem sodeluje-
jo, igralci, konjeniki, gasilci 
in drugi, kako žrtvujejo svoj 
prosti čas za izpeljavo pasijo-
na, mi to je močno priraslo k 
srcu; tako sem sklenil ostati. 
Ko je šel Marjan Kokalj na 
druga pota, sem se odločil 
kandidirati za režiserja in 
naključje je naneslo, da sem 
bil tudi izbran. 

Kako ste doživljali svojo vlo-
go, saj ima režiser verjetno 
odločilni vpliv?
Res ima režiser veliko moč 
in vpliv, ne le na udeležence 
v procesiji, tudi na okolico. 
Ne le s svojo režijo, tudi s 
svojim zgledom lahko moč-
no vpliva na okolico. Takrat 
sem razmišljal, da pri pasi-
jonu ne gre le za predstave, 
pač pa naj se ob izteku iz 
tega razvije nekaj dobrega. 
Tako smo nekaj denarja od 
pasijona namenili ljudem v 
stiski, v največji meri smo 

prispevali pasijonci sami. 
Res neverjetno, kakšna je le-
pota teh ljudi! Med pasijo-
nom so se stkala tudi prija-
teljstva, okrepili so se odno-
si med ljudmi. Danes tarna-
mo, da nimamo časa, da bi 
se posvečali soljudem. To ne 
drži, le vzeti si ga moramo. 
V teh dneh, ko hodim od 
človeka do človeka, še pose-
bej opažam, kako pomemb-
no je vzeti si čas. 
Prostovoljci ne čakajo v vr-
sti, z njimi je treba delati, 
režiser mora imeti močan 
motiv, da prevzame vodstvo 
procesije, nato pa je treba to 
žarčiti naprej, k drugim. Pri 
pasijonu je tisoč sodelujo-
čih, in če se vsak od njih o 
pasijonu pogovarja le z 
enim človekom, jih je že dva 
tisoč, je toliko nasmehov, ki 
si jih izmenjajo med seboj 
in s tem lepšajo medsebojne 
odnose. Že v samih pripra-
vah lahko naredimo veliko 
dobrega. Dober pasijon ne 
bo viden le v predstavah, pač 
pa v odnosih in srečanjih 
ljudi. Želim, da bi predstave 
v letu 2021 prinesle pred-
vsem veliko dobrega. Oseb-
no pa mi predstava omogo-
ča, da se bom na ta način za 
dve stvari v svojem življenju 
lahko zahvalil.

S kakšno vizijo ste prepričali 
komisijo, da je ravno vas iz-
brala za režiserja?
To sicer najbolje vedo v stro-
kovnem odboru, ki me je 
izbral za to nalogo. Potrudil 
se bom, da bom z dobro iz-
vedbo pasijona izpolnil nji-
hova pričakovanja. Sicer pa 
jih je morda prepričalo moje 
delo v ljubiteljskem gledali-
šču, ki je nemara v prostoru 
pustilo pečat, tako da me po-
znajo v osrčje. Morda je tudi 
moj način dela blizu željam, 

kako izvesti pasijon in kako 
tudi prepričati tolikšno 
množico ljudi, da bo sodelo-
vala pri projektu. Verja-
mem, da mi bo to uspelo 
tudi z lastnim zgledom.
 
Ali za vas predstavlja pritisk 
dejstvo, da bo to prvi pasijon, 
izveden pod Unescovo zašči-
to, in da je še večja odgovor-
nost za izvedbo tudi zaradi 
300. obletnice njegovega na-
stanka?
Osebno tega pritiska ne ču-
tim. Leta 1998 si nismo za-
stavljali cilja, da bi prišli na 
seznam svetovne dediščine, 
naši cilji so bili drugi. Če je 
Unesco prepoznal veličino 
pasijona, smo seveda pono-
sni. Tudi pasijoncem rečem, 
naj zaradi tega ne čutijo priti-
ska, naj bodo takšni, kot so. 
Saj ravno to prihajajo gledat 
z vsega sveta: lepoto prosto-
voljstva pri izvedbi pasijon-
ske procesije, prostovoljce, ki 
so več kot mesec dni vpeti v 
predstave v velikonočnem 
času; ti ljudje se razdajajo 
ravno v času, ki bi ga družine 
nemara želele preživeti dru-
gače. Naš cilj je, da gremo v 
globino pasijona, to je tudi 
namen pasijona 2021. Da se 
tako sodelujoči kot tudi gle-
dalci poglobijo v simboliko 
pasijona in si jo razložijo.

Kateri so vaši prvi koraki pri 
pripravi na Škofjeloški pasi-
jon 2021?
Prvega januarja letos sem za-
čel uradno delovati kot reži-
ser. Že dva meseca potujem 
od ljudi do ljudi in spozna-
vam, koliko želje je še v njih 
po sodelovanju pri pasijonu. 
Želim tudi ugotoviti, kaj je 
bilo v preteklih uprizoritvah 
narejeno narobe, kaj lahko 
popravimo in še izboljšamo. 
Če bi rekel po vojaško, bi de-

jal, da sem začel graditi na 
morali. Slovenci smo lahko 
ponosni na procesijo, in če 
rečem poduhovljeno, da se je 
Jezus prek pasijonske zgod-
be spustil ravno na škofjelo-
ška tla, potem s ponosom 
pokažimo procesijo, stopimo 
vanjo in jo razumimo kot 
gledališko priložnost za po-
govore z Bogom. Prepričan 
sem, da imamo ljudje mno-
ge težave, s sodelovanjem v 
procesiji pa imajo priložnost 
premišljevanja o njih in sko-
zi procesijo zoreti. Če pa jih 
nimajo, se lahko na ta način 
zahvalijo. 

Kje ste začeli pogovore?
Vedno se vračam v leto 1998, 
to so pionirji pasijona, in tru-
dim se, da ne bi koga spre-
gledal, ko jih za leto 2021 
vabim k ponovnemu sodelo-
vanju. Poleg tega se s pasijo-
nom ukvarjam tudi tako, da 
doma pregledujem posnetke 
že izvedenih pasijonov, gle-
dališke liste, sezname ... se 
pogovarjam tudi z glasbeni-
ki, kostumografi in drugimi, 
jih vabim zraven, oni pa se 
imajo priložnost odločiti, na 
kakšen način bodo sodelovali 
pri pasijonu. Rad bi znova 
poudaril, da brez prostovolj-
cev in njihovega močnega 
motiva po sodelovanju pasi-
jona ne bi bilo. To ni samou-
mevno. Želim, da bi bila ta 
množica ljudi navdihnjena 
za pasijon 2021. Močno ves 
čas mislim na vse udeležen-
ce, ki prihajajo od Žirov, Že-
leznikov, Škofje Loke do 
Sore in drugih krajev, in se 
bom trudil, da bomo skupaj 
po najboljših močeh naredili 
veliko dobrega. Želim si biti 
režiser, ki bi lahko rekel, kot 
pravi Kekčeva pesem: Jaz pa 
pojdem in zasejem dobro vo-
ljo pri ljudeh ...

Rad bi navdihnil 
pasijonce
Za režiserja Škofjeloškega pasijona 2021 je bil izbran Borut Gartner, ljubiteljski režiser, ki je pasijon 
režiral že leta 2009. Z njim smo se pogovarjali o prvih korakih k novi uprizoritvi.

Borut Gartner / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – Na prvega novoro-
jenca v letu 2020 so morali 
v Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo (BGP) Kranj 
kar malo počakati, prvi se je 
rodil 1. januarja ob 12.33 de-
ček Filip Markovič. Njegova 
mamica Eva Fireder je pove-
dala, da se je Filipu mudilo 
na svet že pred rokom (ta je 
bil postavljen na 13. januar) 
in da se je družina, doma iz 
Škofje Loke, razveselila naj-
lepšega novoletnega darila. 
Filip je ob rojstvu tehtal 
3580 gramov in bil dolg 50 
centimetrov, ime zanj pa je 
družinica izbrala skupaj. 
Očka je bil navzoč pri poro-
du, Filipa je doma že čakal 
tudi starejši bratec Liam, ki 
bo februarja dopolnil dve 
leti.
V BGP Kranj so imeli lani 
1490 porodov, predlani 
1358. Rodilo se je več dečk-
ov, lani se jim je prvič zgodi-

lo, da so se v istem obdobju 
bivanja štirikrat rodili dvojč-
ki. V celem letu se je pri njih 
rodilo 19 parov dvojčkov, 47 
vseh rojenih pa je bilo s pre-
zgodnjim porodom (pred 37 
tednom nosečnosti). Da se 
za porod v BGP Kranj odloči 
vse več žensk, je ekipa sode-
lavcev dnevne izmene na 
drugi dan novega leta pripi-
sala dobremu delu in lani 
obnovljenemu porodnemu 
bloku. Diplomirani babici 
Anka Berlec in Mateja Rom-
šak sta poudarili, da je velika 
prednost tudi ta, da obno-
vljeni prostori zagotavljajo 
več intime, da se družina 
lahko v prvih urah po poro-
du še bolj poveže.
Prva Gorenjka in tudi prva 
deklica v Sloveniji pa je letos 
prišla na svet v Splošni bol-
nišnici Jesenice. Prvega ja-
nuarja natanko ob dveh zju-
traj se je rodila dobra dva 
kilograma težka Sofia Mar-
kič.

Filip, najlepše 
novoletno darilo
V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj 
se je prvi v letu 2020 rodil deček Filip. Družina je 
doma v Škofji Loki.

Filip Markovič z mamico Evo Fireder. Obiskali smo ju v 
BGP Kranj drugega januarja. / Foto: Tina Dokl
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(sprejet 12. 12. 2019,  v nadaljevanju LPŠ) Občina Škofja Loka 

objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2020
ZA PODROČJA

sofinanciranja investicijskega vzdrževanja športnih 
objektov

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih stra-
neh Zavoda za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si . Rok za 
prijavo je do petka, 28. februarja 2020. 

Datum: 17. 1. 2020
 Tine RADINJA, l.r.   
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da so na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljeni naslednja javna razpisa in javni poziv:

J A V N I  R A Z P I S
za izbor izvajalca in sofinanciranje izvajanja programa v 
mladinskem dnevnem centru – MDC BLOK v Frankovem 

naselju v Škofji Loki za obdobje treh let, 
od 2020 do 2022

 (kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si,  
04 51 12 330).

J A V N I  R A Z P I S
za sofinanciranje izvajanja programa v Co-working  

centru in promocijske dejavnosti v Lokomotivi  
v letih 2020 in 2021

 (kontakt: Iren Studen, irena.studen@skofjaloka.si, 04 51 12 313).

J A V N I  P O Z I V
za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim 

bo v letu 2020 Občina Škofja Loka iz proračuna 2020  
sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka

(kontakt: Jana Fojkar, jana.fojkar@skofjaloka.si, 04 511 2 312).

Javni razpis za MDC BLOK je odprt od 28. januarja 2020 do 
28. februarja 2020.
Javni razpis za izvajanje programa v Co-working centru je 
odprt od 28. januarja 2020 do 7. februarja 2020.
Javni poziv za sofinanciranje uporabe Sokolskega doma 
Škofja Loka je odprt od 28. januarja do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do 31. oktobra 2020.

Vsebina javnih razpisov in javnega poziva ter pripadajoča 
razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani Občine 
Škofja Loka: www.skofjaloka.si/Razpisi, pod rubriko Objave in 
pozivi.
Vsebina javnega poziva in razpisna dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani Sokolskega doma Škofja Loka,  
www.sokolskidom.si, pod rubriko Razpisi.

Datum: 28. 2. 2020
 Tine RADINJA l.r.   
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Nina Fehter

Škofja Loka – Ni še preteklo 
veliko Sore od tradicionalne-
ga Ostriginega maratona in 
že je tu februar, ki bo ponov-
no postregel s kopico zani-
mivih izobraževalnih ter 
kulturno-zabavnih dogod-
kov v Rdeči Ostrigi. Pestro 
dogajanje se začenja že v 
soboto, 1. februarja, ko bo v 
Ostrigi nastopila mlada is-
landska zvezdnica dj. flugvél 
og geimskip. 
»Ne gre za didžejko, kot bi 
lahko zmotno sklepali iz 
imena. Steinunn namreč na 
odru uporablja množico t. i. 
sintisajzerjev (sintetizator) 
in ritem mašin, gre za edin-
stven nastop v živo,« razloži 
Ana Bassin, predsednica 
Kulturno umetniškega dru-
štva Jadran, ki v sodelovanju 
z Zavodom O pripravlja do-
godek. »Glasbenica bi mora-
la nastopiti že oktobra, pa so 
nam jo žal zagodle višje sile. 
Zato nas še toliko bolj veseli, 
da se bo zdaj končno lahko 
predstavila škofjeloškemu 

občinstvu,« pojasnjuje Ana. 
Nastopi islandske glasbeni-
ce v živo so barviti in poetič-
ni, njena glasba pa govori o 
tujih svetovih, skrivnostih, 
sanjah in nočnih nevarno-
stih. Njeni koncerti so kot 
nenavadna zmes glasbe, 
grozljivk, poezije in gledali-
šča. Tako ima občinstvo več-
krat občutek, da se nahaja 
sredi doživetih sanj ali nekje 
daleč v vesolju. »Na svoj ra-
čun bodo zagotovo prišli 

tako ljubitelji glasbene kot 
tudi uprizoritvene umetno-
sti,« nam obljublja predstav-
nica organizatorjev.
Vsekakor pa to ne bo edini 
februarski dogodek v Rdeči 
Ostrigi. »Obeta se veliko ra-
znolikih programskih vse-
bin, vse od družabnih veče-
rov, potopisov, javnih debat, 
koncertov, razstav, pa tudi 
tematskih zabav,« razloži 
Martin Štamcar, predstavnik 
Zavoda O. Tako bodo v febru-

arju v Rdeči Ostrigi nadalje-
vali serije večerov, kot so me-
talski cikel »Ostrigina meta-
lurgija«, debatne večere »Re-
ševanje sveta in še česa«, 
razstave mladih ustvarjalcev 
v Galeriji Veža, družabne 
m e d n a r o d n e  v e č e r e 
»Ostriga's European Night«, 
na sporedu pa bo tudi tradici-
onalna (po)pustna tematska 
zabava, ki jo že nekaj let pri-
pravlja KŠŠ – klub škofjelo-
ških študentov v sodelovanju 
z Zavodom O. »To še zdaleč 
niso vsi dogodki, ki se bodo 
februarja odvili pri nas. Spre-
mljajte nas na socialnih 
omrežjih in kmalu boste iz-
vedeli več,« ostaja rahlo skriv-
nosten Martin. Ob tem velja 
poudariti še, da so v polnem 
zamahu tudi priprave na po-
letni, že dvanajsti festival »In 
Memoriam prof. Peter Haf-
ner«, ki ga bodo organizatorji 
napovedali z aprilskim kon-
certnim dogodkom, ko v Ško-
fjo Loko prihajata poljski dre-
ampop duet Coals in domača 
akademska triphop vesoljca 
Bombyx Lori.

Koncert islandske glasbenice
Drugi del Ostrigine sezone se začenja s koncertom islandske glasbenice dj. flugvél og geimskip.

Islandska glasbenica dj. flugvél og geimskip 
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Maša Likosar

Škofja Loka – Kulturno dru-
štvo Grable, društvo za krea-
tivno grabljenje sveta, je bilo 
ustanovljeno leta 2016 z na-
menom razvoja, popestritve 
in razširitve inovativne in sve-
že kulturne produkcije na šir-
šem škofjeloškem območju, 
predvsem na področjih litera-
ture, pripovedništva, bralnega 
opismenjevanja in animira-
nih filmov. So pomembni ak-
terji pri iskanju, spodbujanju, 
povezovanju, razvoju potenci-
alov in omogočanju mladim 
literatom, da se uspešno 
predstavijo širši javnosti. 
Eden od njihovih pomemb-
nih in bolj prepoznavnih pro-
jektov je Revija nič, katere 
urednika sta Toni Mlakar in 
Urban Pirc. "Revija je prostor 
kreativnega izražanja mladih 
Ločanov in Ločank tako na 
področju literature in publici-
stike kot tudi vizualnih ume-
tnosti, stripa in drugih," je 
pojasnila članica društva Pe-
tra Čičić. Letos so začeli tudi 
projekt Animirane škofjelo-
ške legende 1, kjer gre za iz-
delavo kratkega animiranega 
filma Hudičeva brv in je del 
animirane serije, ki se bo ka-
sneje dopolnila z večjim števi-
lom risank škofjeloških le-
gend.
Podobno lahko trdijo o ra-
zvoju pripovedniške scene 

na Škofjeloškem. So prvi, ki 
so začeli redno izvajanje pri-
povedovalskih dogodkov za 
otroke in odrasle, dejavni so 
tako na področju izobraževa-
nja pripovedovalcev kot pri 
organizaciji samih dogod-
kov. "Naše pomembno vodi-
lo je povezovanje profesio-
nalnih in neuveljavljenih 
pripovedovalcev z namenom 
izmenjave znanj in izku-
šenj," je poudarila Petra Či-

čić, tudi idejna vodja pripove-
dovalskih večerov, in še do-
dala: "Pripovedovanje je pri-
marni medij, kjer gre za 
obliko izražanja, ki jo ljudje 
že od nekdaj uporabljajo. 
Tudi v današnjem času, ko si 
na primer povemo, kaj smo 
počeli včeraj ali kako smo se 
imeli na počitnicah." Pripo-
vedke ob peči, ki vedno pote-
kajo v Škroparjevi hiši na 
Grajskem vrtu, vedno priva-

bijo lepo množico ljudi. Ti v 
sproščenem vzdušju poslu-
šajo pripovedovalce, ki svoje 
golo pripovedovanje včasih 
popestrijo z uporabo glasbil 
ali lutk. 
Lani so v društvu skupaj z 
Loškim muzejem, podpira 
jih tudi Občina Škofja Loka, 
izvedli šest pripovedovalskih 
dogodkov za otroke, cikel Pri-
povedke ob peči pa je v letu 
2019 vključeval tri dogodke 
ter dva pripovedovalska do-
godka, in sicer Sojenice roje-
nice – glasbeno-pripovedoval-
sko predstavo z zasedbo Baja-
té v okviru festivala Pisana 
Loka ter pripovedovalsko-
-glasbeni večer z duetom Vro-
ča župa v okviru festivala 
Loka v snegu. Zadnji Pripo-
vedka ob peči se je odvil sredi 
januarja. Pripovedovalke 
Anja Kocman, Karla B. Rih-
taršič in Petra Čičić so vsaka v 
svojem slogu pripovedovale o 
junakinjah, ki ne čakajo, da se 
jim usoda zgodi, ampak jo 
pogumno in včasih predrzno 
vzamejo v svoje roke. V febru-
arju pripravljajo dva tovrstna 
dogodka. Najprej za otroke z 
naslovom O kralju z umaza-
nimi nogami in druge pravlji-
ce, ki bo potekal 8. februarja 
ob 10. uri v Galeriji Ivana 
Groharja. Dne 26. februarja 
ob 19. uri bo naslednji v ciklu 
Pripovedke ob peči, tokrat z 
naslovom Boleča sreča.

Pripovedke ob peči
Kulturno društvo Grable, društvo za kreativno grabljenje sveta, že drugo leto izvaja cikel 
pripovedovalskih dogodkov za odrasle z naslovom Pripovedke ob peči, že tretje leto pa tudi za otroke, 
naslovljen Pravljica v galeriji.

Zadnji dogodek Pripovedke ob peči, ki poteka v Škroparjevi 
Hiši na Grajskem vrtu, so oblikovale Anja Kocman, Petra 
Čičić in Karla B. Rihtaršič. / Foto: Tina Dokl 

Občina Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja in Javni sklad 
za kulturne dejavnosti Škofja Loka vabijo na osrednjo občin-
sko prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika, 
8. februarja. Prireditev bo v četrtek, 6. februarja, ob 19.30 v 
Sokolskem domu Škofja Loka. V kulturnem programu bo 
uprizorjena bralna izvedba Visoške kronike v priredbi Ludvi-
ka Kaluže, pospremljena z glasbo iz 17. in 18. stoletja v iz-
vedbi Christine Thaler, sopran, Kristine Martinc, kljunasta 
flavta, Janeza Jocifa, čembalo, in Jake Trilarja, violončelo.

Slovesnost ob kulturnem prazniku
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Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 28. januarja 2020

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Med 
največjimi letošnjimi pro-
jekti v občini Gorenja vas - 
Poljane je slabe tri milijone 
evrov vredna naložba v za-
gotovitev večje poplavne 
varnosti na območju Poljan. 
Protipoplavne ukrepe so za-
čeli izvajati konec pretekle-
ga leta, končani pa naj bi 
bili v dveh letih. Ta čas po 
besedah župana Milana Ča-
deža potekajo dela za pre-
stavitev transformatorske 
postaje, v zemljo so že polo-
žili tudi električno napelja-
vo. "Takoj po zaključku 
omenjenih del pa se bodo 
začela pripravljalna dela za 
gradnjo novega mostu, v na-
daljevanju je predvidena še 
gradnja krožišča," je napo-
vedal župan.
Nadaljujejo tudi obnovo 
dvorca Visoko. V notranjosti 
dvorca ta čas poteka izdelava 
estrihov v pritličju, sočasno 
izvajajo tudi zamenjavo stre-
šne kritine. "Za te posege 
nam je prvič doslej uspelo 
pridobiti tudi sredstva na 
razpisu ministrstva za kul-
turo, in sicer slabih sto tisoč 
evrov," je pojasnil župan. 
Končuje se tudi statična sa-
nacija in energetska obnova 
podružnične šole na Sovo-
dnju. Energetska sanacija 
objekta je vključevala preno-
vo fasade in oken ter strešne 
kritine, pa tudi menjavo 
energenta, saj so namesto 

peči na kurilno olje vgradili 
sodobno toplotno črpalko. V 
okviru prenove objekta so 
izvedli še sanacijo strojnih 
in električnih inštalacij ter 
obnovo centralne kuhinje in 
vseh sanitarij. Letos se bo 
vendarle začelo premikati 
tudi glede obnove ceste Tre-
bija–Sovodenj. "Konec pre-
teklega leta smo se na tere-
nu sestali s predstavniki di-
rekcije za infrastrukturo za-
radi uvoza na Fužinah. Do-
govorili smo se za določene 
spremembe v projektu, ki 
jih mora projektant upošte-
vati," je razložil Čadež, ki se 
zaveda, da so na direkciji 
pred dvema letoma oblju-
bljali drugačne roke glede 
gradnje omenjene ceste, ki 
bi se morala začeti že konec 
leta 2018. "A glede na to, da 
se cesta umešča v ozko doli-
no in se je nekajkrat že zgo-
dilo, da so se stoletne vode 
razlile prek roba cestišča, je 
bilo treba predvideti še do-
datne ukrepe pri projektira-
nju in izvedbi, da ne bi pri-
šlo do prekomernega razli-
vanja ob visokih vodah." V 
drugi polovici leta pa se bo 
po načrtih začela tudi gra-
dnja novega šestoddelčnega 
vrtca pri šoli v Poljanah, za 
kar so pridobili tudi sredstva 
Eko sklada, v proračunu pa 
je za ta namen predvidenih 
devetsto tisoč evrov.
Na občini bodo letos pripra-
vili še spremembe občinske-
ga prostorskega načrta, v 

okviru katerega bodo omo-
gočili tudi gradnjo novih ba-
zenov in manjših glamping 
hišk za potrebe toplic v doli-
ni Kopačnice. "Takoj po 
sprejetju občinskega pro-

storskega načrta se bo inve-
stitor lotil pridobivanja po-
trebne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za toplice," je še poja-
snil župan.

Glavni projekt 
poplavna varnost
V Poljanah so se že začela dela v okviru projekta za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore,  
na Visokem pa ta čas obnavljajo streho na dvorcu. Na občini pripravljajo tudi spremembe občinskega 
prostorskega načrta.

V Poljanah načrtujejo gradnjo novega mostu in  
krožišča. / Foto: Gorazd Kavčič

Na dvorcu Visoko menjajo strešno kritino. / Foto: Gorazd Kavčič

Dva dneva pred božičem 
smo na občini z direktorata 
za okolje na ministrstvu za 
okolje in prostor prejeli po-
što, spisano 19. decembra na 
biotehniški fakulteti v Lju-
bljani, oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire. 
Nanašalo se je na (ne)sofi-
nanciranje dodatnih tras šol-
skih prevozov v območjih 
nevarnosti napada zveri, za 
kar se trudimo že od začetka 
letošnjega šolskega leta. Pro-
fesorji, vsi doktorji znanosti, 
so v zaključku "strokovnega 
mnenja« zapisali, da je "ver-
jetnost, da bi se napad volka 
na otroka zgodil v Sloveniji, 
izjemno majhna – praktično 
blizu nič. Zato izvedba in fi-
nanciranje predlaganih za-
ščitnih ukrepov v obliki ure-
jenega prevoza otrok v šolo 
in nazaj vsaj zaradi varstva 
pred napadi volkov po naši 
oceni nikakor ni potrebna in 
ni upravičena, ne v navede-
nih občinah ne drugod po 
državi".
Ta dopis se mi je zdel skraj-
no ponižujoč za naše starše, 
otroke in naše okolje. Ocenil 
sem, da je kratek odgovor 
nujen še pred novim letom. 
V njem sem navedel, da se 
nikakor ne morem strinjati s 
tem "strokovnim mnenjem", 
saj je zavod za gozdove že 
septembra ugotovil, da se 
volkovi pri nas pojavljajo po-
gosteje, že v najmanj dveh 
tropih, in da se vedenje vol-
kov na našem območju razli-
kuje od vedenja volkov v juž-
nem delu Slovenije, kjer so 
stalno prisotni, ter da nimajo 
nobenih dokazov, da priso-
tnost volkov v takšnih razme-
rah v določenih situacijah ne 
bi mogel ogroziti tudi člove-
ka. Nasprotoval sem očitne-
mu podcenjevanju in celo 
zanikanju nevarnosti kon-
fliktnih situacij za varnost in 
zdravje ljudi. Poudaril sem, 
da smo bili s strani osnovnih 
šol opozorjeni, da prihaja pri 
otrocih do travmatičnih izku-
šenj, ko v neposredni bližini 

na lastne oči vidijo posledice, 
ki jih povzroči napad vol-
ka. Izrazil sem zaskrbljenost 
za varnost in zdravje naših 
občanov, posebno naših naj-
mlajših, in opozoril, da je 
nujno izvesti vse potrebne 
ukrepe, da se preprečijo naj-
hujše posledice, ki jih ne iz-
ključuje niti stroka, kar je 
razvidno tudi iz mnenja Za-
voda za gozdove Slovenije.
Predlagal sem, da se zadeva 
ponovno preuči, da se skupaj 
usedejo trezne glave in da se 
izvedejo vsi potrebni nujni 
ukrepi v smeri rešitve pro-
blema. V naši občini smo 
upoštevali prošnje staršev in 
že od prvega dne letošnjega 
šolskega leta izvajamo po-
daljšane trase šolskih prevo-
zov. Čez dva tedna se je pa 
tudi po posredovanju naše-
ga poslanca g. Mahniča 
oglasil okoljski minister g. 
Zajc, ki je zapisal, da naj se 
na podlagi 81. člena zakona 
o financiranju v vzgoji in izo-
braževanju zagotovijo sred-
stva za prevoze učencev, ka-
terih pot v šolo je zaradi veli-
kih zveri ogrožena. Kljub za-
gotovilom pristojnih in od-
govornih, da se vsi dodatni 
prevozi zaradi nevarnosti 
zveri po državi sofinancirajo, 
pa v občinah Cerkno, Žele-
zniki in Gorenja vas - Polja-
ne še vedno nimamo potreb-
ne odločbe!

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Božična poslanica

Milan Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani jutri vrata odpira 
31. sejem turizma, kampin-
ga in karavaninga Alpe - 
Adria, na katerem bodo obi-
skovalcem predstavili tudi 
ponudbo Poljanske doline.
Zavod Poljanska dolina zato 
k sodelovanju vabi društva, 
ponudnike nastanitev, go-
stince, posameznike, ponu-

dnike kmečkega turizma, 
rokodelce in druge s tega 
območja, ki bi želeli sodelo-
vati pri predstavitvi na sku-
pni stojnici v stebrni dvora-
ni Gospodarskega razstavi-
šča. Sejem bo potekal do 
sobote, 1. februarja. Kot so 
še dodali v zavodu Poljanska 
dolina, organizatorji vsako 
leto poskrbijo za pestro po-
nudbo in zabaven program, 
da bi k stojnici privabili čim 
več obiskovalcev.

Predstavitev na sejmu 
Alpe Adria
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Alenka Brun

Poljane – Kulturni dom v 
Poljanah je tako nedavno na 
svojem odru gostil nastope 
diatoničnih harmonikarjev 
različnih generacij. V tek-
movalnem delu smo pri-
sluhnili devetim harmoni-
karjem iz različnih staro-
stnih skupin. Predstavili so 
se s po dvema skladbama, ki 
so ju izbrali sami, so pa na 
tokratnem predizboru naj-
več tekmovali v kategoriji 
solisti – tradicionalna in ori-
ginalna glasba, razen Pri-
moža Gnidovca, ki je tekmo-
val v dveh in se je predstavil 
še z melodijo, ki v osnovi ni 
bila napisana za diatonično 

harmoniko oziroma frajto-
narico, kot ji žargonsko naj-
večkrat rečemo. Poleg Pri-
moža so zaigrali še Jakob 
Tojnko, Aljaž Mauko, Jan 
Zgonc, Aljaž Zelnikar, Luka 
Ban, Matic Čebulj, Rou Tra-
ven, kot zadnji pa še Jurij 
Kink. 
Triindvajsetletnega Travna 
smo povprašali, ali je bilo 
prisotne kaj več treme, ker 
je nastopil za Gnidovcem, ki 
je stari znanec tovrstnih tek-
movanj in vedno posega po 
najvišjih stopničkah. A je le 
smeje odkimal in povedal, 
da se s Primožem poznata. 
Se je pa Rok državnega tek-
movanja udeležil tudi lani, 
tako da bo letos poskušal 

lanski rezultat oziroma uvr-
stitev izboljšati. 
Predizbor je na odru kultur-
nega doma povezoval Alojz 
Bogataj, ocenjevalno komi-
sijo pa so sestavljali: člana 
strokovnega sveta Zveze dia-
tonične harmonike Sloveni-
je (ZDHS) – ki skupaj z Jav-
nim skladom Republike Slo-
venije za kulturne dejavno-
sti organizirata državno tek-
movanje – Janez Fabijan in 
Rok Sitar ter podpredsednik 
ZDHS Nejc Pačnik. Pačnik 
je po zadnjem nastopu tudi 
javno prebral rezultate. Naj-
več točk je – nekako pričako-
vano – zbral Gnidovec, na 
državno tekmovanje pa so 
se uvrstili vsi nastopajoči.

Predtekmovanje v Poljanah je 
bilo tako eno od štirih. Na 
njem se niso predstavili samo 
gorenjski tekmovalci, žal tudi 
ni bilo predstavnic nežnejše-
ga spola.
 Pred samim tekmovalnim 
delom je bilo še nekaj simpa-
tičnih uvodnih točk: nastopila 
je otroška folklorna skupina 
OŠ Ivana Tavčarja iz Gorenje 
vasi, meh so raztegnili Rajko 
Bogataj in Hieronim Šubic s 
Hotavelj ter Jože Raven iz Ko-
pačnice, ki je nastopil še na 
koncu, ko je publika v dvorani 
čakala na razglasitev rezulta-
tov. Zraven je tudi zapel. Pred 
njim pa je za frajtonarico pri-
jel še Jože Meglič iz Loma 
pod Storžičem.

Zadonela je harmonika
Kulturno društvo Dr. Ivan Tavčar Poljane je sprejelo povabilo, da pomaga pri izvedbi predizbora za 
sodelovanje na že šestem državnem tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko, ki ga bo 9. maja 
2020 gostila Bohinjska Bistrica. 

Gorenja vas – Krajevna knjižnica Gorenja vas je od januarja 
dalje odprta po novem urniku. Obiskati jo je mogoče ob 
ponedeljkih od 10. do 17. ure, ob torkih in četrtkih pa od 
12.30 do 19. ure.

Nov delovni čas knjižnice
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Mateja Rant

Sovodenj – Igralska skupina 
Neč bat teatra vsako leto pri-
pravi dve novi avtorski pred-
stavi. Prva je premiero doži-
vela sredi januarja, drugo si 
bo prvič mogoče ogledati 
konec tedna na Sovodnju. 
"Za dve predstavi na leto 
smo se prvič odločili pred 
petimi leti, saj je naša igral-
ska sekcija vse številnejša," 
je pojasnil Niko Bevk, ki je 
skupaj z Jelkom Podobni-
kom prevzel režijo predsta-
ve Skrivnost na kmetiji. Za 

predstavo Kravatarji pa sta 
na režiserski stolček sedla 
Lenart Šifrar in Jure More.
Že s prvo letošnjo predstavo z 
naslovom Skrivnost na kme-
tiji jim je sredi januarja uspe-
lo kar dvakrat zapored pov-
sem razprodati dvorano kul-
turnega doma na Sovodnju, 
tako da so se morali nekateri 
na vratih celo obrniti, je poja-
snil Niko Bevk. Dogajanje so 
postavili na kmetijo Zakotnik, 
do katere je možno priti samo 
z alpinističnim vzponom ali s 
transportno žičnico. Ta pred-
stavlja edino vez s preostalim 

svetom, saj na kmetiji ni ne 
signala mobilne telefonije ne 
interneta. Kmetija leži tik nad 
prepadno steno, ki jo predsta-
vlja rob odra in pomeni stalno 
nevarnost za like, ki nastopa-
jo v igri. V predvidljiv vsakdan 
s svojim prihodom posežejo 
planinec, ki se zaljubi v go-
spodarjevo hčerko, preračun-
ljiva patronažna sestra in raz-
vajena mestna gospodična, ki 
jo pripelje Zakotnikov sin. 
Vsi bi se radi dokopali do pre-
moženja starega očeta, ki je 
javna skrivnost na kmetiji. A 
kot se izkaže ob obiskih zgo-
vorne in radovedne sosede, to 
še zdaleč ni edina skrivnost 
Zakotnikove kmetije. Kaj še 
skriva, bo mogoče izvedeti 
tudi na gostovanjih, na katera 
se odpravljajo z omenjeno 
predstavo. V soboto, 8. febru-
arja, bo zabavne pripetije na 
kmetiji mogoče spremljati v 
Bukovici, teden kasneje go-
stujejo v Gorenji vasi, 29. fe-
bruarja pa še v Stražišču pri 
Kranju.
Že ta konec tedna pa si bo v 
dvorani na Sovodnju mogo-
če ogledati še drugo avtorsko 
komedijo KUD Sovodenj z 
naslovom Kravatarji. Pred-
stava se odvija v izmišljeni 
državi Severni Bananiji, kjer 

je dolga leta vladal mag. Al-
fred Majer ml., ki je mandat 
podedoval od svojega očeta 
dr. Alfreda Majerja st. A za-
dnje volitve v "predsedniško 
republiko" prinesejo preo-
brat, saj se na predsedniški 
stolček zavihti politični zele-
nec Dušan Horvat, kar do 
temeljev zamaje politično 

dogajanje v državi. "Prvi Du-
šanov izziv je sprejem viso-
kih gostov iz Združenih dr-
žav Papaje in Sadne Barabije 
ter rešitev energetske krize, 
ki pesti Severno Bananijo. 
Alfred postane stric iz ozadja 
in Dušanu pod noge zmeče 
celo drvarnico polen …" so 
napovedali novo predstavo, 

ki so jo opremili tudi z avtor-
sko glasbo, za katero je po-
skrbel Miha Dolinar. Vsi, ki 
bodo zamudili premiero, si 
bodo igro lahko ogledali na 
katerem od gostovanj. V so-
boto, 8. februarja, bodo Kra-
vatarje uprizorili na Trebiji, 
29. februarja v Poljanah in 
14. marca v Žireh.

Skrivnost kmetije je razkrita
Dramska sekcija Neč bat teater, ki deluje pod okriljem Kulturno umetniškega društva (KUD) Sovodenj, je sredi januarja pripravila premiero svoje  
prve letošnje avtorske komedije Skrivnost na kmetiji. V februarju sledi še premiera Kravatarjev.

Sredi januarja so na Sovodnju premierno uprizorili novo avtorsko predstavo Skrivnost  
na kmetiji. / Foto: arhiv društva

Ta konec tedna se obeta še druga premiera, tokrat bodo na 
oder postavili Kravatarje. / Foto: arhiv društva

Mateja Rant

Murave – Zbirka starih 
predmetov, ki napolnjuje 
dva velika prostora v Čema-
žarjevi hiši na Muravah, je 
začela nastajati povsem po 
naključju. Ko je pred 25 leti 
v Suši pomagal pri gradnji 
novega hleva, je namreč 
med ostanki starega hleva 
našel del lesene preše, nato 
pa je iskal toliko časa, da je 
zbral vse dele, jih doma se-

stavil in ustrezno zaščitil. To 
še vedno ostaja najljubši 
predmet v njegovi zbirki, 
priznava Čemažar.
Od takrat je postal pozoren 
na stare predmete, ki jih kdo 
zavrže, in jih z veseljem 
vključi v svojo zbirko, če so le 
dovolj ohranjeni in jih je to-
rej mogoče ustrezno restavri-
rati. V zbirki je tako mogoče 
najti predmete, ki so jih vča-
sih uporabljali pri delu na 
polju in v gozdu ali v gospo-

dinjstvu, pa tudi orodje, ki so 
ga potrebovali obrtniki v ši-
viljskih, čevljarskih in mizar-
skih delavnicah. Po stenah je 
mogoče občudovati lepo 
ohranjene in restavrirane 
konjske komate in volovske 
jarme, pod njimi so lično 
zloženi stari šivalni stroji, ko-
vaški in tesarski pripomočki, 
radijski sprejemniki, kolo-
vrat ... Prav s kolovratom je 
povezana zanimiva zgodba, 
saj si je nekdanji lastnik, ko 

ga je videl po obnovi, zaželel, 
da bi mu ga vrnil, čeprav bi 
skoraj končal v smeteh, je 
pojasnil Čemažar. Ponosen 
je tudi na star suknjič, ki je 
znova našel pot v hišo, v ka-
teri je bil izdelan. "Moj stari 
oče je bil namreč krojač, in 
ko sem si suknjič natančneje 
ogledal, sem na njem našel 
našitek, na katerem piše: 
Janko Čemažar, krojaštvo Ja-
vorje – p. Poljane." Suknjič 
je dobil od Andreja Derlinka 

iz Društva Rovtarji, katerega 
član je že od začetka tudi Če-
mažar. Na tekmah namreč 
starim smučem prilagodijo 
tudi svojo opravo. Kot član 
Društva Rovtarji je seveda 
tudi navdušen zbiralec starih 
smuči, v svoji zbirki jih ima 
ta čas vsaj sto parov, ocenjuje 
Čemažar. Najstarejši pred-
met, ki ga hrani Čemažar, je 

star mlinček za kavo, na ka-
terem je letnica 1876, ta čas 
pa se že skoraj eno leto 
ukvarja z restavriranjem le-
sene skrinje, na kateri je le-
tnica 1760. In čeprav je nje-
gova zbirka že precej obse-
žna, jo bo še naprej dopolnje-
val, je zatrdil Čemažar. "Hiša 
je velika, prostora imam še 
dovolj," se posmeje.

Najljubša mu je lesena preša
Stari predmeti, ki jih zbirata Milan in Breda Čemažar z Murav, so za nekoga le »stara šara«, sama pa v njih vidita dragocen spomin na nekdanje čase. 
Pred uničenjem in pozabo sta tako rešila številne zanimive predmete, za katere smo danes že skoraj pozabili, za kaj so se uporabljali.

Zbiratelj Milan Čemažar / Foto: Gorazd Kavčič

V svoji zbirki ima številne lepo ohranjene stare  
predmete. / Foto: Gorazd Kavčič

Suknjič, ki ga je izdelal njegov stari oče in se je po 
naključju znašel v njegovih rokah / Foto: Gorazd Kavčič O
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Občina Železniki

Loški glas, torek, 28. januarja 2020

V prvem tednu novega leta 
je Vrtec Železniki začel upo-
rabljati prenovljene prostore 
zgornjega nadstropja v stavbi, 
ki smo jo v ta namen kupili 
sredi leta 2018. Novi prostori 
so veliki in lepi. Z njimi so 
zadovoljni ravnatelj, vodja vrt-
cev, vzgojiteljice in verjame-
mo, da tudi starši z otroki.
Če se spomnimo nazaj, smo 
se v letu 2018 ob nekoliko 
močnejši generaciji predšol-
skih otrok soočili z velikim 
pomanjkanjem prostora v 
vrtcih. Ob spomladanskem 
vpisu v vrtec se je pokazalo, 
da bo treba kar okoli trideset 
otrok zavrniti. Zato smo po-
spešeno iskali možnosti do-
graditve prostorov. Najboljša 
priložnost se nam je ponudi-
la z nakupom hiše za Osnov-
no šolo Železniki, v bližini 
Vrtca Železniki. Takoj po na-
kupu smo se lotili prenove 
prostorov v pritličju stavbe. Z 
dobrim sodelovanjem vseh 
sodelujočih pri prenovi smo 
zagotovili dodatne vrtčevske 
prostore že preko poletja 
2018. Poleg igralnice smo 
uredili še razdelilno kuhinjo 
ter garderobe in sanitarije za 
otroke in zaposlene. Prva 
skupina otrok je začela delo-
vati v prenovljenih prostorih 
že 10. septembra. Dodatni 
prostori so nas skupaj z opre-
mo vrtca stali 120 tisoč evrov.
Lani so se cene gradbenih in 
obrtniških del zvišale, zato 
smo morali glede na sredstva 
v proračunu zmanjšati obseg 
del in ponoviti razpis za izbi-
ro izvajalca. Sredi poletja 
2019 je po uskladitvi projek-
ta in podpisu pogodbe z iz-
branim izvajalcem stekla ob-
nova prostorov v prvem nad-

stropju Tu smo uredili igral-
nico, garderobe, sanitarije in 
kabinet za osebje. Zamenjali 
smo tudi ostrešje s kritino, 
prizidali nov vhod s stopni-
ščem in jaškom za dvigalo. 
Za vsa ta dela smo skupaj z 
opremo prostorov in opremo 
kuhinje odšteli 245 tisoč 
evrov. Dela smo zaključili v 
decembru, vrtec pa je začel 
delovati v prvem tednu nove-
ga leta.
V letošnjem letu bo stavba do-
bila še fasadni ovoj, teraso, 
dvigalo, uredili bomo tudi zu-
nanjo okolico. Za ta dela smo 
v proračunu predvideli 115 ti-
soč evrov.
Vrtec je namenjen dvema od-
delkoma do 48 otrok, pri če-
mer sta lahko v obeh oddel-
kih mlajša ali starejša skupi-
na otrok.
Novi prostori vrtca so veliki, 
lepi in funkcionalno urejeni, 
za kar so ob dobrem sodelo-
vanju najbolj zaslužni vodja 
vrtca, občinski svetovalec za 
investicije, arhitekt, projek-
tant in tudi izvajalci.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Dodatni prostori  
za Vrtec Železniki

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Prešernov dan, 
8. februar, bodo počastili 
tudi v Selški dolini. Kultur-
no društvo Scena pripravlja 
gledališko igro Županova 
Micka. Premierno jo bodo 
uprizorili v okviru osrednje 
občinske prireditve ob kultur-
nem prazniku, in sicer na 
njegov predvečer v petek, 7. 
februarja, ob 19. uri v Kultur-
nem domu Železniki. Pono-
vitev bo predvidoma v nede-
ljo, 16. februarja, ob 18. uri.
Muzejsko društvo Železniki 
bo 8. februarja ob 18. uri na 

trgu pred plavžem pripravilo 
že sedmo javno kovanje pe-
smi Pred plavžem mi pesem 
povej. Vsak obiskovalec bo 
lahko povedal svojo pesem ali 
pa prebral pesem drugega av-
torja. Pred prireditvijo bo 
med 15. in 18. uro prost vstop 
v Muzej Železniki. 
Kulturno društvo dr. Janez 
Evangelist Krek Selca pa v so-
delovanju s Podružnično šolo 
Selca in OŠ Železniki vabi na 
prireditev ob kulturnem pra-
zniku z naslovom Prešeren 
skozi otroške oči, ki bo v četr-
tek, 6. februarja, ob 19. uri v 
šolski telovadnici v Selcih.

Ob kulturnem prazniku

Železniki – Potem ko so v plavalnem bazenu v Železnikih 
konec novembra predali namenu nove tuše in sanitarije, se 
sedaj bliža koncu tudi drugi del investicije: ureditev novih 
savn. Kot je pojasnil občinski svetovalec za investicije Peter 
Košir, je izvajalec minuli teden položil keramiko, ta teden pa 
je predvidena še montaža treh savn. Te dni bo znan tudi 
datum njihovega odprtja, vsekakor pa bo finsko, infrardečo 
in bio savno možno obiskati že v kratkem. Celotna investici-
ja v prenovo tušev, sanitarij in savn je vredna 215 tisoč evrov.

Kmalu tudi odprtje savn

Ana Šubic

Železniki – Železniki se že 
tradicionalno uvrščajo med 
deset slovenskih občin, v ka-
terih se po raziskavi revije 
Moje finance najbolje živi. 
Lani so bili po analizi stati-
stičnih podatkov peti, predla-
ni še eno mesto višje, v letu 
2017 so bili celo zmagovalna 
občina, leto pred tem pa so 
se uvrstili na sedmo mesto.
Podobno kot prejšnja leta so 
Železniki tudi lani izstopali 
kot ena gospodarsko naj-
močnejših občin, saj so bili 
na osmem mestu. Pri izra-
čunu gospodarske moči so 
pri reviji Moje finance upo-
števali število družb in nji-
hove prihodke, višino neto 
plač, razpoložljivost zaposli-
tve v gospodarsko močnih 
podjetjih, ki imajo sedež v 
občini, prihodke in dolg ob-
čine na prebivalca pa tudi 
vrednost in dostopnost sta-
novanj. Razveseljujoč je tudi 
podatek, da so Železniki ob-

čina z drugo najnižjo sto-
pnjo registrirane brezposel-
nosti, ki je bila septembra 
lani 2,9-odstotna, na ravni 
države pa 7,2-odstotna.  
Poleg dobre gospodarske 
kondicije in zaposlenosti na 
kakovost življenja v Železni-
kih po besedah župana An-
tona Luznarja vplivajo tudi 
dobro urejena področja 
vzgoje in izobraževanja, 
zdravstva, športa in kultur-
nih dejavnosti, ki jim občina 
zagotavlja primerne stavbe 
in druge pogoje za njihov 
razvoj. "Zelo dobro je orga-
nizirana tudi gasilska dejav-
nost, ki jo delno sofinancira 
tudi občina. Kakovost življe-
nja se skupaj z občani trudi-
mo dvigniti tudi z ureja-
njem vodovodnih sistemov, 
čiščenjem odpadnih voda, 
zbiranjem in odvozom od-
padkov. Trudimo se z obno-
vo in rekonstrukcijo cest, 
urejamo vaška jedra, gradi-
mo odseke pločnikov in tako 
zagotavljamo varnejšo ude-

ležbo šibkejšim udeležen-
cem v prometu. Skoraj vsa-
ko leto saniramo kakšen ze-
meljski plaz. Poleg cestne 
infrastrukture je zelo po-
membno tudi optično 
omrežje, ki zagotavlja dobre 
življenjske pogoje tudi v hri-

bovskih vaseh. Zelo po-
membna projekta, za katera 
si prav tako zelo prizadeva-
mo, pa sta zagotovitev po-
plavne varnosti Železnikov 
skupaj z obvoznico in gra-
dnja doma za starejše," je 
poudaril Luznar.

Tudi v Selški dolini je lepo
Železniki so na lestvici top občin 2019 zasedli peto mesto. So osma gospodarsko najmočnejša 
slovenska občina, ki ima drugo najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi.

H kakovosti življenja prispeva tudi dobro urejeno področje 
vzgoje in izobraževanja. V začetku letošnjega leta so v 
nadstropju stavbe ob Vrtcu Železniki, ki jo je občina kupila 
za potrebe njegove širitve, odprli prostore za dodatno 
skupino otrok. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Dražgoše – Ko smo na to 
prijetno toplo in sončno ne-
deljo spraševali ljudi, zakaj 
so prišli v Dražgoše, so od-
govarjali, da zaradi spomina 
in spoštovanja do padlih in 
pobitih, zaradi pomembno-
sti partizanskega boja za naš 
narod, zaradi čudovite nara-
ve in zaradi druženja s prija-
telji in znanci. Veliko jih je 
prišlo organizirano z avto-
busi in z osebnimi vozili, 
nad tisoč pa peš, na daljših 
in krajših pohodih. Najdalj-
šega in najbolj zahtevnega 
že 41. pohoda Po poti Can-
karjevega bataljona s Pasje 
ravni v Dragoše se je udele-
žilo 297 pohodnikov, v vseh 
letih pa skupaj z letošnjim 

že 11.399 pohodnic in poho-
dnikov. Iz Železnikov preko 
Ratitovca v Dražgoše pa jih 
je sredi noči s sobote na ne-
deljo krenilo 116, za varnost 
pa je skrbelo devet gorskih 
vodnikov in reševalcev. 
Opoldne je bila spominska 
svečanost s polaganjem ven-
cev pri spomeniku pod vas-
jo. Udeležili so se je tudi 
nekateri politiki, med njimi 
predsednik republike Borut 
Pahor in predsednik držav-
nega zbora Dejan Židan, 
ministri in poslanci ter žu-
pan domače občine Železni-
ki Anton Luznar. V kultur-
nem programu so sodelovali 
Partizanski pevski zbor, Or-
kester Slovenske policije, 
pevec Anton Habjan, har-
monikar Nejc Jemc in reci-

tatorja Gašper Murn in Jan 
Bertoncelj. 
Tudi letošnji slavnostni go-
vornik ni bil politik, ampak 
kulturnik Ervin Fritz, pe-
snik, prevajalec, dramatik in 
dramaturg. V svojih bese-
dah je poudaril pomen naro-
dnoosvobodilnega boja in še 
posebej partizanske ume-
tnosti, ki je partizanski boj 
povzdigovala v kulturni boj. 
Zato ne preseneča, da "so-
dobni nasprotniki v svoji 
splošni popravljalnici zgo-
dovine odrivajo in zamolču-
jejo to našo čudovito dedi-
ščino, ki je pogosto še edina 
neposredna priča tega boja". 
Govornik je bil v svojih be-
sedah neizprosen do napak 
in zablod socializma in sa-
moupravljanja, ki ga delavci 

tudi zaradi njih na prehodu 
v kapitalizem niso branili. 
Za povojne poboje je dejal, 
da niso bili le nevredni giba-
nja, ampak so bili – napaka. 
Kritiki je treba podvreči tudi 
sedanji neoliberalni kapitali-
stični sistem, ki nas je "rešil 
iz slabega v hujše". Ljudi ni 
nihče vprašal, kdo naj in 
kako naj ravna z njihovo la-
stnino. Postala je plen do-
mačih in tujih grabežljivcev. 
Centri moči, doma in na tu-
jem, so razprodali še zadnja 
najboljša podjetja, celo mi-
neralno vodo Radenska in 
Donat. Temu se je treba 
upreti in ustvariti državo, v 
kateri bodo ljudje živeli od 
dela, znanja in tudi podje-
tnosti in v kateri bo tatvina 
zatrta.

Spominski dan 
Več tisoč ljudi je v nedeljo, 12. januarja, v Dražgošah počastilo spomin na boj Cankarjevega bataljona 
z Nemci, na padle partizane in na okupatorski zločin nad 41 domačini in njihovimi domačijami.

Pohodi so dražgoška tradicija in priložnost, da se zgodovinski 
spomin združi z uživanjem v naravi. / Foto: Gorazd Kavčič

Slavnostni govornik Ervin Fritz / Foto: Gorazd Kavčič
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Ana Šubic

Železniki – Lansko jubilejno 
leto, v katerem je praznoval 
40-letnico delovanja, je Pi-
halni orkester Alples Žele-
zniki sklenil s slavnostnim 
koncertom, ki je tako kot obi-
čajno potekal 26. decembra. 
Orkestru pod taktirko diri-
gentke Darje Seliškar se je 
tokrat pridružil violončelist, 
imitator in voditelj Tilen Ar-
tač.
Občinstvo v domači športni 
dvorani so navdušili z razno-
likim programom, v kate-
rem so se prepletale naro-
dno-zabavna, klasična, film-
ska in tudi plesna glasba. 
Nedvomno so bile posebne 
štiri skladbe, ki so jih godbe-
niki izvedli skupaj z Artačem. 
Pri dveh jih je spremljal na 
violončelu, pri skladbah Ma-
čje oči in Bolj star, bolj nor pa 
se je vživel v Svetlano Maka-
rovič in Zorana Predina. Obi-

skovalce je navdušila tudi za-
dnja skladba Pozdrav prijate-
ljem, v kateri so slišali več 
melodij Alpskega kvinteta. 
Artač je poskrbel tudi za 
smeh z imitacijami različnih 
politikov (Dimitrij Rupel, 
Miro Cerar, Milan Kučan, 

Angelca Likovič …) in celo 
motorne žage, poleg tega pa 
je bil še povezovalec koncerta. 
Nastopile so tudi domače ma-
žoretke.
"S Slavnostnim koncertom 
ob 40-letnici smo bili zelo za-
dovoljni. V programu je vsak 

poslušalec našel nekaj zase, 
igrali smo dobro, Tilen Artač 
je vrhunsko opravil svoje 
delo," je poudaril predsednik 
orkestra Matic Prevc. V nago-
voru na koncertu se je zahva-
lil vsem članom, od tistih, ki 
so že 40 let v orkestru, do no-

vincev, ki so jim pridružili 
lani, še zlasti pa dirigentki, ki 
jih je z zagnanostjo, vztrajno-
stjo in tudi potrpežljivostjo 
uspešno pripravila na kon-
cert. Zahvalil se je tudi njiho-
vim donatorjem in sponzor-
jem, med katerimi sta glavna 
podjetje Alples in Občina Že-
lezniki, ter društvom, s kateri-
mi uspešno sodelujejo. Na 
koncu se je zahvalil še množi-
ci obiskovalcev, brez katerih 
po njegovem ne bi bilo prave-
ga koncerta. "Dvorana je bila 
polna do zadnjega sedeža in 
mislim, da so prav vsi poslu-
šalci domov odšli zadovoljni," 
je še poudaril Prevc.
Orkester sestavlja okoli štiri-
deset aktivnih članov, na pri-
reditvi pa so se posebej za-
hvalili tistim, ki v njem igra-
jo od začetka. To so: Vili 
Berce, Zdravko Berce, Tone 
Jelenc, Marko Nastran, Ma-
tevž Nastran, Miha Nastran 
in Peter Polajnar. Vodja ško-
fjeloške območne izpostave 
javnega sklada za kulturne 
dejavnosti Aldo Komar in 
predsednica sveta omenjene 
izpostave Nadja Strajnar Za-
dnik sta 29 članov razveselila 
z Gallusovimi značkami za 
aktivno udejstvovanje na po-
dročju ljubiteljske glasbene 
dejavnosti.

Navdušili polno dvorano
Pihalni orkester Alples Železniki se od starega leta vselej poslovi z božično-novoletnim koncertom, 
zadnjega pa je posvetil svoji 40-letnici, ki jo je praznoval lani. Tokratni gost je bil Tilen Artač.

Pihalni orkester Alples Železniki in Tilen Artač v vlogi Svetlane Makarovič / Foto: Aleš Uranjek

Železniki – Prostovoljno ga-
silsko društvo (PGD) Selca 
ponovno prireja tradicional-
ni Gasilski večer, ki bo v so-
boto, 8. februarja, ob 19. uri 
v Športni dvorani Železniki. 
Na večer kulturnega prazni-
ka bodo obiskovalce, željne 
dobre glasbe in plesa, zaba-
vali Ansambel Banovšek, 
Igor in zlati zvoki, Veseli 
svatje, Manca Špik, Ansam-
bel dveh dolin, Kvartet za 
pet in Ansambel Zaka pa ne. 
Nastopajoči pripravljajo po-
seben praznični program z 
nepozabnimi uspešnicami 
in ponarodelimi skladbami. 
"Širok nabor nastopajočih je 
zagotovilo, da bo tudi tokra-
tni Gasilski večer nekaj 
edinstvenega in neponovlji-
vega," napovedujejo v PGD 
Selca. Tudi osmi Gasilski 
večer bo potekal pod sloga-
nom Naj glasba zaneti 
ogenj v vas. Gasilci bodo 
ves izkupiček namenili za-
ključku gradnje njihovega 
novega gasilskega doma, ki 
so ga v središču vasi začeli 
graditi leta 2017. Težko pri-
čakovano selitev v nove pro-
store so dočakali lanskega 
aprila.

Selški gasilci vabijo  
na Gasilski večer

Ana Šubic

Selca – Dobrodelne akcije za 
pomoč 22-letnemu tetraple-
giku Aljoši Habjanu iz Selc, 
ki se je ponesrečil lani poleti 
ob skoku v morje, so se raz-
širile tudi izven njegove Sel-
ške doline. Tam so že jeseni 
priredili več odmevnih pri-
reditev, z donacijami so se 
odzvala podjetja, prijatelji in 
sodelavci Aljoševih staršev, 
v zadnjem času pa odmevata 
predvsem vseslovenska ak-
cija zbiranja donacij prek 
SMS-sporočil in dobrodelna 

dražba podpisanih dresov, 
štartnih številk in drugih ar-
tiklov, ki so jih podarili zna-
ni športniki. Izkupiček do-
brodelnih akcij bo name-
njen družini Habjan za ure-
ditev stanovanja za potrebe 
invalida ter za dodatne pri-
pomočke in terapije, ki jih 
bo Aljoša potreboval po kon-
cu zdravljenja na Univerzi-
tetnem rehabilitacijskem 
inštitutu Soča.  
Akcijo zbiranja donacij prek 
SMS-sporočil je po božiču 
sprožil Plavalni klub Triglav 
Kranj v sodelovanju s Slo-

vensko karitas. Aljoša je na-
mreč nekdanji plavalec, ki je 
štiri leta treniral v Kranju. 
Dobrodelno akcijo so podprli 
številni znani Slovenci, še 
zlasti iz športne sfere. Aljoše-
vo zgodbo je prek Instagra-
ma delil celo košarkarski as 
Luka Dončić. Zbiranje dona-
cij prek SMS-sporočila s 
ključno besedo ALJOSA5 na 
1919, s čimer posameznik 
daruje pet evrov, bo predvi-
doma potekalo do konca tega 
meseca. Denarno pomoč 
zbira tudi Župnijska karitas 
Železniki (Trnje 23, 4228 
Železniki) na računu SI56 
0700 0000 1031 394, s pri-
pisom ZA ALJOŠA, kjer 
bodo nakazila možna tudi od 
konca januarja dalje.  
Plavalni klub Triglav je tre-
tjo soboto v januarju na 
mednarodnem plavalnem 
tekmovanju Boštjanov Dr. 
Fig v Kranju Aljoševima 
staršema Aniti in Tomažu 
Habjanu že predal simbolič-
ni ček z do tedaj zbranim 
izkupičkom, ki je znašal kar 
26.500 evrov. "Ta znesek 
nas je resnično presenetil. 
Pokazalo se je, da res obsta-
ja zelo veliko dobrih ljudi," 
je poudarila Anita Habjan.

Na dražbi artikli znanih 
športnikov
Dobrodelno dražbo artiklov 
uspešnih športnikov, ki pote-
ka od 19. januarja na Facebo-
oku, pa je pripravil Aljošev 

prijatelj in nekdanji sotek-
movalec iz plavalnih baze-
nov Andrej Resnik iz okolice 
Celja. Zbral je dvajset špor-
tnih artiklov, med katerimi 
prevladujejo podpisani dresi 
in štartne številke. Darovali 
so jih motokrosist Tim Gaj-
ser, rokometaš Jure Dolenec, 
nogometaši Luka Zahović, 
Branko Ilić in Roman Bez-
jak, smučar Štefan Hadalin, 
smučarski skakalec Anže La-
nišek in drugi. Dražba bo 
potekala do 2. februarja do 
20.59. Do minulega četrtka 
so imeli zbranih že 1875 
evrov, najvišjo ponudbo pa 
sta dosegla dresa Tima Gaj-
serja in Jureta Dolenca, za 
katera sta najboljša dražitelja 
ponudila po tristo evrov.  
Andrej Resnik se nadeja čim 
boljšega odziva na dražbo, 
saj želi pomagati prijatelju v 
težkih trenutkih, ki jih preži-
vlja. Zadovoljen je, da je Aljo-
ša kljub vsemu še vedno po-
zitiven in nasmejan, tako kot 
pred nesrečo. "Upam in ver-
jamem, da bo kar se da sani-
ral poškodbo in zaživel nor-
malno, saj je pravi borec," je 
še poudaril Resnik.

Želi biti čim bolj 
samostojen
Aljoša se je poškodoval ko-
nec junija ob skoku s kopr-
skega pomola. Tam je sicer 
že skakal v morje, ki pa je 
bilo usodnega večera zaradi 
močne oseke zelo nizko, na 

kar pa očitno takrat ni pomi-
slil. Poškodoval si je vratni 
del hrbtenjače in postal tetra-
plegik. "Kar se je zgodilo, se 
pač je. Nesmiselno se je seki-
rati. Treba je gledati naprej," 
je odločen Aljoša. Trenutno 
je še na Soči in vso energijo 
in trud usmerja v okrevanje. 
Kot pravi, bolj kot ne cel dan 
razmišlja o tem. Vesel je vsa-
kega, tudi najmanjšega na-
predka, ki ga prinese rehabi-
litacija. Njegova največja že-
lja je, da bi zaživel čim bolj 
samostojno življenje.
Aljoša se bo iz Soče vrnil 
predvidoma spomladi. Star-
ša ob družinski hiši urejata 

invalidu prilagojeno stano-
vanje, ki bo opremljeno tudi 
z dvigalom. Za Habjanove 
bo velik finančni zalogaj 
tudi nakup ustreznega tran-
sportnega vozila, v katerega 
se bo Aljoša lahko zapeljal z 
elektromotornim vozičkom, 
ki tehta krepko čez sto kilo-
gramov. Za vso zbrano po-
moč so tako nadvse hvale-
žni. Aljoša pravi, da je do-
brodelne akcije spremljal 
preko družabnih omrežij in 
da kar ni mogel verjeti, kdo 
vse se je odzval in da bo de-
ležen tolikšne pomoči. Izka-
zana podpora mu daje še 
dodatno motivacijo.

Aljoša je pravi borec
V zadnjega pol leta, kar je postal tetraplegik, je Aljoša Habjan iz Selc že večkrat spoznal, da v nesreči 
ni ostal sam. Dobrodelne akcije zanj se še vedno vrstijo. Izjemen odziv je Aljošo presenetil, kot pravi, 
mu to daje veliko motivacije.

Aljoša Habjan in Andrej Resnik, ki je v želji pomagati 
poškodovanemu prijatelju pripravil dražbo artiklov znanih 
športnikov / Foto: arhiv Andreja Resnika

Aljoševa starša Anita in Tomaž Habjan sta na plavalnem 
tekmovanju Boštjanov Dr. Fig v Kranju prevzela ček z do 
tedaj zbranimi 26.500 evri. / Foto: Tina Dokl

Zbiranje donacij prek SMS-sporočil ALJOSA5 na 
1919 bo predvidoma potekalo do konca januarja, 
dobrodelna dražba artiklov znanih športnikov na 
Facebooku pa se bo končala 2. februarja.
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Revija Moje finance je tudi 
letos, četrto leto zapored, ob-
javila lestvico občin, v kate-
rih se najbolje živi. Več ljudi 
me je zato spraševalo, zakaj 
se v Žireh dobro živi, po ka-
terih kriterijih se uvrščamo 
tako visoko na lestvici. Naša 
občina se je namreč znova 
uvrstila na visoko četrto me-
sto; sicer je to dve mesti niž-
je kot lani, a nisem prever-
jal, zakaj je tako. Pomemb-
neje se mi namreč zdi, da 
ostajamo v vrhu.
Sam sem prepričan, da je 
tako visoka uvrstitev na ome-
njeni lestvici predvsem za-
sluga ljudi, ki živijo v občini, 
in podjetij, ki delujejo v na-
šem kraju. Delno pa seveda 
to lahko pripišemo tudi zade-
vam, za katere je odgovorna 
občina. Verjetno ni ostalo 
skrito, da smo v zadnjem ob-
dobju veliko naredili na po-
dročju šolstva ter pri izboljša-
nju zdravstvene oskrbe odra-
slih in otrok, izboljšuje se 
tudi infrastruktura. Društva, 
ki so zelo aktivna, pa skrbijo 
za pestro dogajanje tako na 
področju športa kot kulture. 
Seveda pa vedno obstajajo 
tudi taki, ki bi si želeli še kaj 
več, in tudi sam vedno pou-
darjam, da je vedno mogoče 
delati še bolje. Del pozitivne 
zgodbe je zagotovo tudi do-
bra zaposlenost naših obča-
nov, na delo v Žiri prihajajo 
delavci tudi od drugod. Dol-
goročno je to zelo pomemb-
no, saj se je v času, ko je go-
spodarstvo v razcvetu, treba 
pripravljati tudi na morebi-
tne krize. Veseli me, da je pri 
nas zaposlenost visoka in da 
imajo ljudje delo, zelo po-
membno pa se mi zdi tudi, 
da imajo ljudje podjetniške 
ideje in da nastajajo nova 
podjetja, medtem ko obstoje-
ča delajo dobro.
Pomemben dejavnik kako-
vosti življenja predstavlja še 
nataliteta. Glede tega se mi 
zdi zelo pomembno, da ima-
mo v obeh dolinah, tako Po-

ljanski kot Selški, pozitiven 
odnos do življenja, da smo 
veseli otrok, in naj tako osta-
ne. Vemo namreč, da je ta 
čas glavni problem podjetij 
dobiti delavce. Dobri delavci 
pa so tisti, ki imajo še kaj 
več kot željo po zaslužku, ki 
se trudijo delo dobro opravi-
ti, so aktivni tudi na drugih 
področjih v življenju ter so 
delovni in pošteni. Tudi teh 
pri nas ne manjka.
Tudi v prihodnje se bomo 
trudili, da bomo v našem 
kraju ohranili visoko kako-
vost življenja. Strategija ra-
zvoja občine, ki smo jo pri-
pravili s pomočjo občanov, 
je pokazala, kaj nam še 
manjka oziroma česa si lju-
dje želijo. To so predvsem 
razvita industrija, dobra in-
frastruktura, šolstvo in ohra-
njanje zelenega okolja ter 
zdravstvo. Z novo zdravnico 
družinske medicine smo 
program razširili še za doda-
tnega 0,2 koeficienta, v pri-
hodnje bomo poskušali raz-
širiti še programe zobozdra-
vstva. Žal nam ni uspelo 
pridobiti novega programa, 
bomo pa poskušali z razširi-
tvijo obstoječih dveh tudi ti-
stim, ki ta čas še nimajo 
opredeljenega zobozdravni-
ka, omogočiti vpis pri obsto-
ječih zobozdravnikih in jim 
tako zagotoviti oskrbo v 
okviru javnega programa.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček 

Kjer se dobro živi

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Zdravnica Metka Kri-
žič se bo na področju dru-
žinske medicine pridružila 
zdravnikoma Ivanu Pecevu 
in Jaki Strelu, ki že delujeta 
v žirovskem zdravstvenem 
domu. Prevzela bo ambu-
lanto Dušana Sedeja, ki bo 
svojim pacientom še vedno 
na voljo enkrat tedensko, in 
sicer ob četrtkih od 6.30 do 

12. ure. Metka Križič bo prve 
paciente začela sprejemati s 
1. februarjem.
Z novo zdravnico so po be-
sedah župana Janeza Žaklja 
še razširili program družin-
ske medicine, saj so pridobi-
li dodatnega 0,2 programa. 
"Veseli me, da se bo družin-
ska medicina v našem kraju 
tako okrepila in bo zdra-
vstvena oskrba še boljša. 
Verjamem, da bodo občani 

tudi novo zdravnico lepo 
sprejeli." Na občini ob tem 
ugotavljajo, da v zdravstve-
nem domu počasi že pri-
manjkuje prostora. Ta čas se 
pripravlja projekt manjše 
obnove za potrebe nove am-
bulante družinske zdravni-
ce, dodatne prostore pa bi 
potrebovali še za zobozdra-
vstvene ambulante in fizio-
terapijo. "Odločitev, da 
bomo poskušali ob gradnji 
doma starejših projektirati 
tudi dvigalo, ki bo uporabni-
ke popeljalo na podstreho 
zdravstvenega doma, se je 
tako že izkazala za pravo. Na 
podstrehi je namreč še do-
volj prostora in bomo lahko 
izkoristili tudi ta del," je ra-
zložil župan.

Februarja še nova zdravnica
Konec preteklega leta so v Občini Žiri podpisali koncesijsko pogodbo z novo zdravnico družinske 
medicine Metko Križič.

Zdravnikoma Ivanu Pecevu 
in Jaki Strelu se bo s 
februarjem pridružila še 
nova zdravnica Metka 
Križič. / Foto: arhiv ZD Žiri

Mateja Rant

Žiri – Dela pri gradnji nove 
športne dvorane bodo pred-
vidoma končali v februarju, 
konec marca pa z organizaci-
jo državnega prvenstva v 
judu že načrtujejo simbolič-
no odprtje, je pojasnil župan 
Janez Žakelj. Uradno odprtje 
sicer občina načrtuje junija v 
okviru praznovanja občin-
skega praznika. Vrednost 
projekta znaša dobrih osem 
milijonov evrov, kar predsta-
vlja skoraj dvakratni letni 
proračun občine. Financira-
nje projekta poteka po pred-
videnem finančnem načrtu, 
po pridobitvi uporabnega do-
voljenja pa se bodo sprostila 
tudi nepovratna sredstva Eko 
sklada, je pojasnil župan.
Dvorano naj bi začeli upora-
bljati v aprilu, tako da jo bodo 
še pred koncem šolskega leta 
lahko preizkusili šolarji. Od 
septembra dalje bo dvorana 
na voljo tudi zunanjim upo-
rabnikom. Na ponovljenem 
razpisu jim je uspelo najti 
tudi najemnika prostorov za 

fitnes in lokala ob njem, s či-
mer bodo še dodatno pope-
strili dogajanje v kraju, je za-
dovoljen župan. Na občini so 
zadovoljni tudi z napredkom 
pri gradnji doma za starejše 
in medgeneracijskega sredi-
šča. "V kratkem naj bi inve-
stitor vložil dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega do-
voljenja za dom. Gradnja naj 
bi se začela še letos, v priho-
dnjem letu pa naj bi jo po 
pričakovanjih končali." Obči-
na bo ob tem poskrbela za 
ustrezno organizacijo, ki bo 
omogočila sobivanje lekarne, 
zdravstvenega doma in doma 
starejših. Nadaljuje se tudi 
gradnja obvoznice. "V načrtu 
imamo začetek gradnje ceste 
v industrijsko cono, kjer pa 
žal še nimamo soglasja za-
dnjega lastnika zemljišča, po 
katerem bo cesta speljana. 
Če ga bomo pridobili, bomo 
gradnjo nadaljevali, sicer 
bomo prikrajšani za milijon 
evrov evropskih sredstev in 
bomo za vloženi denar dobili 
samo polovico ceste," je opo-
zoril župan.

Letos bodo nadaljevali tudi 
aktivnosti v okviru projekta 
TAFFE, ki združuje starosti 
prijazne alpske kraje. "Gre 
predvsem za priprave na 
čas, ko bo zgrajen dom, in 
na izzive, ki jih prinaša sta-
ranje populacije," je pojasnil 
župan. Že letos bodo vidni 
rezultati projekta Lesni fe-
niks, v okviru katerega na-
stajajo klopi in druga urba-

na oprema za sprehajalne 
poti in kopališče v Pustotni-
ku. "Spomladi, ko bodo dre-
vesa ozelenela, pa se bo v 
Mršaku pokazalo, kaj smo 
ob koncu preteklega leta na-
redili na šolskih vrtovih." 
Med pomembne letošnje 
pridobitve župan uvršča še 
ureditev klekljarske zbirke v 
Muzeju Žiri, ki nastaja s po-
močjo evropskih sredstev.

Vrata odpira marca
Letošnje leto bo v občini zagotovo močno zaznamovalo odprtje nove športne dvorane ob šoli,  
ki predstavlja največjo naložbo v zgodovini občine.

Predvidoma februarja bodo končali gradnjo nove športne 
dvorane ob šoli. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – V Kulturnem središču 
Stare Žiri bodo v petek, 14. 
februarja, ob 18. uri odprli 
razstavo Idrija in Žiri kot ob-
mejno območje 1941–1945. 
Avtorji razstave so Maja Ve-
har, Matevž Šlabnik, dr. Pe-
ter Mikša, dr. Božo Repe in 
sodelavci, nastala pa je v 
okviru raziskovalnega pro-
jekta Napravite mi to deželo 

nemško ... italijansko ... ma-
džarsko ... hrvaško! Vloga 
okupacijskih meja v raznaro-
dovalni politiki in življenju 
slovenskega prebivalstva.
Kot so pojasnili avtorji razsta-
ve, je prostor med Idrijo in 
Žirmi že po prvi svetovni voj-
ni dobil značaj obmejnega 
območja, s podpisom Rapal-
ske pogodbe pa sta naselji 
tudi uradno pripadli dvema 
različnima državama – Idrija 

Kraljevini Italiji, Žiri pa Kra-
ljevini SHS (pozneje Jugosla-
viji). "Dodatno in še strožjo 
razmejitev pa so prebivalci 
tega območja doživeli v času 
druge svetovne vojne, ko je 
nacistična Nemčija s svojimi 
zaveznicami po kratkotrajni 
vojni razkosala Jugoslavijo," 
so pojasnili in dodali, da so 
Žiri pripadle Nemcem, ki so 
se 23. oktobra 1943 zaradi pri-
tiska odporniškega gibanja iz 

kraja umaknili, Idrija pa je 
sprva ostala del Kraljevine Ita-
lije, po njeni kapitulaciji leta 
1943 pa so jo zavzeli Nemci, 
ki so jo zaradi lažjega nadzora 
obdali z žičnim obročem. Na 
razstavi bodo s pomočjo foto-
grafij, arhivskih dokumentov, 
kartografskega gradiva in pre-
ko pričevanj posameznikov, 
ki so vojno doživeli, predstavi-
li vojna leta na mejnem ob-
močju med Idrijo in Žirmi.

Žiri nekoč obmejno območje

Mateja Rant

Žiri – Prevoze starejših in 
gibalno oviranih oseb bodo 
v okviru projekta Prostofer 
predvidoma marca začeli iz-
vajati tudi v občini Žiri. S 
projektom, ki ga izvaja za-
vod Zlata Mreža, si prizade-
vajo povečati mobilnost sta-
rejših in gibalno oviranih 
oseb. Občina je tako konec 
preteklega leta podpisala po-
godbo s podjetjem Petrol, ki 
jim bo konec marca zagoto-
vilo električni avto za opra-
vljanje teh prevozov. Prav 
tako so že podpisali pogod-
bo z zavodom Zlata Mreža, 
ki jim bo omogočil uporabo 
klicnega centra.
V okviru projekta Prostofer 
želijo po besedah župana Ja-
neza Žaklja povezovati sta-
rejše, ki prevoz potrebujejo, s 
starejšimi, ki so v takih pri-

merih pripravljeni pomagati 
kot vozniki. Za opravljanje 
prevozov so tako že pridobili 
nekaj prostovoljcev. "Takoj 
ko bo avto v Žireh, bomo iz-
vedli usposabljanje vozni-
kov, da bodo lahko potem 
čim prej začeli s prevozi," je 
pojasnil župan in dodal, da 
bodo sprva imeli za to name-
njeno le eno vozilo, če se bo 
izkazalo, da so potrebe večje, 
pa se bodo ustrezno prilago-
dili. Električno polnjenje vo-
zila bo urejeno v okviru DPD 
Svoboda, za uporabo elek-
tričnih polnilnic pa se v pri-
meru večjega povpraševanja 
po tej storitvi dogovarjajo 
tudi s podjetjem na Dobrače-
vi. Za izvedbo projekta jim je 
dva tisoč evrov že nakazala 
Zavarovalnica Triglav, trudi-
jo pa se dobiti še kakšnega 
donatorja, ki bi podprl pro-
jekt, je še dodal župan.

Avto na voljo marca
»Veseli me, da se bo družinska medicina  
v našem kraju tako okrepila in bo zdravstvena 
oskrba še boljša. Verjamem, da bodo občani  
tudi novo zdravnico lepo sprejeli,« je poudaril 
župan Žakelj.
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Mateja Rant

Žiri – V prazničnem decem-
bru člani Pihalnega orkestra 
Alpina Žiri svoje poslušalce 
že tradicionalno razveselijo 
s koncertom, s katerim jim 
polepšajo praznike. Letos so 
se odločili koncert, ki ga vsa-
ko leto pripravijo na božični 
dan, zaradi velikega povpra-
ševanja po vstopnicah izve-
sti kar dvakrat, to je 22. in 
25. decembra, je razložila 
predsednica pihalnega orke-
stra Urška Trček. Obakrat 
jim je uspelo skoraj do za-
dnjega kotička napolniti 
dvorano, ki sprejme okrog 
štiristo obiskovalcev.

Po besedah Urške Trček so 
kot vedno poskrbeli za zelo 
raznolik program, ki so ga 
nekoliko prilagodili tudi pra-
znikom, tako da seveda ni 
manjkala niti skladba Silve-
strski poljub. "Vedno se tru-
dimo, da je žanrsko program 
karseda pester," je razložila 
Urška Trček in dodala, da so 
se tokrat spomnili tudi devet-
desetletnice Avsenika in iz-
vedli njihovo skladbo Veter 
nosi pesem mojo. Na odru 
so se 37 članom Pihalnega 
orkestra Alpina Žiri pridru-
žili tudi mladi glasbeni 
ustvarjalci iz njihove glasbe-
ne šole in gorenjevaške 
osnovne šole. Skupaj z mla-

dinskim pevskim zborom iz 
Gorenje vasi, ki ga vodi Neža 
Erznožnik, so izvedli tri 
skladbe, pri eni skladbi pa je 
sodeloval tudi pevski zbor 
glasbene šole Pihalnega or-
kestra Žiri. "V tem šolskem 
letu smo namreč učencem 
od prvega do tretjega razreda 
omogočili tudi obiskovanje 
zbora, s čimer dodatno kre-
pijo svoj posluh in razvijajo 
glasbeno ustvarjalnost še na 
drugi ravni," je razložila Ur-
ška Trček. Občinstvo so ob 
spremljavi pihalnega orke-
stra navdušili s skladbo Gre-
mo v kino, ki združuje Kek-
čevo pesem, Bratovščino Si-
njega galeba in Srečo na vrvi-

ci. Na prvem od omenjenih 
dveh koncertov so se predsta-
vili še člani mladinskega or-
kestra Alpina Žiri, ki ta čas 
šteje petnajst članov. "Odzivi 
po koncertu so bili zelo pozi-
tivni, obiskovalci so bili zlasti 
navdušeni nad našo mladi-
no. Lani sta se nam spet pri-
družila dva nova člana," je 
zadovoljna Urška Trček. Za 
podporo so hvaležni delav-
cem Alpine, ki jim vsak me-

sec namenijo del sredstev od 
svoje plače. "V zahvalo jim 
podarimo vstopnico za enega 
od svojih koncertov." 
Tudi letos načrtujejo tradici-
onalni spomladanski koncert 
in dva koncerta v decembru, 
en koncert pa bodo mogoče 
izvedli tudi na prostem, je 
razkrila Urška Trček. Po pet-
najstih letih se nameravajo 
letos znova odpraviti v tuji-
no, in sicer jih je v goste po-

vabil pihalni orkester iz Sto-
na pri Dubrovniku. Za leto-
šnjo pustno nedeljo pa so 
dobili povabilo iz Cerknice, 
je še dejala Urška Trček. Se-
veda pa zvoki njihovega or-
kestra že tradicionalno od-
zvanjajo po žirovskih ulicah 
za prvi maj, vedno so tudi del 
velikonočne procesije in pu-
stne povorke v Žireh ter šte-
vilnih drugih dogodkov v do-
mači občini.

Z glasbo popestrili praznike
Pihalni orkester Alpina Žiri je konec decembra dvakrat nastopil pred razprodano dvorano DPD Svoboda. Na odru so se jim pridružili tudi gostje,  
učenci njihove glasbene šole in mladinski pevski zbor Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Pihalni orkester Alpina Žiri je konec decembra dvakrat nastopil pred razprodano dvorano 
DPD Svoboda. / Foto: arhiv orkestra

Na odru so se jim pridružili tudi gostje, učenci njihove glasbene šole in mladinski pevski 
zbor Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas. / Foto: arhiv orkestra

Mateja Rant

Žiri – Krvodajalske akcije v 
Žireh vedno naletijo na do-
ber odziv prostovoljcev. To-
krat pa so bili še posebno 
zadovoljni, saj je v dvodnev-
ni akciji sodelovalo kar 355 
krvodajalcev, je pojasnila 
predsednica krajevne orga-
nizacije Rdečega križa v Ži-
reh Marija Kokalj. "Pri na-
ših občanih je zelo razvita 
zavest o pomenu krvodajal-
stva," opaža.
Veliko imajo stalnih daro-
valcev, obenem pa vedno 
prihajajo še novi, tudi mlaj-
ši, kar je spodbuden obet za 
prihodnost krvodajalstva v 
Žireh. Njihovih krvodajal-
skih akcij se udeležujejo 
tudi krvodajalci iz okolice. 
"Tokrat je bila velika potreba 
po krvi skupine Rh negativ-
na, zato smo nekatere posa-
meznike, za katere vemo, da 
so krvodajalci, še posebej 

vabili." Letos bodo pri žiro-
vskem Rdečem križu pripra-
vili še dve krvodajalski akci-
ji, in sicer v maju in septem-
bru.
Pred novim letom pa so pro-
stovoljci iz njihove krajevne 
organizacije že po tradiciji 
obiskovali starostnike po do-

movih in jih razveselili z 
drobnimi pozornostmi, je še 
razložila Marija Kokalj in 
dodala, da so tako obiskali 
okrog sto starostnikov. 
"Celo bolj kot simboličnega 
darila se razveselijo naše 
družbe in pogovora z nami," 
ob tem opaža Marija Kokalj.

Zadovoljni z odzivom
V Krajevni organizaciji Rdečega križa Žiri so pretekli teden pripravili prvo 
letošnjo krvodajalsko akcijo.

Prve letošnje krvodajalske akcije se je udeležilo kar 355 
krvodajalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2020
Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri (Ur. l. RS, št. 61/06, 47/10, 33/14, 
7/19) Komisija za volitve in imenovanja Občine Žiri objavlja poziv za zbiranje predlogov za podelitev 
občinskih priznanj za leto 2020: 
- naziv častni občan – častna občanka Občine Žiri, 
- priznanje Občine Žiri. 

1.  Naziv častni občan, občanka je najvišje častno priznanje Občine Žiri. Je priznanje posamezniku za 
njegovo življenjsko delo. Podeljuje se za trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, 
razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem po-
dročju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi 
Občine Žiri, da ima to trajni pomen. Priznanje častni občan oziroma častna občanka se podeljuje 
izjemoma, vendar ne več kot eno na leto. 

2.  Priznanje Občine Žiri se podeljuje posameznikom, gospodarskim organizacijam, javnim ustano-
vam, društvom ali skupinam, ki so dosegli izjemne uspehe na svojih področjih v daljšem časovnem 
obdobju ali uspešno realizirali za razvoj ali ugled občine pomemben enkratni projekt. Priznanje ima 
značaj zahvale ter spodbude posameznikom in skupinam za opravljeno delo. Priznanja Občine Žiri 
se podeljujejo vsako leto, vendar ne več kot tri na leto. 

     Utemeljene predloge za podelitev naziva častni občan, občanka in priznanj lahko podajo: posame-
zniki, skupine občanov, gospodarske družbe, javni zavodi, politične stranke, neodvisne liste, zasto-
pane v občinskem svetu Občine Žiri, društva, državni organi, vaške skupnosti in druge organizacije 
ter skupnosti. 

Predlog za podelitev priznanja mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
- naziv oz. ime in priimek predlagatelja,
- naziv oz. ime in priimek predlaganega kandidata za priznanja in osnovne osebne/matične podatke,
- vrsto predlaganega priznanja, 
- obrazložitev predloga,
-  kratko obrazložitev predloga (do cca 500 znakov brez presledkov za predstavitev na podelitvi v 

primeru izbora),
- pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje.

Predlagatelj lahko določenega kandidata za priznanje v okviru enega poziva predlaga samo za eno 
izmed priznanj.

Predloge za občinska priznanja za leto 2020 zbira Komisija za volitve in imenovanja, in sicer na naslo-
vu Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli priporočeno po pošti ali osebno na sedež Občine 
Žiri do vključno 10. maja 2020. Nepopolnih in nepravočasnih predlogov komisija ne bo obravnavala. 
Komisija bo predloge ocenila ter posredovala mnenje v obravnavo in odločitev občinskemu svetu.  

Žiri, 23. 1. 2020
Št.: 094-0002/2020-1                                                                           

 Komisija za volitve in imenovanja l.r.
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Zanimivosti
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   Eva
Černe

     Vlado Kreslin

Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni
koncert

pomagajmo skupaj

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 1. februar 2020,

ob 19. uri

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Nakup vstopnic / vstopnina 15 € :
ŠKOFJA LOKA:  Sokolski dom in 
TIC Turizem Škofja Loka /Mestni trg 42 in Kidričeva c. 1/
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta

ob spremljavi 
Policijskega

orkestra
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Med številni-
mi krožki in dejavnostmi, ki 
jih organizira Univerza za 
tretje življenjsko obdobje v 
Škofji Loki, je tudi ustvarja-
nje z glino. Gospe, ki se en-
krat tedensko dobijo v kle-
tnem ateljeju na območju 
nekdanje vojašnice, pri tem 
početju neznansko uživajo. 
Tiste, ki se že dolgo ukvarja-
jo z glino (nekatere že dva-
najst let), se lahko pohvalijo 
z zelo lepimi izdelki. Kot je 
povedala koordinatorica te 
dejavnosti Mari Furlan, jih 
prihaja okoli trinajst. Tretje 
leto sodelujejo tudi z Večge-
neracijskim centrom Go-
renjska pri Zavodu O, zavo-
du škofjeloške mladine.
Pod njihovimi rokami na-
stajajo lepi izdelki, od nakita 
in različnih posod do jaslic 
in okraskov v obliki angel-
čkov, ki so bili aktualni zla-
sti v času praznikov. Kot so 
povedale udeleženke, svoje 
izdelke razdajo predvsem 

za darila. Nekatere med nji-
mi je ta dejavnost pritegnila 
do te mere, da imajo tudi 
doma posebne peči, v kate-
rih zapečejo oblikovano gli-
no. V minulih letih so se 

naučile različnih tehnik. 
Prej so delale pod mentor-
stvom Eve Mazi, trenutno 
pa so same in tiste bolj iz-
kušene učijo nove udele-
ženke. Zadovoljne so, da so 

zdaj dobile stalni prostor v 
kleti stavbe, kjer imajo se-
dež upokojenci, večgenera-
cijski center, Zavod O in 
Rdeča Ostriga, prej so se 
namreč večkrat selile. 

Ustvarjajo z glino
V naboru dejavnosti, ki jih društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki ponuja svojim 
slušateljem, je že vrsto let tudi krožek keramike. V ateljeju nastajajo lepi glineni izdelki. 

Ustvarjalke z glino / Foto: Tina Dokl
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Shod muz na kranjskem Parnasi in Prešernovi nagrajenci 
Vožnja s kočijo / Sejem domače in umetnostne obrti

Odprtje hiše Janeza Puharja / Slovenski oktet
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Vabljeni k recitacijam Prešernovih pesmi na trgu pred Prešernovim gledališčem. Prijave: info@visitkranj.si



Trudimo se, da bi dijakom 
omogočili, da razvijejo čim 
več različnih potencialov, 
zato pouk neprestano poso
dabljamo in ga prilagajamo 
zahtevam sodobne družbe. V 
šolskem letu 2019/20 smo 
dijakom drugih in tretjih le
tnikov gimnazije ponudili 
različne interdisciplinarne 
sklope. 
Tudi v letošnjem šolskem letu 
smo nadaljevali mnoge dr
žavne in mednarodne projek
te in izmenjave. Eden obsež
nejših projektov, pri katerem 
sodeluje naša šola kot razvoj
ni zavod v letošnjem šolskem 
letu, je NAMA POTI, v okviru 
katerega razvijamo in 
uporab ljamo inovativne di
daktične pristope in pedago
ške strategije. 
Naši dijaki so aktivni na mno
gih področjih. Več kot tretjina 
dijakov ima status športnika. 
Ob pomoči učiteljev in koor
dinatorjev uspešno usklajuje
jo športne in šolske obvezno
sti. Športniki so v vseh oddel
kih, ne le v športnem, ki je 
edini športni oddelek v stro
kovnih gimnazijah v Sloveniji. 
Biatlonec Alex Cisar je v letu 
2019 postal zlati maturant, 
poleg tega je osvojil tudi dve 
zlati odličji na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v bia
tlonu in srebrno v ekipni tek
mi. Na GFP so se tudi v prete

klosti šolali številni dobri 
športniki: Primož Roglič, bra
ta Peter in Domen Prevc, 
Žan Košir, Vesna Fabjan, 
Štefan Hadalin, Anamarija 
Lampič, Grega Žemlja, Pe
ter John Stevens, Anže La
nišek in mnogi drugi. 

Pri pridobivanju umetniških 
izkušenj dijaki sodelujejo s pri
znanimi umetniki. Slikarjem 
Likovnega društva Kranj 
smo hvaležni za didaktično 
donacijo likovnih del, ki je 
prva didaktično opremljena 
predstavitev umetniških del 
na srednji šoli. Ponosni smo 
tudi na glasbenike. Nekateri 
se vzporedno šolajo, poleg 
GFP obiskujejo še konservato
rij. Z individualiziranim nači
nom dela uspešno usklajujejo 
delo na gimnaziji in konserva

toriju ter dosegajo lepe uspe
he. Glasbenici sestri Gaja in 
Lana Jarc sta se vzporedno 
šolali, gimnazijo pa zaključili 
kot zlati maturantki. Trenutno 
harfist Jernej Mišič poleg gi
mnazije obiskuje še akadem
ski študij v Italiji. 

Na Gimnaziji Franceta Pre
šerna smo vedno znali pri
sluhniti potrebam dijakov in 
njihovim interesom, to je 
prepoznala tudi strokovna 
javnost. Leta 2019 smo za 
delo s športniki prejeli certi
fikat Športnikom prijazno 
izobraževanje, ki ga pode
ljuje Olimpijski komite Slove
nije. Za prihodnost imamo 
veliko izzivov, predvsem pa 
zavezo svojim dijakom, da 
bomo v prihodnje delali še 
boljše. 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2020/21 tako kot do  
sedaj vpisovali v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni  
oddelek ekonomske gimnazije.

Srednja šola Jesenice se predstavi

Ulica bratov Rupar 2, 
4270 JeseniceSrednja šola Jesenice

        04 581 31 16

Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo dijake na 
treh usmeritvah: vzgojiteljski, zdravstveni in 
strojni. Ponosni smo, da smo v lanskem šolskem 
letu imeli v programih strojni tehnik in zdrav
stvena nega dva diamantna maturanta, ki sta na 
maturi dosegla vse možne točke.  V programu 
predšolska vzgoja pa je zlata maturantka posta
la Katja Lavtar, ki prihaja iz Poljan nad Škofjo 
Loko. Katja je z odličnim uspehom zaključila če
trti letnik in na poklicni maturi dosegla 22 od 23 
možnih točk.
Od lanskega septembra imamo na šoli nov kabi
net za praktični pouk v zdravstveni negi, z naj
novejšo opremo in pripomočki. V predmetnik 
zdravstvene nege pa smo vključili tudi predmet 
s področja kozmetike, ki vključuje nego kože in 
nohtov, ter predmet osnove fizioterapije. 
Poleg rednega pouka poskušamo našim dija
kom omogočiti, da v času šolanja pridobijo čim 
več praktičnih izkušenj. Nabirajo jih pri praktič
nem pouku v podjetjih, zdravstvenih ustano
vah in vrtcih. Naše bodoče vzgojiteljice so v 
lanskem oktobru z igrico nastopile tudi v vrtcu 
Nadihojca v Škofji Loki in navdušile otroke in 
zaposlene. Kot pomembne so se pokazale tudi 
izkušnje, ki jih dijaki dobijo v okviru različnih 
projektov, ki tečejo na šoli. V projektu Giba Gib 
vsako leto na šoli gostimo več kot 60 otrok iz 
okoliških vrtcev, ki sodelujejo pri pouku pred
meta Šport za otroke. Zelo priljubljena je tudi 
praksa v tujini v okviru programa Erasmus+, ki 
je sofinancirana s strani Evropske unije. Lansko 
leto so naši dijaki tri tedne preživeli v Angliji, 
letos pa v Nemčiji. Bodoče vzgojiteljice so dela
le v mednarodnih vrtcih v Leipzigu, dijaki iz 
zdravstvene usmeritve pa v domovih za starej
še. Dijaki so na šoli imeli tudi brezplačen tečaj 
nemščine. V Nemčiji so dva konca tedna preži
veli v Berlinu in Dresdnu.

Zlata maturantka Katja Lavtar in  
ravnateljica SŠ Jesenice

www.visitkranj.com

10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - Prešernovo gledališče

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

Dan
veselih
ust22

FEBRUAR

SOBOTA

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki v spremstvu 
staršev ali kot skupine najkasneje do 20. 2. 2020.
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Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, 
tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

VABIMO VAS NA INFORMATIVNE DNEVE V PETEK IN SOBOTO,  
14. IN 15. FEBRUARJA 2020:

Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b, petek ob 9. in 15. uri  
(velika predavalnica v pritličju ŠC) ter sobota ob 9. uri (predavalnica v MIC-u)

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. uri in 16.30 ter sobota ob 11. uri
Dijaški dom: Podlubnik 1b, petek od 8. do 17. ure ter sobota od 8. do 13. ure

Parkiranje na parkirišču ŠC Škofja Loka je zagotovljeno do zasedbe mest –  
dovoz iz smeri Novi svet.

Bi del zgodbe o uspehu postal tudi ti?
Šolski center Škofja Loka je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami. Skozi leta, ki jih 
prebijemo skupaj, mladostnikov odnos do dela in vedenja dozori v odgovorna in 
spoštljiva dejanja, ustvarjalno oko postane kritično in strokovno. S kakovostnim 
poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šola-
mo dijake, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno 
delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju, v sodelovanju dijakov in učiteljev. Vzpodbu-
jamo zdrav način življenja, spoštujemo drugačnost in se učimo strpnosti; dijake 
navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve.
Dijaki svoje interese in nagnjenja ne uresničujejo samo pri pouku, ampak tudi v 
dejavnostih ob pouku, s pomočjo mentorjev se vključujejo v posebne projekte. 
Dijaki se vključujejo v mednarodni projekt Erazmus+, v okviru katerega opravljajo 
praktični pouk v tujini (Belgija, Češka). Tako razvijajo svojo pozitivno samopodobo. 
Nenehno spremljamo tehnološki razvoj stroke in posodabljamo opremo delavnic 
in strokovnih učilnic. Povezujemo se z industrijo in s sorodnimi šolami doma in v 
tujini z izmenjavo znanj in izkušenj. Prizadevamo si za dobre odnose z okoljem.
Naklonjeni smo vsem dobronamernim pobudam dijakov, staršev, industrije in 
okolja. Razvijamo pripadnost šoli tako med dijaki kot učitelji.
Veselimo se dijaških uspehov in jih nagrajujemo:
  vsakoletna razstava dijakov ŠC Škofja Loka (v sodelovanju z OOPZ Škofja 

Loka, ki za najboljše izdelke podeljuje denarne nagrade)
  nagrada za inovativnost: Univerzalna fitnes naprava, nagrado podeljuje  

podjetje Tri krone 
  nagrada za »naj izdelek« mladega udeleženca – stol Počivalnik – na Čaru lesa v 

Ljubljani, nagrado podeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  1. mesto na olimpijadi poklicev Sloskills 2018 in udeležba na evropskem  

tekmovanju v poklicnih spretnostih (pohištveni mizar) v Budimpešti
  1. nagrada za finančno smiselno rešitev podjetja Domel (dijaško podjetje  

Sesalko) in zelo uspešna predstavitev tega podjetja v Bruslju
  Dijaško podjetje leta 2018 – podjetje »Teglc« in sodelovanje na evropskem  

tekmovanju v Beogradu
  sodelovanje ŠC Škofja Loka na Maker Fairu 2019 na UL FRI – Fizikalni set, 

Smarthouse, električni skiro Eskiro, čebelji panj BEEhouse
Programi, med katerimi se lahko mladostniki in odrasli odločajo, ponujajo ustvar-
jalnost, pustijo domišljiji prosto pot, a hkrati zahtevajo natančnost, premišljenost 
in spretno roko; cilj najde svojo pot s pomočjo nas, ki vas spremljamo na tej poti.
Šolski center je primeren za vse, ki jih zanima lesarstvo ali strojništvo.
Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, poklicnega, poklicno-tehniškega in 
srednje strokovnega izobraževanja in usposabljata za različne poklice:

Vajeniška oblika izobraževanja: pogoj za vpis je sklenjena pogodba z delodajal-
cem; praktično usposabljanje se izvaja samo pri delodajalcu in obsega polovico 
časa izobraževanja; poklicno usposabljanje je denarno nagrajeno.
Dijaški dom omogoča bivanje oddaljenih dijakov v eno- in dvoposteljnih sobah.
Višja strokovna šola izvaja višješolska programa za strojništvo in lesarstvo.
Zato dobrodošli med nami, kjer se stroka, kultura, jezik, umetnost, podjetnost, pogo-
vor, nasvet, dobra volja in pozitivno razmišljanje prepletajo in odražajo v kreacijah, iz-
delkih in storitvah mladih, ki v času šolanja iščejo svoj prostor s svojo posebnostjo in 
edinstvenostjo, ki se razvijajo in pilijo in na koncu zablestijo v vsej svoji lepoti.

Srednja šola za strojništvo:
   strojni tehnik, SSI in PTI
    oblikovalec kovin – orodjar, šolska in 

vajeniška oblika
   inštalater strojnih inštalacij
    strojni mehanik – šolska in vajeniška 

oblika
   avtoserviserni tehnik, PTI
   avtoserviser
   avtokaroserist
   pomočnik v tehnoloških procesih

Srednja šola za lesarstvo:
   lesarski tehnik, SSI in PTI
   mizar – šolska in vajeniška oblika
   tapetnik
   obdelovalec lesa

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Letos je na spo-
redu že 45. Pokal Loka, prire-
ditev pa bo potekala med 14. 
in 16. februarjem. Začelo se 
bo s svečanim odprtjem, ki 
bo v petek, 14. februarja, ob 
18. uri na Trgu pod gradom. 
V svečanem mimohodu se 
bodo najprej predstavile vse 
reprezentance, po odprtju in 
pozdravih udeležencem pa 
se bo ob 19. uri na hribu pod 
Loškim gradom začel ekshi-
bicijski nočni paralelni sla-
lom Pokal Loka. Na njem se 
bodo pomerile reprezentan-
ce, udeleženke tekmovanja. 
Svoj prihod je že potrdila 
večina držav, ki redno priha-
jajo v Škofjo Loko. Teh je 
blizu trideset. Letos organi-
zatorji prvič pričakujejo tek-
movalce iz Hongkonga, po 
daljšem času so svoj prihod 
napovedali Danci, ponovno 
pa pridejo s svojim predstav-
nikom tudi Malezijci.
Prostovoljci iz Smučarskega 
kluba Alpetour tako zadnje 
dni lovijo ugodne vremen-
ske pogoje in zasnežujejo 
grajsko pobočje. Trenutno 
imajo pripravljeno zadostno 
količino snega in pravijo, da 
paralelni slalom ne bi smel 
biti vprašljiv. 
Grajsko pobočje bo namreč 
v soboto, 15. februarja, do-
poldne gostilo tudi srečanje 
tekmovalcev v smučanju po 
starem, popoldne pa bodo 
pobočje zasedli najmlajši 
tekmovalci, ki se bodo po-
merili za Pokal Ciciban.
Njihovi malce starejši vr-
stniki, stari od 12 do 16 let, 
bodo tedaj že zaključili so-
botni veleslalom za 45. Po-
kal Loka, ki bo, tako kot ne-
deljski slalom, potekal na 
Starem vrhu. Oba dneva se 
bo tekmovanje začelo ob 
9.30. Razglasitev zmagoval-
cev v veleslalomu bo v sobo-
to ob 19. uri na Trgu pod 
gradom, v nedeljo pa bo raz-

glasitev po zaključenem sla-
lomu na Starem vrhu. 
Medalje in pokale bodo pre-
jeli najboljši v posamezni di-
sciplini, zmagovalna repre-
zentanca pa bo v trajno last 
prejela kipec smučarja, ki ga 
je izdelal umetnik iz Dolenje 
Žetine Peter Jovanovič. Lani 
je Pokal Loka ostal doma, saj 
ga je osvojila slovenska re-
prezentanca. Ta ima tudi le-
tos v svojih vrstah kar nekaj 
adutov, med njimi tudi tek-
movalce iz domačega kluba. 
Seveda bo konkurenca smu-
čark in smučarjev iz tujine 
močna, saj so na Pokalu Loka 
v preteklosti zmagovali števil-
ni kasnejši šampioni. Med 
njimi je tudi Alice Robinson z 
Nove Zelandije, ki je bila leta 
2017 zmagovalka veleslaloma 
na Pokalu Loka, v tej sezoni 
pa je na veleslalomski tekmi 
svetovnega pokala v Soeldnu 
že osvojila tudi svojo prvo 
zmago v svetovnem pokalu.
Častno pokroviteljstvo tekmo-
vanja je prevzel minister za 

gospodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek, ge-
neralni sponzor Pokal Loka 
pa je tudi letos Zavarovalnica 
Triglav. Dobro sodelujejo tudi 
z večino družbeno odgovor-
nih podjetij v Škofji Loki, vse-
skozi pa jih podpira tudi do-
mača občina.
Predsednica Organizacijske-
ga odbora je Barbara Kürner 
Čad, častni predsednik pa je 
dolgoletni prvi mož Pokala 
Loka Janez Šter. Prav Janezu 
Šteru je decembra Olimpij-
ski komite Slovenije – Zdru-
ženje športnih zvez podelil 
prostovoljsko plamenico za 
dolgoletno prostovoljno delo 
v športu in prispevek k razvo-
ju smučanja v Sloveniji. V 
Smučarskem klubu Alpetor 
so veseli, da imajo v svojih 
vrstah takega člana. Kot pra-
vijo, pa so ponosni tudi na 
svojega dolgoletnega člana 
Matjaža Hafnerja, ki je lani 
za življenjsko delo in dosež-
ke na področju športa prejel 
Bloudkovo plaketo.

Mladi smučarji 
znova za Pokal Loka
Škofja Loka in smučišče Stari vrh bosta sredi februarja gostila že 45. Pokal 
Loka, organizatorji iz Smučarskega kluba Alpetour pa na tekmovanju 
pričakujejo okoli dvesto petdeset mladih smučark in smučarjev. 

Janezu Šteru je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez lani decembra 
podelil prostovoljsko plamenico za dolgoletno prostovoljno delo v športu in prispevek  
k razvoju smučanja v Sloveniji. / Foto: arhiv OKS - ZŠZ

Tekmovanje za Pokal Loka je eno najpomembnejših 
tekmovanj mladih smučarskih upov vsega sveta, na njem 
pa redno nastopajo tudi mladi iz domačega smučarskega 
kluba. / Foto: Gorazd Kavčič

Društvo Rovtarji v soboto, 15. februarja, z 
začetkom ob 10. uri pripravlja 20. Mednarodno 
tekmovanje v smučanju po starem. Potekalo bo 
na hribu pod Loškim gradom.
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Najnovejša tehnologija in znanje jim omogočata dobro dia-
gnostiko in najboljše rešitve za videz in zdravje v ustni votlini. 
Njihova želja je zdravje, zadovoljstvo in zaupanje njihovih 
pacientov.

Družinsko podjetje
Leta 1995 je Bernarda Osovnikar, dr. dent. med., v domači hiši 
v Frankovem naselju odprla zobozdravstveno ordinacijo. Po 
končanem študiju stomatologije sta se ji pred desetimi leti 
pridružila še hči Neža in sin Matic. Zaradi vse večjega števila 
zadovoljnih pacientov tudi trije zobozdravniki pod domačo 
streho niso bili dovolj, zato so se odločili, da je treba narediti 
korak naprej. Odprli so nov sodoben zobozdravstveni center, 
kjer je možno pacientom zagotoviti vse zobozdravstvene sto-
ritve na enem mestu, znanje in izkušnje pa se hitreje prena-
šajo med zaposlenimi.
»Danes nas je 25 zaposlenih: sedem zobozdravnikov, dva or-
todonta, kirurg, parodontolog, zobotehniki in asistentke. Nu-
dimo vse storitve od implantologije, kirurgije, protetike, orto-
dontije, parodontologije do estetskega zobozdravstva, otro-
škega preventivnega zobozdravstva in digitalne diagnosti-
ke,« povesta Neža in Matic Osovnikar, ki se s sodelavci trudita 
pacientom zagotoviti najboljšo oskrbo. »Sledimo najnovej-
šim trendom sodobnega zobozdravstva, ki se nenehno spre-
minja v smislu novih tehnologij. Stalno se izobražujemo, 
predvsem v tujini, da lahko pacientom ponudimo najboljše.«
V njihovih prostorih potekajo tudi izobraževanja za zobozdrav-
nike in kirurge, saj je del njihovih prostorov tudi Dvorana z raz-
gledom, ki ponuja čudovit pogled na škofjeloški grad in Selško 
Soro. Dvorano je možno najeti in tako tam potekajo različne 
dejavnosti (predstavitve, izobraževanja, predavanja, joga …).

Sodobne diagnostične in zobozdravstvene 
storitve
Ob petletnici delovanja odpirajo tudi lastni zobotehnični labora-
torij, ki je opremljen z najsodobnejšimi tehnologijami in sistemi. 
Eden izmed teh je CAD/CAM, ki pomeni digitalni odtis paciento-
vih zob (scan), računalniško obdelavo modela in hitro in natanč-
no izdelavo protetičnih nadomestkov z rezkanjem. Vse to se 
lahko naredi ob enem obisku pacienta – v enem dnevu.
Zobna protetika se spreminja v smislu vse večje uporabe pol-
nokeramičnih, brezkovinskih izdelkov. »Cilj je v kar največji 
meri ohranjati zdrave zobe,« poudarita Neža in Matic. Z zob-
nimi vsadki (implantati) lahko nadomeščamo posamezne 

Lep nasmeh daje človeku samozavest
Zobozdravstveni center Osovnikar iz Škofje Loke dela že skoraj četrt stoletja. Pred petimi leti pa so poleg škofjeloške avtobusne 
postaje odprli nov, sodoben zobozdravstveni center, kjer nudijo vse zobozdravstvene storitve na enem mestu.

zobe, brez nepotrebnega brušenja sosednjih zob. Z metodo 
All on 4 pa je možno oskrbeti brezzobo zgornjo ali spodnjo 
čeljust s fiksnim totalnim mostičkom na štirih implanta-
tih. Materiali so boljši in odpornejši. 
Ponujajo tudi sodobno rentgensko diagnostiko. Njihov CBCT 
zobni rentgen je eden redkih na Gorenjskem, ki omogoča 
3D-rentgensko slikanje tako manjših kot večjih področij gla-
ve. Tridimenzionalno slikanje je postalo ključno za natančno 
diagnostiko in načrtovanje predvsem pri implantoloških in 
kirurških posegih, endodontiji in ortodontiji. 
Neža in Matic dodajata, da je njihova želja predvsem celostna 
oskrba pacientov. Skupaj z ekipo vseh zaposlenih nudijo vse 
storitve iz celotnega področja zobozdravstva na enem me-
stu; od ustne higiene do kompliciranih kirurških posegov. Za 
pacienta to pomeni boljšo oskrbo, saj so vsi potrebni posegi 
skrbno načrtovani in strokovno vodeni. Večkrat so v celotno 
zdravljenje enega pacienta vključeni zobozdravnik, kirurg, 
parodontolog in ortodont. Pacientu že na začetku opravijo 
celostni pregled in nato skupaj z njim določijo individualni 
načrt zdravljenja. Poskrbijo za vso družino, tudi za otroke.
Ljudje se vedno bolj zavedamo, kako pomemben je lep in 
zdrav nasmeh, zato postaja ortodontsko zdravljenje v zadnjih 
letih izredno priljubljeno, tudi pri odraslih. Ortodontska tera-
pija je večinoma manj invazivna kot obsežna protetična oskr-
ba, včasih pa je potrebna kot obvezna predpriprava za konč-
no, najboljšo oskrbo. Velika novost na tem področju so t. i. 
nevidni zobni aparati, za katere se najpogosteje odločajo 
odrasli.
Vse pomembnejše postaja tudi estetsko zobozdravstvo; lep 
nasmeh daje človeku samozavest. Polepšajo ga lahko z belje-
njem zob, keramičnimi luskami, estetskimi dograditvami, 
preoblikovanji zob in dlesni, nadomestitvijo manjkajočega 

zoba z zobnim vsadkom (implantatom), včasih pa zadostuje 
že odstranitev zobnega kamna in poliranje zob.
Velik poudarek je na zobozdravstveni preventivi, saj se lahko 
le na ta način ohranja zdrava ustna votlina tudi po končanem 
zdravljenju. Namesto pacientov »merijo čas« in jih glede na 
pacientovo stanje v ustih vabijo na redne kontrolne preglede 
in ustno higieno.
Veliko ljudi si želi lepega in zdravega nasmeha, vendar se ne 
odločijo za obisk zobozdravnika zaradi strahu pred posegi in 
prevelikimi stroški. Strah pred bolečino je dandanes resnično 
odveč, saj imamo različne možnosti anestezije, posegi pa so 
postali tudi manj invazivni. Z različnimi materiali in načrtova-
njem je možno oskrbeti pacienta tudi z nižjimi stroški. Ker pa 
so lahko komplicirana in obsežnejša zdravljenja povezana z 
večjimi stroški, ponujajo različne možnosti plačil. Ena od teh 
je namenski kredit, ki ga nudijo v dogovoru z lokalnima ban-
kama SKB in Gorenjsko banko. So samoplačniška ordinacija.

Zadovoljni pacienti in zdravi nasmehi
Neža in Matic nasmejana zaključita, da je njihova želja, da paci-
enti od njih odidejo nasmejani in se takšni tudi vračajo! Pacienti 
prihajajo k njim predvsem iz Škofje Loke in okolice. Zaradi bliži-
ne imajo veliko pacientov tudi iz Ljubljane, Kranja in ostalega 
območja celotne Gorenjske. Ker jih o kakovosti njihovih storitev 
prepričajo prijatelji in znanci, se ljudje pripeljejo tudi od dlje, 
lahko bi rekli, da iz vse Slovenije, nekateri pa tudi iz Avstrije.
»Pomembno je, da delamo dobro in z velikim veseljem, da smo 
dobra ekipa, ki rada sodeluje. Na voljo imamo najnovejšo teh-
nologijo in znanje, ki nam ponujata možnost, da lahko zadosti-
mo željam še tako zahtevnih pacientov. Naše storitve so dolgo-
trajne. Vse dobro je tisto, kar traja,« zaključi Matic Osovnikar, 
nekoč vrhunski športnik, sedaj pa odličen zobozdravnik.

Najnovejša tehnologija in znanje jim omogočata dobro diag-
nostiko in najboljše rešitve za videz in zdravje v ustni votlini. 
Njihova želja je zdravje, zadovoljstvo in zaupanje njihovih 
pacientov.

Družinsko podjetje
Leta 1995 je Bernarda Osovnikar, dr. dent. med., v domači hiši 
v Frankovem naselju odprla zobozdravstveno ordinacijo. Po 
končanem študiju stomatologije sta se ji pred desetimi leti 
pridružila še hči Neža in sin Matic. Zaradi vse večjega števila 
zadovoljnih pacientov tudi trije zobozdravniki pod domačo 
streho niso bili dovolj, zato so se odločili, da je treba narediti 
korak naprej. Odprli so nov sodoben zobozdravstveni center, 
kjer je možno pacientom zagotoviti vse zobozdravstvene sto-
ritve na enem mestu, znanje in izkušnje pa se hitreje prena-
šajo med zaposlenimi.
»Danes nas je 25 zaposlenih: sedem zobozdravnikov, dva 
ortodonta, kirurg, parodontolog, zobotehniki in asistentke. 
Nudimo vse storitve od implantologije, kirurgije, protetike, 
ortodontije, parodontologije do estetskega zobozdravstva, 
otroškega preventivnega zobozdravstva in digitalne diagno-
stike,« povesta Neža in Matic Osovnikar, ki se s sodelavci tru-
dita pacientom zagotoviti najboljšo oskrbo. »Sledimo najno-
vejšim trendom sodobnega zobozdravstva, ki se nenehno 
spreminja v smislu novih tehnologij. Stalno se izobražujemo, 
predvsem v tujini, da lahko pacientom ponudimo najboljše.«
V njihovih prostorih potekajo tudi izobraževanja za zobozdrav-
nike in kirurge, saj je del njihovih prostorov tudi Dvorana z raz-
gledom, ki ponuja čudovit pogled na ško�eloški grad in Selško 
Soro. Dvorano je možno najeti in tako tam potekajo različne 
dejavnosti (predstavitve, izobraževanja, predavanja, joga …).

Sodobne diagnostične in zobozdravstvene 
storitve
Ob peti obletnici delovanja odpirajo tudi lastni zobotehnični 
laboratorij, ki je opremljen z najsodobnejšimi tehnologijami in 
sistemi. Eden izmed teh je CAD/CAM, ki pomeni digitalni odtis 
pacientovih zob (scan), računalniško obdelavo modela in hitro 
in natančno izdelavo protetičnih nadomestkov z rezkanjem. Vse 
to se lahko naredi ob enem obisku pacienta – v enem dnevu.
Zobna protetika se spreminja v smislu vse večje uporabe pol-
nokeramičnih, brezkovinskih izdelkov. »Cilj je v kar največji 
meri ohranjati zdrave zobe,« poudarita Neža in Matic. Z zob-
nimi vsadki (implantati) lahko nadomeščamo posamezne 

Lep nasmeh daje človeku samozavest
Zobozdravstveni center Osovnikar iz Ško�e Loke dela že skoraj četrt stoletja. Pred petimi leti pa so poleg ško�eloške avtobusne 
postaje odprli nov, sodoben zobozdravstveni center, kjer nudijo vse zobozdravstvene storitve na enem mestu.

zobe, brez nepotrebnega brušenja sosednjih zob. Z metodo 
All on 4 pa je možno oskrbeti brezzobo zgornjo ali spodnjo 
čeljust s �ksnim totalnim mostičkom na štirih implanta-

Ponujajo tudi sodobno rentgensko diagnostiko. Njihov CBCT 
zobni rentgen je eden redkih na Gorenjskem, ki omogoča 
3D-rentgensko slikanje tako manjših kot večjih področij gla-
ve. Tridimenzionalno slikanje je postalo ključno za natančno 
diagnostiko in načrtovanje predvsem pri implantoloških in 
kirurških posegih, endodontiji in ortodontiji. 
Neža in Matic dodajata, da je njihova želja predvsem celostna 
oskrba pacientov. Skupaj z ekipo vseh zaposlenih nudijo vse 
storitve iz celotnega področja zobozdravstva na enem mes-
tu; od ustne higiene do kompliciranih kirurških posegov. Za 
pacienta to pomeni boljšo oskrbo, saj so vsi potrebni posegi 
skrbno načrtovani in strokovno vodeni. Večkrat so v celotno 
zdravljenje enega pacienta vključeni zobozdravnik, kirurg, 
parodontolog in ortodont. Pacientu že na začetku opravijo 
celostni pregled in nato skupaj z njim določijo individualni 
načrt zdravljenja. Poskrbijo za vso družino, tudi za otroke.
Ljudje se vedno bolj zavedamo, kako pomemben je lep in 
zdrav nasmeh, zato postaja ortodontsko zdravljenje v zadnjih 
letih izredno priljubljeno, tudi pri odraslih. Ortodontska tera-
pija je večinoma manj invazivna kot obsežna protetična oskr-
ba, včasih pa je potrebna kot obvezna predpriprava za konč-
no, najboljšo oskrbo. Velika novost na tem področju so t. i. 
nevidni zobni aparati, za katere se najpogosteje odločajo 
odrasli.
Vse pomembnejše postaja tudi estetsko zobozdravstvo; lep 
nasmeh daje človeku samozavest. Polepšajo ga lahko z belje-
njem zob, keramičnimi luskami, estetskimi dograditvami, 
preoblikovanji zob in dlesni, nadomestitvijo manjkajočega 

zoba z zobnim vsadkom (implantatom), včasih pa zadostuje 
že odstranitev zobnega kamna in poliranje zob.
Velik poudarek je na zobozdravstveni preventivi, saj se lahko 
le na ta način ohranja zdrava ustna votlina tudi po končanem 
zdravljenju. Namesto pacientov »merijo čas« in jih glede na 
pacientovo stanje v ustih vabijo na redne kontrolne preglede 
in ustno higieno.
Veliko ljudi si želi lepega in zdravega nasmeha, vendar se ne 
odločijo za obisk zobozdravnika zaradi strahu pred posegi in 
prevelikimi stroški. Strah pred bolečino je dandanes resnično 
odveč, saj imamo različne možnosti anestezije, posegi pa so 
postali tudi manj invazivni. Z različnimi materiali in načrtova-
njem je možno oskrbeti pacienta tudi z nižjimi stroški. Ker pa 
so lahko komplicirana in obsežnejša zdravljenja povezana z 
večjimi stroški, ponujajo različne možnosti plačil. Ena od teh 
je namenski kredit, ki ga nudijo v dogovoru z lokalnima ban-
kama SKB in Gorenjsko banko. So samoplačniška ordinacija.

Zadovoljni pacienti in zdravi nasmehi
Neža in Matic nasmejana zaključita, da je njihova želja, da paci-
enti od njih odidejo nasmejani in se takšni tudi vračajo! Pacienti 

-

prepričajo prijatelji in znanci, se ljudje pripeljejo tudi od dlje, 
lahko bi rekli, da iz vse Slovenije, nekateri pa tudi iz Avstrije.
»Pomembno je, da delamo dobro in z velikim veseljem, da smo 
dobra ekipa, ki rada sodeluje. Na voljo imamo najnovejšo teh-
nologijo in znanje, ki nam ponujata možnost, da lahko zadosti-
mo željam še tako zahtevnih pacientov. Naše storitve so dolgo-
trajne. Vse dobro je tisto, kar traja,« zaključi Matic Osovnikar, 
nekoč vrhunski športnik, sedaj pa odličen zobozdravnik.

www.osovnikar.com
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Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

Najnovejša tehnologija in znanje jim omogočata dobro diag-
nostiko in najboljše rešitve za videz in zdravje v ustni votlini. 
Njihova želja je zdravje, zadovoljstvo in zaupanje njihovih 
pacientov.

Družinsko podjetje
Leta 1995 je Bernarda Osovnikar, dr. dent. med., v domači hiši 
v Frankovem naselju odprla zobozdravstveno ordinacijo. Po 
končanem študiju stomatologije sta se ji pred desetimi leti 
pridružila še hči Neža in sin Matic. Zaradi vse večjega števila 
zadovoljnih pacientov tudi trije zobozdravniki pod domačo 
streho niso bili dovolj, zato so se odločili, da je treba narediti 
korak naprej. Odprli so nov sodoben zobozdravstveni center, 
kjer je možno pacientom zagotoviti vse zobozdravstvene sto-
ritve na enem mestu, znanje in izkušnje pa se hitreje prena-
šajo med zaposlenimi.
»Danes nas je 25 zaposlenih: sedem zobozdravnikov, dva 
ortodonta, kirurg, parodontolog, zobotehniki in asistentke. 
Nudimo vse storitve od implantologije, kirurgije, protetike, 
ortodontije, parodontologije do estetskega zobozdravstva, 
otroškega preventivnega zobozdravstva in digitalne diagno-
stike,« povesta Neža in Matic Osovnikar, ki se s sodelavci tru-
dita pacientom zagotoviti najboljšo oskrbo. »Sledimo najno-
vejšim trendom sodobnega zobozdravstva, ki se nenehno 
spreminja v smislu novih tehnologij. Stalno se izobražujemo, 
predvsem v tujini, da lahko pacientom ponudimo najboljše.«
V njihovih prostorih potekajo tudi izobraževanja za zobozdrav-
nike in kirurge, saj je del njihovih prostorov tudi Dvorana z raz-
gledom, ki ponuja čudovit pogled na ško�eloški grad in Selško 
Soro. Dvorano je možno najeti in tako tam potekajo različne 
dejavnosti (predstavitve, izobraževanja, predavanja, joga …).

Sodobne diagnostične in zobozdravstvene 
storitve
Ob peti obletnici delovanja odpirajo tudi lastni zobotehnični 
laboratorij, ki je opremljen z najsodobnejšimi tehnologijami in 
sistemi. Eden izmed teh je CAD/CAM, ki pomeni digitalni odtis 
pacientovih zob (scan), računalniško obdelavo modela in hitro 
in natančno izdelavo protetičnih nadomestkov z rezkanjem. Vse 
to se lahko naredi ob enem obisku pacienta – v enem dnevu.
Zobna protetika se spreminja v smislu vse večje uporabe pol-
nokeramičnih, brezkovinskih izdelkov. »Cilj je v kar največji 
meri ohranjati zdrave zobe,« poudarita Neža in Matic. Z zob-
nimi vsadki (implantati) lahko nadomeščamo posamezne 

Lep nasmeh daje človeku samozavest
Zobozdravstveni center Osovnikar iz Ško�e Loke dela že skoraj četrt stoletja. Pred petimi leti pa so poleg ško�eloške avtobusne 
postaje odprli nov, sodoben zobozdravstveni center, kjer nudijo vse zobozdravstvene storitve na enem mestu.

zobe, brez nepotrebnega brušenja sosednjih zob. Z metodo 
All on 4 pa je možno oskrbeti brezzobo zgornjo ali spodnjo 
čeljust s �ksnim totalnim mostičkom na štirih implanta-

Ponujajo tudi sodobno rentgensko diagnostiko. Njihov CBCT 
zobni rentgen je eden redkih na Gorenjskem, ki omogoča 
3D-rentgensko slikanje tako manjših kot večjih področij gla-
ve. Tridimenzionalno slikanje je postalo ključno za natančno 
diagnostiko in načrtovanje predvsem pri implantoloških in 
kirurških posegih, endodontiji in ortodontiji. 
Neža in Matic dodajata, da je njihova želja predvsem celostna 
oskrba pacientov. Skupaj z ekipo vseh zaposlenih nudijo vse 
storitve iz celotnega področja zobozdravstva na enem mes-
tu; od ustne higiene do kompliciranih kirurških posegov. Za 
pacienta to pomeni boljšo oskrbo, saj so vsi potrebni posegi 
skrbno načrtovani in strokovno vodeni. Večkrat so v celotno 
zdravljenje enega pacienta vključeni zobozdravnik, kirurg, 
parodontolog in ortodont. Pacientu že na začetku opravijo 
celostni pregled in nato skupaj z njim določijo individualni 
načrt zdravljenja. Poskrbijo za vso družino, tudi za otroke.
Ljudje se vedno bolj zavedamo, kako pomemben je lep in 
zdrav nasmeh, zato postaja ortodontsko zdravljenje v zadnjih 
letih izredno priljubljeno, tudi pri odraslih. Ortodontska tera-
pija je večinoma manj invazivna kot obsežna protetična oskr-
ba, včasih pa je potrebna kot obvezna predpriprava za konč-
no, najboljšo oskrbo. Velika novost na tem področju so t. i. 
nevidni zobni aparati, za katere se najpogosteje odločajo 
odrasli.
Vse pomembnejše postaja tudi estetsko zobozdravstvo; lep 
nasmeh daje človeku samozavest. Polepšajo ga lahko z belje-
njem zob, keramičnimi luskami, estetskimi dograditvami, 
preoblikovanji zob in dlesni, nadomestitvijo manjkajočega 

zoba z zobnim vsadkom (implantatom), včasih pa zadostuje 
že odstranitev zobnega kamna in poliranje zob.
Velik poudarek je na zobozdravstveni preventivi, saj se lahko 
le na ta način ohranja zdrava ustna votlina tudi po končanem 
zdravljenju. Namesto pacientov »merijo čas« in jih glede na 
pacientovo stanje v ustih vabijo na redne kontrolne preglede 
in ustno higieno.
Veliko ljudi si želi lepega in zdravega nasmeha, vendar se ne 
odločijo za obisk zobozdravnika zaradi strahu pred posegi in 
prevelikimi stroški. Strah pred bolečino je dandanes resnično 
odveč, saj imamo različne možnosti anestezije, posegi pa so 
postali tudi manj invazivni. Z različnimi materiali in načrtova-
njem je možno oskrbeti pacienta tudi z nižjimi stroški. Ker pa 
so lahko komplicirana in obsežnejša zdravljenja povezana z 
večjimi stroški, ponujajo različne možnosti plačil. Ena od teh 
je namenski kredit, ki ga nudijo v dogovoru z lokalnima ban-
kama SKB in Gorenjsko banko. So samoplačniška ordinacija.

Zadovoljni pacienti in zdravi nasmehi
Neža in Matic nasmejana zaključita, da je njihova želja, da paci-
enti od njih odidejo nasmejani in se takšni tudi vračajo! Pacienti 

-

prepričajo prijatelji in znanci, se ljudje pripeljejo tudi od dlje, 
lahko bi rekli, da iz vse Slovenije, nekateri pa tudi iz Avstrije.
»Pomembno je, da delamo dobro in z velikim veseljem, da smo 
dobra ekipa, ki rada sodeluje. Na voljo imamo najnovejšo teh-
nologijo in znanje, ki nam ponujata možnost, da lahko zadosti-
mo željam še tako zahtevnih pacientov. Naše storitve so dolgo-
trajne. Vse dobro je tisto, kar traja,« zaključi Matic Osovnikar, 
nekoč vrhunski športnik, sedaj pa odličen zobozdravnik.

www.osovnikar.com

ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com



Cena počitnic je 242 EUR.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

        POČITNICE // od  2. do 7. februarja 2020

Podarite si
ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih sobah 
hotela Vita s štirimi zvezdicami.
Program vključuje:
	5-krat polpenzion
	1-krat posvet pri zdravniku, 
 1-krat zdravstveno storitev v medicinskem centru,  
 1-krat parafinsko oblogo za roke, 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita,
 uporabo kopalnega plašča v času vašega bivanja,
 prevoz z Gorenjskega in nazaj,
	pester animacijski program.

Informacije in prijave:
telefon: 04/201 42 41, 
e-pošta: narocnine@g-glas.si
ali osebno na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1, Kranj.

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
doplačilo za polni penzion: 15,00 EUR
Ostala doplačila: 
vstop v savno: 10,00 EUR
enkratna prijavnina:  1,50 EUR (obvezno)

V ceno je vključen prevoz  do vašega doma.

loški glas
16 Loški glas, torek, 28. januarja 2020

Izberite letošnje darilo
 
               Četrt leta  

zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
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 
lahko v naših prostorih tudi popili kavico ter izbrali 
eno od daril na fotografiji.

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, 
v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure, 
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

steklenica

avtomatski  
dežnik

– 25 %

Popust in darilo veljata 
le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo  
po pošti. Količina daril 
je omejena.

www.gorenjskiglas.si

 
 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

Fordov  
pooblaščeni  
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu

10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

T O  J E  

Maša Likosar

Škofja Loka – Katalog in 
omenjena razstava sta del 
celotnega muzejskega pro-
jekta obeleževanja 40-letni-
ce Združenja umetnikov 
Škofja Loka (ZUŠL). Štiriin-
sedemdeset sodelujočih av-
torjev – umetnikov s slikar-
skega, kiparskega, ilustra-
torskega, fotografskega po-
dročja, sodobne vizualne 
umetnosti, striparji, obliko-
valci, arhitekti, literati, pe-
sniki in publicisti, glasbeni-
ki, dramski igralci, tkalci in 
rezbarji – je na ogled posta-
vilo sto štirideset del. Od no-
vembra dalje so razstavljena 
v Galeriji na gradu, v kapeli 

in muzejski dnevni sobi, ne-
katera pa, glede na vsebin-
ske povezave, tudi v stalnih 
zbirkah. Razstava bo na 
ogled vse do 3. maja, a dela 
bodo za večno ostala upodo-
bljena, njihovi avtorji pa za-
pisani v omenjenem katalo-
gu, ki naj bi bil – po oblju-
bah direktorica Loškega 
muzeja Saše Nabergoj – v 
kratkem objavljen tudi na 
spletni strani Loškega mu-
zeja. "Vse, kar je vidno na 
razstavi, si je moč pogledati 
tudi v katalogu. Opremljen 
je z uvodnimi besedili, tlori-
som muzeja s postavitvijo 
umetniških del, fotografija-
mi postavitve razstave in se-
znamom članov našega 

združenja in umetniških del 
na razstavi," je pojasnila 
Agata Pavlovec, predsednica 
ZUŠL.   
Elektronski arhiv na spletu 
bo ponujal še obširnejšo in 
temeljito sintezo delovanja 
združenja vseh 40 let in s 
tem tudi zaključil celotni raz-
stavni projekt, ki sta se ga 
lotila kustosa omenjene raz-
stave Boštjan Soklič in Bar-
bara Sterle Vurnik. Študijsko 
sta se posvečala zbiranju 
knjižnega, dokumentarnega 
in podatkovnega gradiva, ki 
zadeva člane združenja in 
njihovo delo. Obiskala sta 
vse avtorje v ateljejih, se z 
njimi pogovarjala in pregle-
dala opus vsakega posame-

znega ustvarjalca. Od vsake-
ga sta izbrala po dve deli, eno 
zgodnejše in drugo poznej-
še. Vsa dela sta dokumenti-
rala, v obliki kratkih opisnih 
tekstov analizirala in nadgra-
dila s strokovnimi interpreta-
cijami. Likovna dela sta po 
tehtnem premisleku umesti-
la v razstavne prostore in jih 
opremila z opisnimi tablami. 
"Umetniška produkcija čla-
nov ZUŠL je dokaz, da njiho-
vo kreativno početje ne sta-
gnira, ampak harmonsko 
povezuje tradicionalne kano-
nične elemente z avantgar-
dnimi na svež, inovativen 
način. In to je dober obet za 
prihodnost," je v katalogu za-
pisal Boštjan Soklič. 

Sinteza njihovega delovanja
V Loškem muzeju so nedavno predstavili katalog, ki spremlja pregledno razstavo 40+ … skozi čas in naprej … 40 let združenja umetnikov Škofje Loke.

Članica ZUŠL Barbara Demšar, kustos Loškega muzeja 
Boštjan Soklič in predsednica ZUŠL Agata Pavlovec 
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