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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Z lanskim od
prtjem južne škofjeloške ob
voznice v Poljansko dolino 
je v Škofji Loki prišlo do pre
cejšnje spremembe prome
tnega sistema tako na ravni 
infrastrukture in posledično 
preusmerjenih prometnih 
tokov. Obvoznica je tako po
stala osrednja prometna 
žila, ki prevzema ves tranzi
tni promet v Poljansko doli
no in naprej na severno Pri
morsko, obstoječa (stara) 
regionalna cesta skozi Spod
nji trg in Poljansko cesto pa 
bo dobila novo vlogo in pre
šla v lokalno upravljanje. 
Prebivalci mesta, ki so v pre
teklih letih prenašali vse te
gobe tranzitnega prometa 
mimo svojih hiš, pa še ve
dno nimajo pravega miru. 
Cesta je sicer manj obreme
njena, zato pa so hitrosti ve
čje in tudi tovorni promet se 
še ni povsem umaknil iz 
mesta. Ko bo cesta z države 
prenesena v občinsko uprav
ljanje, bo Občina Škofja 
Loka lahko na njej samostoj
no krojila prometni režim. 
Dotlej pa lahko zahtevajo 
vsaj znižanje hitrosti na naj
bolj obremenjenih odsekih 
te ceste, za kar je občina že 
pred časom zaprosila Direk
cijo RS za infrastrukturo.  
To se je slednjič uresničilo. 
V ponedeljek, 15. februarja, 
je direkcija zagotovila posta

vitev nove prometne signali
zacije, s čimer je vzpostavila 
cono z znižanjem hitrosti 
do 30 km na uro na obmo
čju Spodnjega trga ter ome
jitev hitrosti na 30 km na 
uro na ožini Poljanske ceste 
pri stavbi upravne enote.
"S tem ukrepom smo na 
najbolj izpostavljenem delu 
ceste dosegli znižanje hitro
sti motornega prometa, kar 
bo še dodatno prispevalo k 
preusmeritvi prometnega 
toka na obvoznico. Umiritev 
hitrosti bo pripomogla k 
boljši prometni varnosti in 
boljšim razmeram za stano

valce," pravijo na občini, 
kjer tudi pričakujejo, da bo 
država regionalno cesto 
kmalu prenesla v občinsko 
upravljanje. "Prvotni pre
dlog omejitve hitrosti na 30 
km na uro, ki ga je na DRSI 
naslovila Občina Škofja 
Loka, je sicer obsegal širše 
območje od Stare ceste do 
Zabrajde, vendar so na 
DRSI cono z znižanjem hi
trosti do 30 km/h vzpostavili 
le na najbolj izpostavljenem 
območju Spodnjega trga ter 
omejitev hitrosti na 30 km/h 
na ožini Poljanske ceste pri 
stavbi upravne enote. Po 

vzpostavitvi navedenega 
prometnovarnostnega ukre
pa pričakujemo, da bodo pri
stojne državne službe staro 
regionalno cesto tudi kmalu 
prekategorizirale in prene
sle v občinsko upravljanje. 
Do konca februarja pa bomo 
na občini pripravili tudi 
ustrezen predlog celovite 
prometne ureditve območja 
stare regionalne ceste skozi 
staro mestno središče Škofje 
Loke in Puštala, ki ga bomo 
občanom oziroma širši jav
nosti predstavili v četrtek, 
10. marca, ob 18. uri v Sokol
skem domu v Škofji Loki." 

Za začetek omejili hitrost
Vzpostavljen je nov režim umirjanja prometa z omejitvijo hitrosti na 30 km na uro na stari regionalni 
cesti skozi Spodnji trg in po Poljanski cesti.

Hitrost so na Spodnjem trgu in delu Poljanske ceste omejili na 30 km na uro / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Že skoraj leto 
dni je minilo od uprizoritve 
Škofjeloškega pasijona 
2015, ko so loške ulice in 
trgi zaživeli v skrivnostnih 
svetopisemskih prizorih. 
Pasijonski prizori in slike, ki 
jih je upodobilo okoli osem
sto igralcev in statistov ter 
več deset konjenikov, so se v 
procesiji pomikali po sta
rem jedru Škofje Loke, po
mični odri pa so se za ključ
ne prizore ustavljali na šti
rih točkah v mestu. Meščani 
in obiskovalci so doživeto 
spremljali zgodbo človeštva 
od raja do Jezusovega priho
da in njegovega trpljenja.
Na vsakokratno uprizoritev 
pasijona se v Škofji Loki pri
pravljajo več let, na dramsko 
predstavo sicer nekaj mese
cev, v vmesnih obdobjih pa 
skrbijo, kot pravijo, za "pasi
jonsko kondicijo". Tako bo v 
postnovelikonočnem času 
in še malo po njem tudi le
tos, ko se v okviru Dnevov 
Škofjeloškega pasijona obe
tajo štirje dogodki. Prvi bo 
že v petek, 11. marca, ko 
bodo ob 19. uri v Sokolskem 
domu predstavili zbornik 
Pasijonski doneski 2016/11. 

V kulturnem programu bo v 
ospredju poezija Charlesa 
Péguyja in Križu pot Toma
ža Hostnika, ob glasbeni 
spremljavi Jerneja Hostni
ka, harmonika. Sledilo bo 
odprtje pasijonskih razstav: 
Peter Jovanovič »Križev 
pot«, Janez Plestenjak »Ris
be s Škofjeloških pasijonov 
(in situ)«, Tone Mlakar 
»Znamenja«, Jasmin Sulja
novič »Škofjeloški Pasion 
skozi objektiv fotografa« in 
Razstava pasijonskih spo
minkov. Dogodek v sodelo
vanju z Občino Škofja Loka 
prirejata Muzejsko društvo 
Škofja Loka in Kulturno
zgodovinsko društvo Lonka 
Stara Loka. Naslednji večer 
pa društvo Lonka in Župnija 
Stara Loka prirejata pasijon
ski večer. Pasijonski dogo
dek pa je tudi delavnica veli
konočnih butaric na cvetno 
soboto (ta bo letos 19. mar
ca), ki jo prireja Prosvetno 
društvo Sotočje. Letošnja 
novost v sklopu pasijonskih 
dnevov pa je Romualdov dan 
24. aprila, namenjen avtorju 
pasijona, kapucinu patru Lo
vrencu Marušiču Romual
du, ki je leta 1721 v loškem 
kapucinskem samostanu 
napisal Škofjeloški pasijon. 

Marca in aprila 
pasijonski dnevi
Med uprizoritvami Škofjeloškega pasijona, ki 
potekajo vsakih šest let, nanj v postno-
velikonočnem času spominjajo Dnevi 
Škofjeloškega pasijona. 

Mladi 
računalničarji 
pokazali 
znanje
Računalniško tekmovanje v 
šoli Jela Janežiča
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Pripeljali 
tudi 
medvedko
Na sejmu Alpe - Adria je 
bilo mogoče srečati Ivana 
Tavčarja in Presečnikovo 
Meto ter medvedko iz Zale.
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ŠKOFJA LOKA

Počastili praznik in 
prostovoljce
Letos je praznično priredi-
tev ob slovenskem kultur-
nem prazniku pripravil Vr-
tec Škofja Loka, ob tej prilo-
žnosti so podelili tudi pri-
znanja prostovoljcem.
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GORENJA VAS - POLJANE

Občina bi prostore 
koristno izrabila
Ob obisku ministrice za 
obrambo Andreje Katič so se 
pogovarjali tudi o možnosti 
prenosa objektov v Todražu, 
ki so v lasti obrambnega mi-
nistrstva, na občino.
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ŽELEZNIKI

Snujejo strategijo
Občina Železniki je pridobila 
evropska sredstva za izdela-
vo projekta celostne prome-
tne strategije. Uspeha se na-
dejajo tudi pri kandidaturi za 
nepovratna sredstva za do-
končanje obnove bazena.

stran 8

ŽIRI

Do omrežja z 
evropskimi sredstvi
Svetniki so na zadnji seji 
sprejeli tudi predlog načrta 
razvoja odprtega širokopa-
sovnega omrežja elektron-
skih komunikacij naslednje 
generacije v občini Žiri.
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Loški glas, torek, 23. februarja 2016

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Lo ški glas, št. 2/let nik V je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 15, ki je iz šel 23. februarja 2016.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Omenjeni jav-
ni razpisi in pozivi so pove-
zani s črpanjem iz občinske-
ga proračuna v tem letu. 
Tako so izšli: javni razpis za 
izbor kulturnih programov 
in kulturnih projektov, ki jih 
bo v letu 2016 financiral ob-
činski proračun, razpis za 
izbor izobraževalnih progra-
mov in usposabljanj odra-
slih, razpis o sofinanciranju 
socialnih, invalidskih in hu-
manitarnih dejavnosti, raz-
pis za izbor izvajalca in sofi-
nanciranje izvajanja progra-
ma v mladinskem dnevnem 
centru MDC BLOK v Fran-
kovem naselju za obdobje 
treh let, razpis za sofinanci-
ranje zdravstvenih letovanj 
za otroke z območja občine 
Škofja Loka, razpis za sofi-
nanciranje programov na 
področju tehnične kulture v 
občini, javni poziv za dodeli-
tev enkratnih denarnih na-
grad za izjemne dosežke, 
poziv za finančno pomoč 
društvom, neprofitnim or-
ganizacijam in zavodom pri 
izvedbi projektov posebnega 
pomena za občino Škofja 
Loka, poziv za izbor projek-
tov pravnih oseb in posame-
znikov, ki jim bo v letu 2016 
Občina Škofja Loka iz prora-
čuna sofinancirala uporabo 
Sokolskega doma, razpis za 
sofinanciranje festivala Pi-

sana Loka, sklopa poletnih 
prireditev na javnih površi-
nah, in javni razpis za zbira-
nje predlogov za sofinanci-
ranje programov športa in 
sredstev investicijskega 
vzdrževanja. 
Na slednjega se je treba pri-
javiti do 4. marca, za sofi-
nanciranje programa Pisana 

Loka do 23. marca, na ostale 
do 10. marca, medtem ko 
sta poziva za Sokolski dom 
in za izjemne dosežke odpr-
ta do konca oktobra. 
"Predlagatelji naj do roka 
oddajo pravilno, popolno in 
v celoti izpolnjen prijavni 
obrazec. Če namreč ni tako 
izpolnjen, predlagatelja po-

zovemo k dopolnitvi, zaradi 
česar se razpis lahko zavle-
če, sklepe lahko zaradi tega 
izdamo več mesecev pozne-
je in ker so ti pravna podlaga 
za sofinanciranje, zamuja 
tudi denar," opozarja Her-
mina Krajnc. Za izvajalce, ki 
bodo na kakršen koli način 
financirani iz občinskega 
proračuna, je obvezna tudi 
prijava dogodkov, prireditev 
in projektov na spletno stran 
www.kam.si. Vloge na raz-
pise in javne pozive naj pre-
dlagatelji oddajo na občino, 
razen v primeru razpisa za 
športne programe na Zavod 
za šport. 
"Letošnja novost je razpis za 
izbor izobraževalnih progra-
mov in usposabljanj odra-
slih. Gre za neformalne pro-
grame izobraževanja, ki jih 
izvajajo organizacije, regi-
strirane v drugje nerazvršče-
no izobraževanje. Opozorim 
naj še na javni poziv za fi-
nančno pomoč društvom, 
neprofitnim organizacijam 
in zavodom pri izvedbi pro-
jektov posebnega pomena za 
občino Škofja Loka. Prijavite-
ljem predlagamo, naj na-
tančno opišejo projekt, saj se 
na podlagi dobrega opisa 
prepozna, ali je za občino res 
posebnega pomena, izje-
men, odmeven, z dodano 
vrednostjo. Ta javni poziv iz-
vajamo drugo leto zapored," 
sklene Hermnina Krajnc. 

Skrbno izpolnite 
razpisne obrazce
S področja družbenih dejavnosti je februarja izšlo kar enajst javnih razpisov in pozivov, na katere se 
je večinoma treba prijaviti v prvih dneh marca. Nekaj navodil kandidatom ponuja vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Hermina Krajnc.

Hermina Krajnc / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofja Loka v 
zadnjih letih postaja vse bolj 
prepoznavna po številnih 
odmevnih kulturnih, špor-
tnih, turističnih in drugih 
družabnih dogodkih in pri-
reditvah. Poleg organizacije 
takega javnega dogodka pa 
je zelo pomembna tudi obja-
va in učinkovita promocija v 
vseh sredstvih javnega obve-
ščanja in na spletu. Ker se v 
občini med letom zvrstijo 
številni dogodki, lahko pride 
tudi do prekrivanja več do-
godkov, čemur bi se prav 
tako radi izognili s pravoča-
sno napovedjo. 
"Kljub že vzpostavljeni in 
dobro delujoči praksi, da or-
ganizatorji svoje dogodke 
najavljajo v koledarju prire-
ditev KAM?, ki ga pripravlja 

Razvojna agencija Sora, se 
še vedno zgodi, da za posa-
mezne prireditve ne izvemo 
ali zanje izvemo prepozno, 
včasih pa so določene prire-
ditve organizirane celo isto-
časno. Da bi bile koordinaci-
ja organizacije, napoved in 
promocija prireditev kar 
najbolj poenotene, pravoča-
sne in točne, doseg obvešče-
nosti pa kar najširši, je Ra-
zvojna agencija Sora je že 
leta 2012 za vse štiri občine 
na Loškem uvedla poseben 
zbirni koledar prireditev 
KAM?, v spletni in tiskani 
obliki. Ažurirani spletni ko-
ledar prireditev KAM?, na 
katerem boste lahko pogle-
dali, katere prireditve so za 
posamezen dan in uro že 
predvidene/napovedane, bo 
tako od februarja letos stal-
no dostopen na spletni stra-

ni Razvojne agencije Sora in 
Občine Škofja Loka na sple-
tni povezavi: http://www.
skofja-loka.com/23/view.
aspx. Tiskano verzijo me-
sečnega koledarja prireditev 
pa lahko dobite na vseh po-
membnejših distribucijskih 
točkah v vseh štirih občinah 
na Škofjeloškem," pojasnju-
jejo na občini. Organizator-
je prireditev zato pozivajo, 
da posredujejo pisne infor-
macije o organizaciji posa-
mezne prireditve takoj po 
določitvi datuma in ure po-
sameznega dogodka na sta-
len elektronski naslov: pri-
reditve@skofja-loka.com ali 
pa na naslov: Razvojna 
agencija Sora, d. o. o., Po-
ljanska cesta 2, 4220 Škofja 
Loka oziroma po faksu: 04 
517 06 05 z vsemi podatki, 
ki so navedeni na obrazcu. 

"Na Razvojni agenciji Sora 
bodo vaše prijave prireditev 
sproti dnevno vnašali na 
spletni koledar prireditev 
Kam?. Po vnosu prijave pa 
bo napovedana prireditev v 
roku 24 ur vidna vsem upo-
rabnikom spletnega kole-
darja prireditev. Za uvrstitev 
prireditve v tiskani mesečni 
koledar prireditev KAM? v 
naslednjem mesecu je po-
trebna prijava najkasneje do 
15. v tekočem mesecu. Naja-
va prireditev v mesečnem 
koledarju prireditev je brez-
plačna. Za organizatorje pri-
reditev, ki prejemajo kakr-
šnokoli sredstva iz proraču-
na Občine Škofja Loka, je 
pravočasna prijava javnih 
dogodkov v mesečni koledar 
prireditev KAM? pogoj za 
pridobitev občinskih nepo-
vratnih sredstev.

Skupna promocija dogodkov
Občina Škofja Loka poziva organizatorje dogodkov, naj te najavljajo v koledarju prireditev Kam.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki, 
kjer ima velik uspeh subven-
cioniranje javnega prevoza 
na mestni avtobusni liniji, ki 
ima okoli 290 tisoč prepelja-
nih potnikov letno, so de-
cembra lani uvedli novo av-
tobusno linijo. Ta mestno 
središče povezuje z vasmi 
Draga, Gosteče, Pungert, 
Hosta in Suha, kamor vozi 
prek Plevne, Frankovega in 
Hafnerjevega naselja. Na že-
ljo krajanov in krajevne sku-
pnosti jo je občina skupaj s 
prevoznikom uvedla za pol-
letno poskusno obdobje, a če 
se število potnikov na njej ne 
bo povečalo, pri subvencio-
niranem javnem prevozu na 
tej trasi ne bodo vztrajali. 
Decembra so namreč na tej 
avtobusni progi našteli vsega 
17 potnikov.
"Krajane, ki potujejo na tej 
relaciji, vabimo, naj upora-
bljajo novo avtobusno linijo. 
Enako kot na mestni liniji 
vozovnica stane en evro, 
omogočena je možnost pre-

stopa na mestno linijo, avto-
bus na relaciji Škofja Loka–
Draga in nazaj vozi od po-
nedeljka do petka, s tremi 
odhodi dnevno (ob 9.40, 
11.40 in 15.40 iz smeri Ško-
fja Loka ter ob 10., 12. in 16. 
uri iz smeri Draga," vabi 
Miloš Bajt z občinskega od-
delka za prometno infra-
strukture. Po prvih izku-
šnjah sodeč se novost ni 
prijela, v naslednjih mese-
cih pa bodo videli, ali jo 
kaže obdržati ali ne. Na tej 
relaciji z devetimi vmesni-
mi postajami vozi mali avto-
bus, na katerem pričakujejo 
zlasti občane, ki nimajo mo-
žnosti osebnega prevoza. 
Sogovornik dodaja, da se je 
od leta 2011, ko so uvedli 
mestno linijo s cenovno 
ugodno vozovnico in pogo-
stejšo frekvenco prevozov, 
število potnikov na njej ne-
nehno povečevalo, lani pa je 
v primerjavi z letom poprej 
nekoliko upadlo. Leta 2015 
se je na mestni liniji prepe-
ljalo okoli 2500 potnikov 
manj kot leto poprej. 

Avtobus s premalo 
potniki
Decembra lani so uvedli novo avtobusno linijo 
od Škofje Loke do Drage, ki pa ima zanemarljivo 
število potnikov.

Avtobusna linija Škofja Loka–Draga s tremi odhodi dnevno 
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Občina Škofja Loka je po sprejetju proračuna za 
leto 2016 februarja objavila vrsto razpisov za 
financiranje programov družbenih dejavnosti. 
Javnih razpisov je med njimi sedem, štirje so 
javni pozivi. Na večino njih se je treba prijaviti v 
prvih dneh marca, vloge naj bodo popolne.  
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O JAVNEM POZIVU 

za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, 
ki jim bo v letu 2016 Občina Škofja Loka sofinancirala 

uporabo Sokolskega doma Škofja Loka. 

(kontakt: Katja Štucin, 04 511 2 312).

Vsebina javnega poziva in razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod 
rubriko Javni razpisi, na spletni strani Sokolskega doma Škofja 
Loka, www.sokolskidom.si, pod rubriko Razpisi. 

Datum objave: 23. 2. 2016 Mag. Miha Ješe, župan

Z vodstvi KS smo se letos 
sestali na posameznih se-
stankih, na katerih smo se 
dogovorili za letošnje delo 
in investicije v naslednjih 
dveh letih do konca tega 
mandatnega obdobja. Nada-
ljujemo z letnimi dogovori z 
vodji posameznih oddelkov, 
tako da bo v začetku marca 
jasno, katere investicije lah-
ko letos realiziramo, če bo le 
mogoče, brez dodatne za-
dolžitve. Na seji v marcu pa 
bomo svetnikom predstavili 
nameravano prodajo Name, 
svetniki pa se bodo odločili, 
ali bomo priložnost izkoristi 
za ureditev knjižnice. 
Upam, da se bodo svetniki z 
nakupom strinjali, saj je ta 
stavba skladno z izvedeno 
analizo treh lokacij najpri-
mernejša za ureditev knji-
žnice. Lokacija Name je bila 
najbolje ovrednotena, pa 
tudi finančni vložek vanjo 
bo najnižji.
V tem letu nam je ostalo za 
dokončanje še nekaj kanali-
zacijskih vodov, ki lani niso 
bili končani, bodisi zato, 
ker smo jih dodatno spro-
jektirali, bodisi ni bilo pri-
dobljenih služnosti za po-
tek teh omrežij, ali pa je 
bilo že sicer načrtovano do-
končanje v tem letu (gre 
zlasti za območje Sv. Duha 
in Dorfarij). Računamo, da 
bodo ti projekti, ki jih je še 
za okoli 1,5 milijona evrov, 
do konca junija dokončani. 
Poleg tega z nekaterimi po-
samezniki potekajo še 
usklajevanja za neposredni 
priklop, informacije o tem 
lahko dobijo na občini ali 
pri Loški komunali.
Sicer pa letošnji proračun, 
ki ga je občinski svet potrdil 
januarja, ni v tolikšni meri 
namenjen investicijam, kot 
je projektiranju. Predvsem 
so to projekti za severno ob-
voznico, ki naj bi bili spreje-
ti do jeseni. V teku je projek-
tiranje južnega dela starega 
mestnega jedra okrog uprav-
ne enote in Pepetov klanec. 
Projekt bo narejen do konca 
junija, del pa gre v izvedbo 
že letošnjo jesen, in sicer 
otroško igrišče in deloma 
trg pred upravno enoto. Kot 

računamo, naj bi dela kon-
čali marca prihodnje leto, 
trg pa kasneje, hkrati z 
Grabnom. Jeseni se začenja 
projektiranje Spodnjega 
trga, za katerega severni del 
pričakujemo v tem mandatu 
tudi izvedbo. Torej od Laho-
vega mostu do Špitalske cer-
kve, kjer je še stari spodnji 
ustroj, infrastrukturna 
omrežja pa še niso obnovlje-
na. Projekti bodo pred začet-
kom izvedbe predstavljeni 
javnosti.
Več pozornosti bo letos na-
menjene posameznim kra-
jevnim skupnostim, v kate-
rih v preteklih letih ni bilo 
večjih okoljskih investicij. 
Kjer investicijski potencial 
ni bil izkoriščen, smo se z 
vodstvi dogovorili, da bomo 
letos v celoti koristili sred-
stva za investicije v KS za 
letošnje in pretekla leta. Je-
seni bo kar precej teh na-
ložb, asfaltiranja pa bodo 
podobno kot v preteklem 
letu zamaknjena v skrajni 
konec leta, tako da bodo fak-
ture zapadle že v nasle-
dnjem letu. Po eni strani 
bodo tako izvedene vse inve-
sticije, po drugi pa ne bo tre-
ba najemati kredita. Predvi-
deni kredit za realizacijo 
vseh letošnjih investicij 
bomo vzeli le v skrajni sili, 
ker bomo deloma zaradi 
zmanjšanega obsega del, de-
loma zaradi nižjih pogodbe-
nih vrednosti, kot so bile 
predvidene, deloma pa zara-
di zamika plačil imeli manj-
šo porabo sredstev. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Leto projektiranj

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
ob 8. februarju, slovenskem 
kulturnem prazniku, slavno-
stno prireditev pripravi vsa-
kokrat druga ustanova. Letos 
je bila še posebno prisrčna, 
saj so jo v spomin na najve-
čjega slovenskega pesnika 
Franceta Prešerna pripravili 
otroci, starši in pedagoške 
delavke Vrtca Škofja Loka.
Že nekaj let zapored priredi-
tvi pridružujejo tudi podeli-
tev priznanj za najbolj zaslu-
žne prostovoljce. Podeljuje-
jo jih že od leta 2011, letos 
pa je v sodelovanju z občino 
pri razpisu enako, kot to si-
cer poteka na nacionalni rav-
ni, sodeloval Mladinski svet 
Škofja Loka. Znova so pode-
lili priznanja za prostovoljca 
do 30. leta starosti, prosto-
voljca nad 30 let starosti in 
za prostovoljski projekt, v 

vseh omenjenih kategorijah 
pa tudi zahvale. Dobitnik 
priznanja v starostni katego-
riji do 30 let je Nejc Bonči-
na, v starostni kategoriji nad 
30 let sta skupno priznanje 
prejela zakonca Francka in 
Pavle Pokorn, za prostovolj-

ski projekt leta 2015 pa je 
bila razglašena Pravljična 
dežela Gorajte. Zahvale v 
mlajši kategoriji so dobili 
Gašper Doljak, Rebeka Jereb 
in Jerneja Stanonik, v starej-
ši kategoriji Borjana Koželj 
in Rudolf Franc Zadnik, kot 

prostovoljski projekt pa Ško-
fjeloški pasijon z vodjem 
Matejem Mohoričem Peter-
neljem. Priznanja s čestitka-
mi sta nagrajencem izročila 
župan Miha Ješe in Krištof 
Ramovš iz Mladinskega sve-
ta Škofja Loka.

Počastili praznik in 
prostovoljce
Ob slovenskem kulturnem prazniku podelili tudi priznanja prostovoljcem. 

Otroci iz vrtca so v sodelovanju s starši in pedagoškimi delavkami pripravili prisrčno 
slovesnost. Foto: Katja Štucin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Projekt Pra-
vljična dežela Gorajte se je 
rodil iz želje v prazničnem 
decembru osrečiti otroke 
brez staršev ter otroke in od-
rasle s posebnimi potrebami, 
sprva iz Kranja in Škofje 
Loke, pozneje pa so se pri-
družili tudi drugi tovrstni za-
vodi iz različnih slovenskih 
krajev. Skromna prva posta-
vitev z nekaj škratovimi hi-
škami, Sneguljčico in njeni-
mi palčki, ki so pripravljali 
darila za dedka Mraza, pa je 
obiskovalce tako navdušila, 
da sta se Danica in Boštjan 

odločila pravljično deželo 
brezplačno odpreti tudi dru-
gim otrokom, ponudbo pra-
vljic pa še razširiti. Teče že 
sedmo pravljično leto, pravi 
Danica Kordež, srečna, ker 
se je projektu vsako leto pri-
družilo več prostovoljnih so-
delavcev in sponzorjev, ki so 
pripravljeni podpreti projekt. 
Delo za pravljično deželo po-
teka vse leto, decembra pa ta 
čarobni svet zasije v polni 
luči. Lani je v pravljici sode-
lovalo več kot šestdeset pro-
stovoljcev, vsak dan jih je so-
delovalo okoli petintrideset, v 
šestnajstih dneh so pripravili 
skoraj petdeset predstav in 

privabili več kot deset tisoč 
obiskovalcev iz vse Slovenije, 
vse več jih je tudi iz Italije in 
Avstrije. "In vseh šestnajst 
dni smo imeli lepo vreme, 
zaradi česar je pravljično de-
želo obiskalo še več ljudi kot 
prejšnja leta," je navdušena 
Danica, prepričana, da sta 
človeška toplina in srčnost 
sili, ki premagata vse ovire. 
Ljubi pravljice, v Gorajtah 
jim je s sodelavci vdihnila 
posebno energijo, otroci in 
odrasli se tam sprehajajo 
med pravljičnimi kulisami, 
srečujejo junake iz znanih in 
manj znanih pravljic, vsaka 
od njih ima tudi glasbeno 

spremljavo (glasbenik Janez 
Triler je napisal tudi uvodno 
pesem, s katero vsakega de-
cembra začnejo in tudi kon-
čajo dogajanja v pravljični 
deželi), tu se otroci srečajo z 
dedkom Mrazom ... Pravljič-
na dežela daje ljudem radost, 
lep spomin na praznike in 
na otroško veselje. In prav to 
je njen namen: razveseljevati 
in osrečevati, poudarja Dani-
ca Kordež. Vse to terja veliko 
dela in odrekanja, tako si 
glavna akterja že šest let ni-
sta privoščila dopusta. 
Da so na pravi poti, dokazu-
jejo pohval polna knjiga vti-
sov, naklonjene medijske 
objave, priznanje, ki so ga 
dobili kot ena najlepših de-
cembrskih prireditev v Slo-
veniji, priznanje škofjelo-
škega župana pred nekaj leti 
in sedaj še laskavo priznanje 
za prostovoljski projekt. 
"Vsak je rad pohvaljen za 
trud in vesel, če ljudje opazi-
jo njegovo dobro delo in če 
na neki način dobi potrdi-
tev, da dela pravo stvar, ki 
osrečuje. Vsako prejeto pri-
znanje pa tudi spodbudi in 
da elan za nadaljevanje ta-
kšnega dela," ob priznanju 
za prostovoljski projekt, ki 
ga razume kot kolektivno 
priznanje vsem sodelavcev, 
razmišlja Danica Kordež. 
Veseli jo tudi, da so s projek-
tom prebudili čut za sočlo-
veka, saj se k njegovi izvedbi 
vključuje vsako leto več pro-
stovoljcev in tudi vse več 
sponzorjev. In doda: "Moja 
osebna želja pa je, da bi ne-
kega dne lahko predala se-
daj že tradicionalni projekt v 
roke mlajšim, ki bi skrbeli 
za nadaljevanje tega, kar sva 
ustvarila z Boštjanom." 

Pravljična dežela 
Gorajte osrečuje
Pravljična dežela Gorajte, ki sta se je z nekaj pravljičnimi hišicami in 
obdarovanjem dedka Mraza domislila Danica Kordež in Boštjan Sečnik, je 
letos nagrajena kot prostovoljski projekt 2015.

Sodelavci Pravljične dežele Gorajte so se decembra lani takole nastavili objektivu.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pokornova sta 
zakonca z več kot petdeseti-
mi leti skupnega življenja, 
vedno delata skupaj in kot 
tandem, usmerjenem k iste-
mu cilju, zlasti k pomoči 
drugim, so ju v njunem dru-
štvu Sotočje predlagali tudi 
za skupno priznanje. V 
njem aktivno sodelujeta v 
etnološki, izobraževalni in 
pohodniški dejavnosti. Kot 
prostovoljca sta dejavna tudi 
drugje, denimo v župniji 
Stara Loka, v Karitas, tudi v 
planinskem klubu Lubni-
kar, dragoceno je tudi njuno 
sodelovanje pri izvedbi Ško-
fjeloškega pasijona.
"Vedno sva bila navajena de-
lati in prevzemati obvezno-
sti in tako je bilo tudi v dru-
štvu Sotočje, kjer sva posto-
poma sprejemala različne 
naloge," je o njunem delova-
nju povedala Francka, ki za-

vzeto dela tudi v organih 
društva. "Tako sva skrbela 
za predstavitev kuhanja po-
stnih jedi na stojnicah ob 
veliki noči ali ob poletnem 
festivalu Historial: loški me-
dli so se pozneje pridružile 

tudi druge jedi, loška smoj-
ka, aleluja, loška mešanica, 
vse po starih receptih. K 
temu so nas povabili tudi ob 
lanskem Škofjeloškem pasi-
jonu." Kot so zapisali predla-
gatelji, sta Pokornova doma 

celo zasadila repo, da sta 
imela surovino za alelujo. 
To je namreč postna jed iz 
posušenih repnih olupkov, 
medtem ko so loške smojke 
drobne pečene repice, ki se 
tako imenujejo, ker se pri 
pripravi malo zasmodijo. 
Pokornova sta zraven tudi 
pri drugih delavnicah, deni-
mo pri izdelavi butaric za 
cvetno nedeljo, pripravljata 
darila za miklavževanje, so-
delujeta pri strežbi ob sreča-
nju ljudskih pevcev in god-
cev na Sv. Ožboltu, pri peki 
in pogostitvi na društvenih 
prireditvah. Pri lanskem 
Škofjeloškem pasijonu sta 
sodelovala pri pripravi obla-
čil za pasijonske vloge, pri 
izvedbi prizorov in seveda s 
ponudbo pasijonskih jedi. 
Pri delu ju vodi zavest, da je 
dobro narediti kaj za druge, 
saj s tem narediš tudi nekaj 
zase. "Ko sva izvedela, da 
naju predlagajo za nagrado 
na področju prostovoljstva, 
sva se najprej branila, češ da 
si kdo v društvu bolj kot 
midva zasluži takšno pri-
znanje. Potem pa sva prista-
la, češ če drugi vidijo najino 
delo kot dobro in naju šteje-
jo za zaslužna, potem sprej-
meva. S svojim delom bova 
nadaljevala, tudi prejeta na-
grada bo spodbuda k temu,"  
povesta Pokornova, ki jima 
je prostovoljstvo način nju-
nega življenja in delovanja.

Prostovoljstvo je način 
njunega življenja
Francka in Pavle Pokorn sta letošnja dobitnika priznanja za prostovoljstvo v 
kategoriji nad 30 let. Predlagalo ju je Prosvetno društvo Sotočje, kjer sta 
aktivna člana že vrsto let. 

Francka in Pavle Pokorn ob prejemu priznanja za 
prostovoljstvo

Škofja Loka – Osrednja občinska prireditev ob dnevu žena bo 
v torek, 8. marca, ob 18. uri v Sokolskem domu, v sodelovanju 
z Občino Škofja Loka pa jo pripravljajo učenci in učitelji 
Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, in sicer pevci in instrumen-
talisti v različnih zasedbah ter folklorna skupina. Rdeča nit 
prireditve je ženska v slovenskem filmu, popestrili jo bodo z 
glasbenimi in plesnimi točkami ter zvočno projekcijo. 

Proslavili bodo dan žena

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Nejc Bončina 
že več let vestno in prosto-
voljno opravlja delo v Mla-
dinskem dnevnem centru 
Blok. Dijak Gimnazije Škofja 
Loka je bil že v osnovni šoli 
spoznan za nadarjenega 
učenca, v letu 2015 pa je po-
magal učencem in dijakom 
pri učenju za kontrolne nalo-
ge in opravljanju domačih 
nalog. Svoje znanje širi pred-
vsem med tiste, ki jim pre-
glavice povzroča področje 
naravoslovnih predmetov, 
kot sta matematika in fizika.
Bil je član Zveze tabornikov 
Slovenije, kjer si je nabral 
neformalna znanja, kar mu 
koristi predvsem pri organi-
zaciji raznih delavnic in 
športnih aktivnosti. Pri svo-
jem delu v MDC Blok se 
ukvarja predvsem s socialno 
izključenimi in ogroženimi 
otroki. Prostovoljstvo opra-
vlja tudi v okviru mednaro-
dnega mladinskega projekta 
MEPI, kjer je letos kandidat 
za zlato priznanje. Kot pravi, 
se je v program MEPI vklju-
čil že kot osnovnošolec in ga 
nadaljeval na gimnaziji, kjer 

je za tako početje dobra kli-
ma. Program vključuje 
šport, veščine, prostovolj-
stvo in odpravo. Aktivno tre-
nira atletiko, pri veščinah se 
je odločil za računalniško 
izpopolnjevanje, pri prosto-
voljstvu pa za učno pomoč v 
mladinskem dnevnem cen-
tru. "Všeč mi je, kako zdru-
žuje kvalitete, ki so danes 
pomembne kot nekakšna 
šola za življenje," je dejal o 
programu MEPI, kjer je 
opravil tudi že vse odprave, 
zadnjo v tujini. V MDC Blok 
je začel hoditi v prvem letni-
ku gimnazije in odtlej tam 
enkrat tedensko pomaga pri 
učenju tistim, ki jim ne gre-
do matematika, fizika, ke-
mija ... "Najti moraš način, 
da jih motiviraš za učenje, 
pa gre. Ker sem le nekaj sta-
rejši od njih, me morda je-
mljejo tudi kot zgled in so 
zato za moje nasvete dovze-
tnejši," razmišlja o svojem 
prostovoljskem početju. 
Pravi, da je hiperaktiven in 
da mora ves čas kaj početi. 
To velja tudi za letos, ko ima 
zaradi bližnje mature še po-
sebej veliko obveznosti. Pri-
znanje za prostovoljstvo ga 

je razveselilo: pomeni, da 
dela dobro in da je njegovo 
početje zaželeno. S tem na-
merava nadaljevati, tako da 
je priznanje tudi motivacija 
za naprej. Predlagatelji za 
njegovo priznanje pa meni-
jo, da je Nejc predvsem do-

ber zgled za širjenje prosto-
voljstva med mladimi oziro-
ma "njegov vpliv na mikro-
-organe lokalne skupnosti v 
dolgoročnem smislu pome-
ni še več prostovoljcev, ki ga 
bodo želeli posnemati". Naj 
se uresniči!

Nejc je dober zgled 
za vrstnike
Gimnazijec Nejc Bončina, prejemnik letošnje nagrade za prostovoljstvo v starostni skupini do 30 let, 
je dober zgled za širjenje prostovoljstva med mladimi, so prepričani predlagatelji za priznanje.

Nejc Bončina, zgled prostovoljstva za mlade

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na nedavni 
skupščini Združenja zgo-
dovinskih mest Slovenije v 
Slovenskih Konjicah so se 
predstavniki dvanajstih 
mest (med njimi so štiri go-
renjska, tudi Škofja Loka, 
kjer je celo sedež združe-
nja) dogovorili za letošnji 
program. Vanj so vključili 
izmenjavo gostovanj in pro-
mocij mest na večjih prire-
ditvah, ki potekajo v me-
stnih središčih članic zdru-
ženja. Tako denimo Škofja 
Loka vabi preostale članice 
na junijski festival zgodovi-
ne Historial. Skrbijo tudi za 
izmenjavo informacij o do-
gajanjih, za promocijo v lo-
kalnih glasilih in edicijah z 
napovedmi prireditev, do-
govarjajo se tudi o skupnih 
kandidaturah na evropskih 
razpisih. Trenutno sta od-
prta razpisa Interreg Slove-
nija Hrvaška in Slovenija 
Avstrija, na slednjem bi 
lahko kandidirala tudi go-
renjska mesta. V skupnem 
programu izobraževanj je 
letos Šola prenove, ki pote-
ka v sodelovanju z Zavo-
dom za varstvo kulturne 
dediščine, Fakulteto za ar-
hitekturo in Srednjo grad-
beno šolo Ljubljana. V okvi-
ru teh je bila nedavno prva 
delavnica Kdo dela na dedi-
ščini, druga poteka prav ta 
čas (praktični del v Mošnjah 
na Gorensjkem) in je na-

menjena sanaciji apnenih 
ometov. 
Kot je povedala generalna se-
kretarka združenja Mateja 
Hafner Dolenc, je to leto za 
združenje jubilejno. Deluje-
jo namreč petnajst let in 
obletnico bodo proslavili z 
izdajo knjige Dragocenosti 
starih mestnih jeder, v kateri 
bodo na primerih kakovo-
stnih obnov v starih mestnih 
jedrih predstavili, kako živa 
so zgodovinska mesta. Ško-
fja Loka bo v monografiji 
predstavljena s prenovo Can-
karjevega trga in dveh stano-
vanj na Mestnem trgu. V 
Škofji Loki pa so poleg tega 
pripravili tudi izdajo knjige o 
hišah, ki je nastala v okviru 
sodelovanja ob Dnevih 
evropske kulturne dediščine.
Škofjeloški župan Miha Ješe 
je na skupščini poudaril zla-
sti pomen izmenjave infor-
macij in možnosti povezo-
vanja na različnih področjih 
od gospodarstva, sociale in 
kulture do okolja. Združe-
nje naj bi se prek spletne 
strani povezalo tudi s Podo-
navsko pobudo, ki povezuje 
občine na podonavskem ob-
močju, pa tudi s pobrateni-
mi mesti. V naslednjih letih 
bi lahko skupaj z gospodar-
stvom pripravili skupen pro-
jekt, s skupnimi projekti bi 
se prijavili tudi na razpise 
EU. Med njegovimi predlogi 
velja omeniti tudi vzpostavi-
tev kolesarske povezave 
med zgodovinskimi mesti.

Zasnovali 
letošnje delo
Skupščina Združenja zgodovinskih mest 
Slovenije (v dvanajsterici je tudi Škofja Loka) je 
potrdila program dela za letos.

Sv. Duh – Kulturno društvo Simba vabi na ogled zadnje 
predstave v tej sezoni. Gostuje Špas teater z najbolj obiska-
no komedijo Moška copata. Predstava bo 4. marca ob 19.30 
v Kulturnem domu Sv. Duh.

Zadnja predstava v sezoni

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prosvetno dru-
štvo Sotočje Škofja Loka vabi 
na recital Pustotnikovih pe-
smi, ki bo v soboto, 27. febru-
arja, ob 18. uri v Miheličevi 
galeriji v Kašči. Ljudski pevec 
Franc Vidmar - Pustotnik 
(1867—1952) je vse življenje 
zlagal rime o dogodkih v Sel-
ški in Poljanki dolini. Živel je 
v zgornji Luši, bil je sicer ne-
pismen, zato so njegove pe-
smi zapisovali drugi. Pesmi 

bo v Kašči recitiral njegov 
vnuk Jože Bernik, ki se trudi 
za ohranitev njegove dedišči-
ne in Kovkarjeve kajže, v ka-
teri je živel Pustotnik. Tudi 
Jože Bernik piše verze v stilu 
svojega deda. Spomnimo se 
praznovanja ob odprtju ško-
fjeloške obvoznice, ko je na 
Spodnjem trgu v rimah pove-
dal vso dolgo štorijo o štiride-
set let dolgi gradnji škofjelo-
ške obvoznice. Po kulturnem 
programu bo občni zbor 
druš tva Sotočje.

Recital Pustotnikovih pesmi
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Nina Fehter

Škofja Loka – Po uspešnem 
performansu Žicanje so se 
na posvetu, imenovanem 
© Srečanje prizadevanj© , v Kul-
turnem domu Železniki 
zbrali aktivisti in aktivistke 
samoniklih prizorišč, pred-
vsem tistih z Gorenjske. 
Uvodoma je spregovoril 
Marko Brecelj, predsednik 
koprskega Društva prijate-
ljev zmernega napredka 
(DPZN), tistega društva, ki je 
pred letom dni, po petindvaj-
setih letih udarnega in udar-
niškega dela v MKSMC-ju, 
lani moralo zapustiti prosto-
re na Gregorčičevi 4. »Treba 

je reševati ustvarjalne in ra-
dodarne ljudi – reševalce, ne 
pa prostorov, zidov in organi-
zacij,« pravi Marko Brecelj.
Glede na koprske razmere 
situacija v Železnikih ni 
tako katastrofalna, a razlo-
gov za pretiran optimizem 
vendarle ni. »Pred časom 
sprejeta Strategija razvoja 
kulture v Občini Železniki 
za obdobje 2013–2017 govo-
ri o tem, da se bodo sred-
stva, namenjena kulturi, po-
večevala, a v realnosti je viši-
na sredstev že leta nespre-
menjena,« pove Aleš Žumer 
- Šembrek, predsednik DKC 
Bajta, ki občasno izvaja kul-
turne prireditve v Železni-

kih. »Glede na to, da je bil 
pred kratkim obnovljen kul-
turni dom, ki tako ponuja 
precej možnosti, bi se mora-
la ustanoviti npr. zveza dru-
štev, ki bi ga upravljala. S 
tem bi na eni strani pridobi-
li pestrost kulturnih vsebin, 
na drugi strani pa bi lahko 
razbili marsikatere predsod-
ke, ki še vedno vladajo v me-
stu,« dodaja Aleš. Predvsem 
z opazko o kulturnem domu 
se je strinjal tudi občinski 
svetnik Matej Markelj, ki si-
cer v občini opazi manko 
tovrstnih pobud in pogreša 
civilne iniciative. Prav na-
sprotno opaža Tine Hafner 
- Mlčk, prisoten kot pred-

stavnik Kulturno umetni-
škega društva Jadran, v Ško-
fji Loki. »Vsekakor je daleč 
od tega, da bi bilo stanje ro-
žnato, pa vendar so občinski 
odločevalci odzivni in veči-
no časa pripravljeni na dia-
log,« pravi Tine. Obenem 
poudari, da se po njegovem 
občutku Rdeča Ostriga po-
novno in počasi postavlja na 
noge, po delujočem dnev-
nem programu zagnani 
mladi prostovoljci skušajo 
organizirati tudi večerni 
program. »Naše občinske 
strukture so že dalj časa na-
klonjene samoniklim prizo-
riščem,« sporoča Samo Ko-
šnik, predstavnik Trainstati-
on Squata, ki je vse prisotne 
razveselil tudi z novico o fe-
bruarskem ponovnem odpr-
tju prostorov kranjskega sa-
moniklega prizorišča.
Vsi prisotni so bili ob kon-
cu posveta mnenja, da se bo 
vsekakor treba za obstoj sa-
moniklih prizorišč boriti še 
naprej, tako s povezova-
njem v Ustanovi nevladnih 
mladinskega polja Pohorski 
bataljon kot tudi preko ci-
vilnih iniciativ in dialoga z 
občinskimi in nacionalnimi 
odločevalci. 

Samonikla prizorišča 
od tu in tam
Konec januarja se je v soorganizaciji Ustanove nevladnih mladinskega polja 
Pohorski Bataljon, DKC Bajta, Društva prijateljev zmernega napredka in 
Kulturno umetniškega društva Jadran v Železnikih odvil celodnevni 
dogodek Bataljonov petek.

Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – Škofjeloška 
enota VDC Kranj izvaja sto-
ritev celodnevnega instituci-
onalnega varstva ljudi z mo-
tnjo v duševnem razvoju. V 
bivalni enoti je 23 uporabni-
kov, ki si življenje radi pope-
strijo s prijetnimi dogodki. 
Ob slovenskem kulturnem 
prazniku so priredili literar-
no čajanko, nanjo pa povabi-
li igralca Pavleta Ravnohri-
ba, ki ga poznajo iz nadalje-
vanke o Francetu Prešernu, 
pa tudi iz televzijske oddaje 
Male sive celice. "Na sreča-
nje smo se vneto pripravljali 
ves teden. Izdelali smo pla-
kat, se pripravljali na recita-
cije, se pogovarjali o kultur-
nem obnašanju, o tem, kako 
se obleči za takšno slove-
snost, spekli smo pecivo, 
pripravili aranžma iz fig, 
kajti pesnik France Preše-
ren je bil med otroki znan 
tudi kot doktor Fig. Naši 
uporabniki so v pripravah 
lepo sodelovali in tako priča-
kali literarno čajanko na ve-
čer kulturnega praznika," je 
o tem posebnem dogodku 
povedala Martina Cvek, va-
ruhinja v škofjeloški bivalni 
enoti.
"V kulturnem programu so 
nastopili tudi naši kulturni 
umetniki: Stanka je na har-
moniko zaigrala Zdravljico, 

Robi in Jana sta prebrala 
svoji pesmi, Olga in Andreja 
vsaka po eno Prešernovo pe-
sem, Uroš in Saša povedala 
nekaj o Prešernu, povezo-
valka je bila Mojca, vse sku-
paj je polepšal pevski zbor-
ček pod vodstvom Polone 
Kandus. Vsi skupaj smo pri-
sluhnili gostu in mu posta-
vljali najrazličnejša vpraša-
nja o njegovem delu, med 
drugim tudi o snemanju fil-
ma in nadaljevanke o Fran-
cetu Prešernu," je še pove-
dala Cvekova. Za vse je bilo 
prvo srečanje z znano oseb-

nostjo ob kulturnem prazni-
ku lepo doživetje, zato raz-
mišljajo, da bi v prihodnje 
povabili še koga, ob kultur-
nih praznikih pa dali besedo 
tudi ustvarjalcem iz svojih 
vrst. Imajo pesnika, uporab-
nike, ki se ukvarjajo z glas-
bo, slikajo ...  
Pavle Ravnohrib je s svojo 
prisrčnostjo na vse naredil 
velik vtis, a tudi vsi, ki jih je 
srečal v škofjeloški bivalni 
enoti, so naredili vtis nanj. 
Kmalu potem se jim je na-
mreč oglasil s prijaznim 
sporočilom, v katerem med 

drugim pravi: "Še nikoli mi 
ni bilo tako prijetno ob pra-
znovanju kulturnega pra-
znika kot ta večer, ko sem 
bil z vami. Ko sem se peljal 
proti domu, sem bil obsijan 
z neko nenavadno posveče-
nostjo. Vaša iskrenost in 
spoštovanje življenja in vse-
ga bivajočega na tem svetu 
me je pretresla v dno duše. 
Imel sem občutek, da sem 
bil med angeli. Srčno upam, 
da se bomo še srečali in mo-
goče pomagali še tistim, ki 
so osamljeni in ne znajo 
najti poti do iskrenih src."

Z igralcem za 
pesnikov praznik
V škofjeloški enoti Varstveno delovnega centra Kranj so ob slovenskem kulturnem prazniku na 
literarni čajanki gostili dramskega igralca Pavleta Ravnohriba.

Stanka Kuhar je na literarni čajanki na harmoniko zaigrala Zdravljico. / Foto: Jure Nastran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dne 9. febru-
arja 1944 so nemški okupa-
torji za Kamnitnikom usmr-
tili petdeset talcev, večino-
ma škofjeloške fante in 
može ter talce, pripeljane iz 
Begunj. Štiri žrtve pa so 
umrle pri požigu partizan-
ske tehnike v Veštrskem 
mlinu. Spomin na oba do-
godka, ki sta ostala zapisana 
v spominu ljudi in v kolek-
tivni zavesti, so proslavili s 
slovesnostjo pri spomeniku 
za Kamnitnikom in položi-
tvijo vencev k obema obelež-
jema. Organizatorja kome-
moracije sta bila Občina 
Škofja Loka in Združenje 
borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka, v kulturnem 
programu so nastopili: Me-
stni pihalni orkester Škofja 
Loka, Lovski pevski zbor, re-

citatorja Monika Tavčar in 
Marko Črtalič, častna četa 
Slovenske vojske in starolo-
ški župnik dr. Alojzij Snoj. 
Slavnostni govornik, škofje-
loški župan Miha Ješe, je 
spomnil na obdobje, ko je 
nemški okupator s ciljem, da 
Slovence izbriše z zemljevi-
da narodov, izseljeval, pobi-
jal, germaniziral. Toda mali 
narod se je uprl z željo, da 
osvobodi domovino ter ohra-
ni svoj narod in jezik. Okru-
ten zločin nad domoljubi za 
Kamnitnikom je bil eden od 
poskusov, da bi zatrli naro-
dov odpor. Slavnostni govor-
nik je pri spomeniku talcem 
opozoril, da je tudi danes ve-
liko nasilja in vojn, ter pozval 
k strpnosti in miroljubnosti, 
tako se bomo najlepše oddol-
žili spominu žrtev, padlih za 
domovino in naše današnje 
svobodno življenje.   

V spomin talcem

Slovesnost v spomin ustreljenim talcem za Kamnitnikom 
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Računalniško tekmovanje 
poteka v sodelovanju z Zve-
zo za tehnično kulturo Slo-
venije (ZOTKS). V preteklih 
letih je tekmovanje potekalo 
maja, vendar so ga na željo 
mentorjev prestavili na fe-
bruar. Organizacijski odbor, 
ki ga zadnja tri leta sestavlja-
jo ravnateljica Marjeta 
Šmid, Mija Kordež, Gregor 
Podviz, Damjan Kojzek in 
Jana Dolenec, pripravi okvir-
ni načrt časovnega obvešča-
nja šol in mentorjev, pogo-
vorijo pa se tudi glede sesta-
vljanja nalog, priprave daril 
ter poteka celotnega dneva 
tekmovanja.
»Letos smo poskrbeli tudi 
za nekaj tehničnih spre-
memb: možna je uporaba 
interneta kot pripomočka za 
komunikacijo, učenci pa se 
lahko državnega tekmova-
nja udeležijo največ trikrat,« 
je pojasnila soorganizatorka 
tekmovanja Jana Dolenec. 
Tekmovanja se je letos ude-
ležilo sedemnajst tekmoval-

cev iz desetih slovenskih šol. 
V kategoriji kopiranja obli-
kovanega besedila v progra-
mu Word je prvo mesto 
osvojila učenka šole gostite-
ljice Jana Cevec, Jaka Blejc 
iz OŠ 27. julij iz Kamnika pa 
je osvojil odlično drugo me-
sto. V kategoriji urejanja be-
sedil je prvo mesto osvojil 
Gašper Ljubi iz Novega me-
sta, medtem ko je bil Luka 
Šimenc iz Kamnika izvrsten 
drugi. Na slavnostni podeli-
tvi priznanj so tekmovalcem 
za prikazano znanje in trud 
čestitali župan občine Gore-
nja vas - Poljane Milan Ča-
dež, predstavnik ZOTKS Jo-
žef Školč in ravnateljica šole 
prirediteljice Marjeta Šmid. 
Pomemben vidik tovrstnih 
tekmovanj pa je tudi druže-
nje ter krepitev prijateljskih 
stikov. Tako so udeleženci 
po tekmovanju družno odšli 
na kegljanje oz. na sproščen 
sprehod po Škofji Loki, ob 
podelitvi pa uživali v koncer-
tu Poljanskih orgličarjev ter 
simpatični glasbeni točki 
učencev.

Mladi računalničarji 
pokazali znanje
Osnovna šola Jela Janežiča je v sodelovanju z 
Zvezo za tehnično kulturo Slovenije gostila 
deveto državno računalniško tekmovanje za 
posebni program vzgoje in izobraževanja, 
imenovano Z miško v svet.
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Mateja Rant

Todraž, Goli vrh – Ministri-
ca Andreja Katič se je na 
obisku v občini mudila na 
povabilo župana Milana Ča-
deža in poslanca Žana Mah-
niča, ki v državnem zboru 
predseduje oboru za obram-
bo. Glavna tema pogovorov 
je bila po besedah župana 
Milana Čadeža možnost 
prenosa vseh nepremičnin v 
lasti ministrstva na Občino 
Gorenja vas - Poljane. Gre 
za objekte, ki jih ministrstvo 
ne uporablja, zato naj bi v 
prihodnje stekli postopki za 
prenos nepremičnin in ze-
mljišč na občino. V povezavi 
z obiskom ministrice za 
obrambo pa se je pojavilo 
tudi veliko vprašanj, ali so 
govorili tudi o možnostih za 
namestitev migrantov v nji-
hovi občini, kar je župan od-
ločno zavrnil.
V okviru obiska si je tako 
ministrica v družbi župana 
Čadeža in poslanca Mahni-
ča najprej ogledala objekte v 
Todražu, ki jih ima ministr-
stvo v upravljanju. "Gre 
predvsem za objekte, za ka-
tere se je Slovenska vojska 
izrekla, da zanjo niso več 
perspektivni in so ta čas pra-

zni. S strani občine pa ob-
staja interes, da bi jih upora-
bljali za druge namene," je 
razložila ministrica. Prepri-
čana je, da je zagotovo naj-
slabše, da so objekti prazni 
in tako propadajo, zato so se 
dogovorili, da občina poda 
vlogo, s katero bodo sprožili 
postopke, da bi jih prenesli 
na občino. Po drugi strani 
imajo namreč po besedah 
župana s strani občanov ter 
lokalnih podjetnikov in obr-
tnikov veliko pobud za kori-
ščenje praznih objektov. 
"Med drugim bi bilo na tem 
zemljišču mogoče postaviti 
večji prireditveni šotor, saj 
se na našem območju veliko 
dogaja. Tako bi vsaj delno 
poplačali trud številnih dru-
štev, ki skrbijo za dogajanje 
v naši občini." Zato ga tudi 
veseli pripravljenost s strani 
ministrstva, da speljejo po-
stopke prenosa.
V sklopu obiska si je mini-
strica ogledala tudi sirnico 
Pustotnik in slemenske 
utrdbe  Rupnikove linije na 
Golem vrhu. »Predstavili 
smo ji svoj trud pri ohranja-
nju vojaške zgodovine pred 
drugo svetovno vojno in in-
ženirsko-gradbeni podvig 
pri gradnji utrdbenega siste-

ma Rupnikove linije na na-
ših tleh,« je pojasnil Milan 
Čadež. Ministrica je pohvali-
la njihovo skrb za te objekte. 
"Take primere dobre prakse 
je treba spodbujati tudi v pri-
hodnje." Obisk ministrice so 
izkoristili še za pogovor o 
možnosti postavitve manjše 
planinske koče na Pasji rav-
ni. "Obrambno ministrstvo 
je namreč lastnik celotne po-
vršine na Pasji ravni na tro-

meji med občinami Gorenja 
vas - Poljane, Škofja Loka in 
Dobrova - Polhov Gradec," je 
pojasnil župan, ki se je ob tej 
priložnosti ministrici še po-
sebej zahvalil za pomoč Slo-
venske vojske pri sanaciji po 
poplavah v oktobru 2014 in v 
začetku istega leta pri uniču-
jočem žledolomu, ki je zaho-
dne kraje občine dobesedno 
odrezal od preostalih krajev 
v občini.

Občina bi prostore 
koristno izrabila
Ob obisku ministrice za obrambo Andreje Katič so se pogovarjali tudi o možnosti prenosa objektov 
v Todražu, ki so v lasti obrambnega ministrstva, na občino.

Ministrica Andreja Katič si je ob obisku v občini Gorenja 
vas - Poljane na Golem vrhu ogledala tudi največjo 
podzemno utrdbo pri nas. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Poljane – Društvo podežel-
skih žena Blegoš šteje okrog 
350 članov, in čeprav gre po 
imenu sodeč za predvsem 
"žensko" društvo, se lahko 
pohvalijo tudi z desetimi 
moškimi člani. Med njimi je 
celo župan Milan Čadež. 
Aktivnosti, ki jih pripravlja-
jo skozi vse leto, se članice 
udeležujejo v velikem števi-
lu, saj so po besedah njihove 
predsednice Jožice Demšar 
nadvse dejavne. "Vse dejav-
nosti in tečaji so zelo dobro 
obiskani," je ponosna.
V društvo se je pred štiride-
setimi leti združilo več akti-
vov kmečkih žena, ki so bili 
razpršeni po vsej občini. 
"Glavni namen je bilo dru-
ženje, da se tudi na podeže-
lju kaj dogaja," je poudarila 
Jožica Demšar. Obenem ve-
liko pozornosti namenjajo 
izobraževanju. "Največje za-
nimanje vlada za kuharske 
delavnice, saj se na našem 
območju na mnogih kmeti-

jah ukvarjajo z dopolnilno 
dejavnostjo." Lani so zato v 
okviru teh delavnic pouda-
rek namenili predvsem peki 
kruha in potic. Dobro so obi-
skana tudi predavanja s soci-
alno ali zdravstveno temati-
ko. Zelo rade se članice dru-
žijo še na strokovnih izletih, 
tudi v tujino. "Bile smo že v 
Turčiji, Belgiji in Angliji," je 

naštela Jožica Demšar in do-
dala, da so imele lani v načr-
tu izlet na Irsko, a so se mu 
zaradi negotovih varnostnih 
razmer v svetu raje odpove-
dale. "Bile smo pretresene, 
ko smo slišale, da je v Turčiji 
eksplodirala bomba na trgu, 
po katerem smo tudi me ho-
dile." Namesto na Irsko so 
se zato raje odpravile z vla-

kom v Most na Soči, kar je 
bilo za marsikatero doživetje 
že zaradi vožnje z vlakom. 
"Nekatere so se šele takrat 
prvič peljale z vlakom," je 
razkrila Jožica Demšar. En-
krat na leto se udeležijo ro-
manja iz Javorij na Brezje, 
vsako leto si privoščijo ka-
kšen kopalni izlet in konec 
tedna v toplicah. V društvu 
gojijo tudi ročne spretnosti. 
Izdelujejo voščilnice in kvač-
kajo, ta čas se posvečajo tudi 
kaligrafiji. V okviru društva 
se je bilo mogoče udeležiti 
še tečaja klekljanja in izdela-
ve vitražev. Dejavni sta tudi 
pevska in glasbena sekcija, 
že sedmo leto deluje še sli-
karska delavnica. 
Članice pa so tudi dobrodel-
ne. Vsaka na leto prispeva 
evro za pomoč otrokom s 
podeželja. "Sploh dve leti 
nazaj je bilo zelo tragično, 
ko so kar tri družine z naše-
ga območja ostale brez ene-
ga starša. Pomagali smo 
vsem trem," je še pojasnila 
Jožica Demšar. 

Njihov član je celo župan
Članice društva podeželskih žena Blegoš, ki bodo letos praznovale štiridesetletnico ustanovitve 
društva, so se v februarju zbrale na občnem zboru.

Občni zbor društva podeželskih žena Blegoš, govornica je 
bila predsednica Jožica Demšar.

Mateja Rant

Gorenja vas – Postopek 
sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega 
načrta (OPN) je bil končan 
relativno hitro, so zadovolj-
ni na občini. Župan Milan 
Čadež je namreč sprejel 
sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev 
OPN sredi marca 2014. 
Na občini so prejeli 469 
pobud za spremembo na-
menske rabe, pri čemer so 
nekatere pobude obsegale 
več lokacij. Skupaj so tako 
obravnavali 579 lokacij za 
spremembo namenske 
rabe prostora. Največje 
spremembe namenske 
rabe so nastale med kmetij-
skimi in gozdnimi zemlji-

šči. Obseg kmetijskih ze-
mljišč se je zmanjšal za 105 
hektarov, kar predstavlja 
2,3 odstotka kmetijskih ze-
mljišč iz prej veljavnega 
OPN, obseg gozdnih ze-
mljišč pa se je povečal za 
dobrih 162 hektarov oziro-
ma za 1,61 odstotka. Obseg 
stavbnih zemljišč se je 
zmanjšal za 36 hektarov 
oziroma za slabih sedem 
odstotkov. "Zanimiv je tudi 
podatek, da je občina iz 
stavbnih zemljišč v primar-
no rabo spremenila skoraj 
sedemdeset hektarov ze-
mljišč," so izpostavili na 
občini. Razlog za to bi bil 
lahko strah lastnikov pred 
napovedanim nepremič-
ninskim davkom, še poja-
snjujejo na občini.

V veljavi nov občinski 
prostorski načrt

Novosprejeti odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem 
načrtu je začel veljati 12. februarja.

Leto 1923 je bilo za Poljan-
sko dolino verjetno žalo-
stno, saj je tega leta umrl 
do sedaj najbolj poznan 
mož teh krajev, doktor 
Ivan Tavčar. Danes ga bolj 
poznamo kot uspešnega 
pisatelja, ki je napisal zelo 
znana dela Cvetje v jeseni, 
Visoško kroniko, V Zali, 
Med gorami ¼  Malo manj 
pa je poznan po tem, da je 
bil tudi politik, najprej 
kranjski deželni, nato pa še 
državnozborski poslanec, 
ljubljanski župan in častni 
meščan v več slovenskih 
mestih. V Ljubljani je bil 
predsednik Sokola in ta 
njegov vpliv je takrat segel 
tudi v domače kraje. Poma-
gal je pri nastanku sokol-
skega gibanja na Sloven-
skem, v Poljanski dolini pa 
pri nastanku Društva Sokol 
Gorenja vas - Poljane, kjer 
sta se prav tako gojila naro-
dna in telesno-kulturna za-
vest. Precej je pripomogel 
pri gradnji Sokolskega 
doma v Gorenji vasi, ki je 
bil zgrajen v dveh letih, 
gradila ga je cela dolina, 
Tavčar pa žal ni dočakal 
njegovega slovesnega od-
prtja ... Po njem pa je dobil 
ime.
Sokolski dom dr. Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi je 
bil svečano predan namenu 
tri mesece po njegovi smr-
ti, na binkoštno nedeljo v 
mesecu maju. Po pripove-
dovanju ljudi iz roda v rod 
in po časopisnih člankih 
sem hitro ugotovil, da je 
bila tokrat to prireditev, ki 
je za dolga desetletja zazna-
movala Poljansko dolino po 

vrhunskem kulturnem do-
godku. Sokolsko gibanje je 
bilo takrat na slovenskem 
že močno razvito, društva 
so organizirala "zlete" in 
veliko število jih je takrat 
prispelo v Poljansko doli-
no, na odprtje Sokolskega 
doma. Celodnevni ceremo-
nial se je začel na Visokem, 
kjer so se udeleženci prire-
ditve najprej poklonili ob 
grobu Tavčarja in se spo-
mnili njegovih dejanj za 
napredek krajev pod Blego-
šem. Sledil je nagovor obi-
skovalcem in ogled njegove 
pisarne v Dvorcu, ki je ta-
krat že bila preurejena v 
muzej. 
Zakaj to pripovedujem? 
Zato, ker za letošnjo binko-
štno nedeljo pripravljamo v 
Poljanski dolini ob ponov-
nem odprtju Sokolskega 
doma v Gorenji vasi podo-
ben ceremonial. Kako je 
bilo takrat še naprej in kako 
bo letos, pa v prihodnjih 
dveh mesecih ¼

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Sokolski dom  
v Gorenji vasi

Milan Čadež
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Mateja Rant

Gorenja vas – "Vsako leto se 
poskušamo predstaviti bolj 
organizirano, saj še zdaleč 
ni dovolj, da obiskovalcem 
deliš zgolj prospekte," je po-
udarila Lucija Kavčič iz turi-
stičnega društva Žirovski 
vrh. Ob njihovi stojnici je 
bilo tako kot posebnost mo-
goče srečati Ivana Tavčarja 
in Presečnikovo Meto, seve-
da pa niso pozabili niti na 
medvedko iz Zale. Njena po-
manjšana verzija je bila pra-
va atrakcija, s katero so se 
obiskovalci navdušeno foto-
grafirali. "Take stvari si lju-
dje zapomnijo in jih je tako 
lažje pritegniti k obisku na-
ših krajev," razmišlja Lucija 
Kavčič.
Pri predstavitvi na sejmu so 
letos sodelovala tudi druga 
društva iz občine. Svoje de-
javnosti so predstavili čebe-
larji in klekljarice ter folklor-
na skupina Zala, sodeloval je 
tudi karikaturist Boris Oblak, 
ki je risal karikature in vabil 
v Šubičevo hišo. "Imeli smo 
odlično lokacijo za stojnico 
na prehodu iz ene dvorane v 
drugo, tako da nas nihče ni 
zgrešil," se je namuznila Lu-
cija Kavčič in dodala, da so 
poskrbeli, da je bilo vsak dan 

kaj novega in drugačnega, s 
čimer so poskusili navdušiti 
obiskovalce. V Poljansko do-
lino so vabili tudi z domači-
mi dobrotami – medom in 
medenimi izdelki, klobasa-
mi in drugimi suhomesnati-
mi izdelki ter pecivom vseh 
vrst. "Trudili smo se za zelo 
pisano in veselo vzdušje." 
Poskrbeli so še za promocijo 
prihajajočih dogodkov in pri-
reditev, pri čemer pa po be-

sedah Lucije Kavčič pogre-
šajo celoletni koledar prire-
ditev za Poljansko dolino. 
Obenem je ugotavljala, da bi 
potrebovali tudi zemljevide 
kolesarskih in tematskih 
poti na njihovem območju. 
"Ljudje namreč iščejo zelo 
konkretne zadeve, za neke 
splošne zemljevide ni zani-
manja." 
Zato so že letos začeli raz-
mišljati o tem, kako bi pri-

hodnje leto predstavitev še 
izboljšali. "Na stojnici nas 
je obiskal tudi župan Mi-
lan Čadež, ki je bil navdu-
šen in je že obljubil, da 
bomo prihodnje leto po-
skušali skupaj pogledati, 
kako naprej." Želijo si 
predstavitve po vzoru Vi-
pavske doline, kjer so se 
povezala vsa tamkajšnja 
društva in gostinci, je poja-
snila Lucija Kavčič. 

Pripeljali tudi 
medvedko ...
Na sejmu Alpe - Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je konec januarja peto leto 
zapored predstavilo tudi turistično društvo Žirovski vrh, ki je poskrbelo za promocijo celotne 
Poljanske doline.

Turistično društvo Žirovski vrh je znova poskrbelo za predstavitev Poljanske doline na 
sejmu Alpe - Adria.

Mateja Rant

Sovodenj – Dramska sekcija 
Neč Bat Teater je že konec 
januarja občinstvo na Sovo-
dnju navdušila z avtorsko 
predstavo v šestih slikah z 
naslovom Vaška scena, v ka-
teri lahko sledimo dogaja-
nju v vasi Zaritje, kjer je 
največja znamenitost vaški 
vodnjak. Temelji tega idilič-
nega kraja se zamajejo, ko 
dekle enega od vaščanov, ki 
se je v vas preselila iz mesta, 
v vas pripelje begunsko dru-
žino. To je za vaščane šok, 
na katerega niso bili pripra-
vljeni ... Predstavo sta reži-
rala Lenart Šifrar in Jelko 
Podobnik.
Prvi se je kot režiser podpi-
sal še pod novo letošnjo pre-
miero z naslovom Čudež v 
garaži. "Gre za komedijo, 
postavljeno v današnji čas, v 
majhno družinsko podjetje, 
ki ima za proizvodnjo najeto 

garažo, v kateri šivajo noga-
vice," je na kratko povzel 
vsebino Lenart Šifrar, ki je 
tudi umetniški vodja KUD 
Sovodenj. V podjetju se po-
javljajo različni problemi, s 
katerimi se tudi sicer sooča-
jo v podjetjih, kot je nemoti-
viranost za delo, alkohol na 
delovnem mestu, slabe pla-

če, nepovabljeni gostje, teža-
ve z odkupovalci, dobavitelji 
in najemodajalci ... "A zgodi 
se čudež, ki vse postavi na 
glavo," razkriva Šifrar.
Zgodba se vrti okrog Borisa, 
ki se zaposli v majhnem 
družinskem garažnem pod-
jetju, ki proizvaja nogavice. 
"Če je bil vsaj na začetku za-

dovoljen, da se je lahko za 
osem ur na dan odmaknil 
od svoje žene, je kmalu ugo-
tovil, da mu tudi v službi ne 
bo ravno z rožicami postla-
no," razloži Šifrar in doda, 
da se mora soočiti z avtorita-
tivno direktorico, njenim 
nepredvidljivim možem in 
njuno preambiciozno hčer-
jo. "Na roke mu ne gresta 
niti sodelavki niti neuravno-
vešena najemodajalka. Za 
dodaten kaos v firmi pa po-
skrbita še zahtevna kupca in 
dobavitelj materiala. Iz vseh 
teh težav lahko Borisa reši le 
čudež v garaži." Kot vse do-
sedanje predstave Neč Bat 
Teatra je tudi Čudež v garaži 
avtorsko delo režiserja in 
vseh nastopajočih. Vsi, ki so 
zamudili premiero, bodo 
novo priložnost za ogled 
predstave dobili v soboto, 
27. februarja, ob 19. uri prav 
tako v kulturni dvorani na 
Sovodnju.

Letos spet dve premieri
Neč Bat Teater, dramska sekcija Kulturno-umetniškega društva Sovodenj, je na odru domače kulturne 
dvorane pretekli konec tedna uprizoril drugo letošnjo avtorsko premiero z naslovom Čudež v garaži.

Prizor iz predstave Čudež v garaži

Mateja Rant

Goli Vrh – V podzemni utrd-
bi na Golem vrhu se je ko-
nec januarja odvijalo finale 
5. tekmovanja v balinanju za 
pokal Rupnikove linije. Po 
napetem in izredno tekmo-
valnem finalu se je na prvo 
mesto upravičeno uvrstila 
mešana žensko-moška eki-
pa iz Zminca. Drugo mesto 
je zasedla moška ekipa iz 
Zminca, tretja pa je bila eki-
pa Aldes iz Poljan. Balina-
nje v podzemni utrdbi na 

Golem vrhu si je tudi tokrat 
ogledalo precej obiskoval-
cev, ki so se lahko udeležili 
tudi organiziranega vodenja 
po utrdbi ali pa le navduše-
no navijali za svoje favorite. 
Lahko so izkoristili še prilo-
žnost za nakupovanje do-
mačih izdelkov na podze-
mni tržnici in sodelovali v 
nagradni igri. "Organizator-
ji smo z obiskom zadovolj-
ni, zato se že veselimo sni-
denja konec leta na že 6. 
tekmovanju v balinanju za 
pokal Rupnikove linije." 

Slavila ekipa iz Zminca

Letošnji zmagovalci v družbi organizatorjev

Poljane – V galeriji Šubičeve hiše v Poljanah si je ta čas mo-
goče ogledati razstavo industrijskega oblikovalca Marjana 
Žitnika, ki deluje kot samostojni ustvarjalec na področju kul-
ture. Oblikuje pohištvo, igrala, zdravstvene pripomočke ter 
stroje in naprave. V začetku februarja pa je še posebno otro-
ke navduševala razstava ilustratorja Mladena Melanška, od-
prtje katere so pospremili tudi s predstavitvijo njegove slika-
nice Polhec Poldi. Čudovite digitalno naslikane ilustracije iz 
omenjene knjige so bile povečane za razstavo res prava 
paša za oči. 

Polhec Poldi navdušil otroke

Mladen Melanšek (desno) z upravljavcem Šubičeve hiše 
Borisom Oblakom / Foto: Denis Bozovičar

Ta čas si je v Šubičevi hiši mogoče ogledati razstavo 
Marjana Žitnika.
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Tokrat začenjam kar s temo, 
s katero sem končal januar-
ski zapis – z obiskom na di-
rekciji za infrastrukturo, kjer 
smo bili minulo sredo. Naj-
pomembnejši temi sta bili 
obvoznica v Železnikih in 
nadaljevanje rekonstrukcije 
ceste v Sorico. Za slednjo je 
trenutno odprt razpis za izbi-
ro inženirja, sledil bo razpis 
za izvajalca in če ne bo zaple-
tov, bi bil lahko izbran že do 
poletja. V tem primeru se 
bodo dela lahko nadaljevala 
še letos. Ureditev vseh manj-
kajočih odsekov na cesti od 
Podrošta do vasi Sorica naj bi 
stala okoli tri milijone evrov, 
še vedno pa obljubljajo, da bo 
cesta leta 2018 v celoti obno-
vljena. Obnove je potrebna 
tudi cesta skozi Sorico, a de-
narja zanjo za zdaj nimajo.
Za obvoznico v Železnikih 
so 21. januarja objavili raz-
pis za izbiro projektanta, ki 
se bo končal jutri. Projekti 
naj bi bili pripravljeni že le-
tos, v letu 2017 pa je realno 
pričakovati, da bi začeli z od-
kupi zemljišč. Z gradnjo ob-
voznice bodo sledili izvedbi 
poplavne varnosti. Mimo-
grede – tudi projektiranje 
protipoplavnih ukrepov lepo 
napreduje. Nekaj ekip so že 
poslali na teren, delali so vr-
tine, merili strugo Sore, da 
bodo naredili tudi vizualno 
predstavitev za javnost, ki si 
bo lahko ogledala simulacijo 
stanja pred poplavami in po 
izvedbi protipoplavnih ukre-
pov. Predstavitve bodo pred-
vidoma marca, bodo pa v 
začetku prihodnjega meseca 
vzpostavili tudi portal z vse-
mi informacijami o protipo-
plavnih ukrepih.
Če se vrnem k regionalnim 
cestam – denarja za rekon-
strukcijo ceste Log–Rudno 
država za zdaj nima. Za ce-
sto na Studenem, kjer bo 
občina letos zgradila ploč-
nik, so nam na direkciji 
obljubili ogled, saj si želimo 
zamik ceste pol metra proti 
travnikom, s čimer bi prido-
bili prostor za ustrezno ši-

rok pločnik tudi pod opor-
nim zidom. Prav tako so 
obljubili ogled ceste Rudno–
Rovtarica, ki je še vedno ma-
kadamska. Najbolj si želimo 
asfalta na začetnem odseku 
v dolžini 3600 metrov do 
odcepa proti Novakovim. Ob 
slabem vremenu je cesta 
zelo blatna, poleti se močno 
praši, za zdaj pa je verjetno 
edina možnost, da bi jo sku-
šali postopoma asfaltirati iz 
sredstev za vzdrževanje.
Ob tej priložnosti bi vas po-
vabil še k udeležbi na priha-
jajočih dobrodelnih priredi-
tvah, ki jih pripravljata PGD 
Selca in PGD Železniki. 
Tudi Občina se vseskozi v 
skladu z zmožnostmi trudi 
podpirati požrtvovalne gasil-
ce in njihovo dejavnost. V 
kratkem se bodo tako gasilci 
na Zalem Logu razveselili 
cisterne, za katero smo pri-
spevali 56 tisoč evrov, po 40 
tisoč evrov pa smo letos za-
gotovili še za nakup vozila 
za prevoz moštva za PGD 
Rudno in začetek gradnje 
gasilskega doma v Selcih. 
Trenutno vodimo tudi po-
stopek sprememb občinske-
ga prostorskega načrta 
(OPN), s katerim bomo med 
drugim zemljišče, na kate-
rem selški gasilci želijo gra-
diti dom, prekategorizirali v 
stavbno. Svetniki ga bodo 
sprejemali predvidoma na 
majski seji.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Za obvoznico 
iščejo projektanta
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Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki je bila uspešna na razpisu 
ministrstva za infrastruktu-
ro za sofinanciranje izdelave 
Celostne prometne strategi-
je. Za pripravo projekta traj-
nostnega načrtovanja pro-
meta v občini, ki je ocenjen 
na 26 tisoč evrov, so jim 
odobrili 18 tisoč evrov. Pri-
pravljavca bo občina izbrala 
na javnem razpisu, rok za 
izdelavo pa je marec priho-
dnje leto.
S projektom bodo predvideli 
razvoj prometa s poudarkom 
na ukrepih za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti v me-
stu Železniki vključno s pri-
mestnimi naselji Studeno, 
Zali Log, Rudno, Selca in 
Dolenja vas. "Prometni toko-
vi, ki vplivajo na mesto, se 
odvijajo iz smeri naselij Do-
lenja vas, Rudno in Zali Log. 
Na teh trasah je 17,5 kilome-
tra regionalnih cest, urejenih 
pločnikov pa le 3,5 kilometra, 
medtem ko kolesarskih stez 
sploh ni. V naselju Na Plavžu 
zaradi ozke ceste promet na 
določenem odseku lahko po-
teka le enosmerno, urejenih 
površin za pešce in kolesarje 
pa ni. Primerov, kjer se na 
cesti neposredno srečujeta 
človek in vozilo, je ogromno 
tudi drugje. Na Plavžu bi z 
izgradnjo obvoznice promet 
lahko omejili in vzpostavili 
peš cono. V drugih strnjenih 

naseljih bi opredelili pločni-
ke in kolesarske steze, da bi 
se pešci in kolesarji izognili 
neposrednemu stiku s pro-
metnicami. Varnost bi bila 
večja, z uporabo koles pa bi 
se zmanjšali tudi negativni 
vplivi na okolje. Ukrepov za 
izboljšanje prometne varno-
sti in spodbujanje trajno-
stnih oblik mobilnosti je več, 
najboljše rešitve pa bo izde-
lovalec projekta iskal ob pod-
pori delovne skupine, ki jo 
bomo ustanovili v ta namen. 
Svoje predloge bo imela mo-
žnost posredovati tudi zain-
teresirana javnost," je poja-
snila Cirila Tušek z Občine 
Železniki. Strategija, ki jo 
bodo potrdili tudi občinski 
svetniki, bo podlaga za prido-
bitev dodatnih sredstev za 

njeno izvedbo v okviru na-
daljnjih razpisov v novi fi-
nančni perspektivi EU.
Občina Železniki se uspeha 
nadeja tudi pri kandidaturi 
na nepovratna evropska in 
državna sredstva za dokonča-
nje obnove plavalnega baze-
na, s katero so se prijavili na 
razpis Razvoj športnega in 
klimatsko-zdraviliškega tu-
rizma v sklopu regionalne 
razvojne agencije BSC. "Od-
ločitev ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
naj bi bila znana konec fe-
bruarja ali v začetku marca, 
menda pa so bili projekti, 
prijavljeni preko BSC, kvali-
tetno pripravljeni, zato nam 
dobro kaže," je optimističen 
župan Anton Luznar. V sklo-
pu investicije bi savne prese-

lili v spodnje prostore bazen-
skega kompleksa, na mestu 
obstoječih savn pa bi zgradili 
manjši otroški bazen. "Ob-
novili bi še strojno opremo 
za pripravo vode, vhodno 
avlo in garderobe ter uredili 
okolico objekta. Če bomo na 
razpisu uspešni, bomo letos 
in prihodnje leto popolnoma 
prenovili bazen. Investicija je 
ocenjena na 830 tisoč evrov, 
od tega naj bi vložek občine 
znašal 260 tisoč evrov," je 
pojasnil župan. Dejal je še, 
da ima zaradi uvrstitve med 
prednostne projekte veliko 
možnosti za uspeh tudi go-
renjski projekt mreže kole-
sarskih poti, v sklopu katere-
ga bi kolesarsko pot uredili 
tudi v občini Železniki vse od 
Dolenje vasi do Plenšaka.

Snujejo strategijo
Občina Železniki je pridobila evropska sredstva za izdelavo projekta celostne prometne strategije. 
Uspeha se nadejajo tudi pri kandidaturi za nepovratna sredstva za dokončanje obnove bazena.

Projekt celostne prometne strategije bodo izdelali za mesto Železniki vključno s 
primestnimi naselji Studeno, Zali Log, Rudno, Selca in Dolenja vas. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Jože Prezl je bil v lokalni po-
litiki aktiven že v mladin-
skih letih. Kasneje je bil 
med drugim član izvršnega 
odbora sindikata in sveta de-
lavcev v Domelu, "Pri po-
skusu prevzema podjetja s 
strani ameriškega podjetja 
sem bil ustanovitelj Kluba 
delničarjev, ki je bil osnova, 
da se je podjetje obdržalo v 
lasti zaposlenih. Poleg služ-
be imam še popoldansko 
podjetje, ki nekaj sredstev 
namenja tudi sponzorira-
nju," pojasnjuje. Že deset 
let je predsednik občinskega 
odbora Socialnih demokra-
tov. Občinski svetnik je dru-
gi mandat, prvič je bil član 
občinskega sveta v letih 
2006–2010.

Kaj je razlog, da vztrajate v 
lokalni politiki?
"Zlasti skrb za dobro poču-
tje občanov in čim bolj pra-

vično razdelitev sredstev, ki 
jih občina ima na razpola-
go. Nič ne pomaga pameto-
vati za "šankom" ali kje 
drugje, treba je ukrepati in 
odločati."

Ste tudi član odbora za go-
spodarstvo. S čim se trenu-
tno ukvarjate?
"Trenutno se največ ukvar-
jamo z vprašanjem, kako bi 

pomagali ponudnikom turi-
stičnih dejavnosti v občini." 

Katere lastnosti po vašem 
odlikujejo dobrega svetnika?
"Največja dilema za svetnika 
je, ali delati dobro za celo ob-
čino ali za okolje, v katerem 
je bil izvoljen. Temu sledi še 
strankarska ali pa tudi koali-
cijska poslušnost. Dobiti pra-
vo razmerje med temi nivoji 
je kar umetnost. Čim bolj se 
približa © pravemu©  razmerju, 
boljši je svetnik. To je ume-
tnost politike." 

Katere cilje zasledujete kot 
občinski svetnik? 
"Podpirati občinsko politiko 
v tistih točkah, kjer je dobra, 
in pokazati drugo mnenje 
pri stvareh, ki mi niso všeč 
ali pa se z njimi ne strinjam. 
Vedno je treba dajati predlo-
ge in se o njih pogovarjati. 
Poleg programa Socialnih 
demokratov želim, da se 
uredi krožni promet v zbir-

nem centru in kolesarska 
steza do Škofje Loke."

Kateri je največji problem v 
občini in kako bi ga rešili?
"Največji problem je, da so 
razni načrti projektov obu-
pno dragi. Žal na to kot obči-
na nimamo vpliva, takšne so 
cene. Lahko bi pa nekatere 
projekte začrtali bolj skro-
mno ali z več pameti. Recimo 
projekt za kolesarsko stezo je 
stal skoraj 20.000 evrov, pa 
je popolnoma napačno zasta-
vljen v sami osnovi. Imam 
občutek, da mnogokrat nekaj 
predvidimo posebno drago 
samo zato, da se tega ne bi 
naredilo, kot v primeru ome-
njene kolesarske steze."

Kako zapolnjujete prosti 
čas?
"Včasih grem v hribe, malo 
(premalo) kolesarim in ure-
jam hišo in njeno okolico. 
Med dopustom pa rad grem 
na potovanje."

Ujeti je treba pravo razmerje
Skrb za dobro počutje občanov in čim bolj pravična razdelitev proračunskih sredstev sta glavna 
razloga, da Jože Prezl, občinski svetnik SD, vztraja v lokalni politiki. "Nič ne pomaga pametovati za 
"šankom" ali kje drugje, treba je ukrepati in odločati."

Jože Prezl / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje za-
svojenosti Občine Železniki skupaj z Marijo Marenk, prof. 
specialne pedagogike, pripravlja predavanja za starše, ki se 
bodo odvijala v sejni sobi Zdravstvenega doma Železniki (2. 
nadstropje). Prvo predavanje bo danes, v torek, ob 18. uri, 
ko bo Marenkova predavala o vlogi in vplivu družine na 
zdrav razvoj otroka. Možno bo tudi individualno svetovanje. 
Predavanje je brezplačno, prijave niso potrebne. 

Predavanje o vplivu družine na razvoj otroka

Železniki – Občina Železniki je objavila kar šest javnih razpi-
sov, na katerih nameravajo razdeliti 196 tisoč evrov. Največ 
sredstev je zagotovljenih za sofinanciranje programov špor-
ta – nekaj manj kot 74 tisoč evrov. Za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja je na voljo 50 tisoč 
evrov, za sofinanciranje turistične dejavnosti društev je 30 
tisoč evrov, za ljubiteljske kulturne dejavnosti 22.500 evrov, 
za mladinske dejavnosti 11 tisoč evrov ter za programe hu-
manitarnih in invalidskih organizacij 8500 evrov. Rok za od-
dajo vlog je 18. marec, medtem ko je razpis za spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja odprt do 1. aprila. 

Objavili razpise za sofinanciranje programov



Občina Železniki

9Loški glas, torek, 23. februarja 2016

O
B

Č
IN

A 
ŽE

LE
ZN

IK
I, 

Č
E

Š
N

JI
C

A 
4

8
, 

ŽE
LE

ZN
IK

I

Ana Šubic

Železniki – Prostovoljni ga-
silski društvi iz Selc in Žele-
znikov tudi letos vabita na 
dobrodelni prireditvi. Selški 
gasilci bodo svoj tradicional-
ni, že šesti gasilski večer z 
naslovom Naj glasba zaneti 
ogenj v vas pripravili to so-
boto ob 19. uri v Športni 
dvorani Železniki. Nastopili 
bodo Alpski kvintet z Otom 
Pestnerjem, Okrogli muzi-
kantje, Navihanke, Grajski 
kvintet, Raubarji in Folklor-
na skupina KUD Mali Vrh, 
povezovalec pa bo Franci 
Podbrežnik. Tudi tokrat 
bodo izkupiček namenili 
novemu gasilskemu domu, 

ki naj bi ga začeli graditi le-
tos, stal pa naj bi 450 tisoč 
evrov. "Z lanskim večerom 
in donacijami sponzorjev 
smo zbrali nekaj več kot šest 
tisoč evrov, česar smo bili 
zelo veseli, zato bi se na tem 
mestu zahvalil tako obisko-
valcem prireditve kot tudi 
donatorjem. Do sedaj smo 
zbrali že preko 90.000 
evrov lastnih sredstev, od 
tega smo polovico namenili 
nakupu zemljišča. Prav tako 
se najlepše zahvaljujemo 
podjetju Domel, ki nam je 
za gradnjo novega doma že 
doniral 30 tisoč evrov. Dolgo 
časa smo upali na evropska 
sredstva, a se je pred krat-
kim izkazalo, da jih ne bo, 

zato bomo dom gradili 
© udarniško© , za dela, ki jih 
sami ne bomo mogli ali zna-
li izvesti, bomo pa najeli do-
mače izvajalce. Od Občine 
Železniki sicer v prihodnjih 
treh letih pričakujemo 
200.000 evrov, ostalo bomo 
pa morali zagotoviti sami s 
pomočjo krajanov, sponzor-
jev in prireditev," je pojasnil 
poveljnik PGD Selca Matjaž 
Podrekar. Gradbeno dovo-
ljenje pričakujejo v poletnih 
mesecih. "Letos namerava-
mo izvesti izkop in nasutje 
ter do parcele pripeljati vse 
komunalne vode. Če pa bo 
vreme dopuščalo, pa morda 
že kaj tudi pozidamo," je na-
povedal.

V soboto, 5. marca, ob 19. uri 
pa dobrodelni koncert z na-
slovom Bodimo vsi nocoj ga-
silci prireja še PGD Železni-
ki. V dvorani na Češnjici 
bodo nastopili Fantje s Pra-
protna, ansambla Netopir in 
Galop, skupina Hozentre-
garji, Klapa Gallus, rogisti 
Lovske družine Selca, Har-
monikarski orkester Železni-
ki in igralci KUD Železniki s 
skečem. Kot je pojasnil pred-
sednik PGD Železniki Da-
mjan Mohorič, bodo izkupi-
ček zopet prihranili za nakup 
gasilskega vozila s cisterno v 
letih 2018/2019. Stalo naj bi 
okoli 200 tisoč evrov, zame-
njalo pa bo takrat 31 let staro 
cisterno znamke TAM 190.

Dobrodelni gasilski prireditvi
Selški gasilci jo pripravljajo to soboto, Prostovoljno gasilsko društvo Železniki pa 5. marca.

Železniki – Mladinski center Železniki je minuli teden z 
brezplačnimi aktivnostmi otrokom popestril zimske počitni-
ce. Organizirali so ustvarjalne delavnice, eksperimentalno 
delavnico, športne urice v bazenu in dvorani, streljanje v 
zaklonišču osnovne šole, najbolj pestro pa je bilo v nedeljo 
na Soriški planini, kjer so njihovi animatorji skupaj z Javnim 
zavodom Ratitovec in smučarskim centrom pripravili Dru-
žinska doživetja. Otroci so se lahko preizkusili v skakanju na 
mobilni skakalnici Mini Planica, spoznali snežni teptalec, 
društvo športnih psov, se podali po učni poti, uživali v Hiški 
pravljic ... V Mladinskem centru Železniki je sicer živahno 
vse leto. Njihovi animatorji vsak dan po pouku učencem 
nudijo pomoč pri učenju in pisanju domače naloge, enkrat 
do dvakrat na teden pa pripravijo tudi tematske dejavnosti.

Pestre zimske počitnice

Na eksperimentalni delavnici so otroci spoznavali kroženje 
elektrike in statično elektriko. / Foto Andrej Tarfila

Železniki – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje za-
svojenosti Občine Železniki je tudi letos na pustni torek v 
kulturnem domu v Železnikih pripravila pustno rajanje, to-
krat v sodelovanju z Glasbeno šolo Škofja Loka oz. njenim 
dislociranim oddelkom v Železnikih, ki je poskrbel za pustni 
koncert. Občinstvu se je z igranjem na različne inštrumente 
predstavilo kar 30 učenk in učencev. Navdušile so tudi do-
mače mažoretke, za smeh pa je poskrbel čarovnik Grega. 
"Pustno rajanje je znova naletelo na dober obisk, še posebej 
pa smo veseli sodelovanja z železnikarskim oddelkom Glas-
bene šole Škofja Loka, ki je kulturni dom prepoznal kot 
odlično prizorišče za nastope njihovih učencev, ki se imajo 
na ta način možnost predstaviti tudi širši domači publiki," 
je pojasnila Martina Logar z Občine Železniki. Pustne prire-
ditve so kot običajno potekale tudi v drugih krajih.

Pustno rajanje popestrili mladi glasbeniki

Na pustnem koncertu se je predstavilo trideset učenk in 
učencev glasbene šole. / Foto: Andrej Tarfila

Alenka Brun

Selca – Rodil se je v Dolenji 
vasi – po domače Pr©  Žikovc, 
mami Frančiški in očetu 
Ignaciju Lavtarju. Med pet-
najstimi otroki je bil rojen 
kot dvanajsti: imel je osem 
sester in šest bratov. 
Soprogo – © Brnkovo©  Milko 
iz Ševelj – je spoznal že v 
času 2. svetovne vojne, poro-
čila pa sta se po vojni, 4. av-
gusta 1945. Najprej sta sta-
novala pri Albinu, potem se 
selila v Selca, potem spet 
nazaj v Dolenjo vas. Leta 
1956 pa je Albin od Občine 
Železniki kupil Oštrmanovo 
hišo v Selcih in tam sta se 
dokončno ustalila.
V zakonu sta imela pet 
otrok: Albina, Metko, Mile-
no, Francko in Branka. Da-

nes je Albin vdovec že več 
kot deset let. Ima 17 vnukov, 
24 pravnukov in že pet pra-
pravnukov. 
Iz otroštva se spominja 
predvsem dela na kmetiji, ki 
ga ni nikoli zmanjkalo. Ko je 
prišla 2. svetovna vojna, se 
je maja 1943 prostovoljno 
pridružil boju proti okupa-
torju in odšel v partizane. Po 
vojni je najprej pomagal na 
domači kmetiji, potem opra-
vil trimesečni tečaj iz gospo-
darstva, opravljal različna 
administrativna dela, dela 
državnega uslužbenca v Od-
borih za ljudsko obrambo in 
se zaposlil v podjetju Niko 
Železniki. Upokojil se je leta 
1967. V življenju je tudi pre-
cej delal v vaških odborih in 
Krajevni skupnosti Selca. 
Imel je pestro družbeno-po-

litično življenje. Bil je tudi 
več kot dvajset let RTV-inka-
sant za spodnjo Selško doli-
no s hribovskimi vasmi. Lju-
dje so ga poznali po tem, da 
jim je omogočil plačilo na 
obroke. "Boš pa plačal, ko 
boš imel denar, bom prišel 
mimo.«
V posebno veselje pa so mu 
vedno bili in so mu še sedaj 
golobi. 
Letos so Albinu dan pred 
stotim rojstnim dnem naj-
prej postavili mlaj, pravo 
slavje pa so imeli potem v 
Taverni Rovn v Selcih. Ča-
stitljivi rojstnodnevni števil-
ki je nazdravil tudi župan 
Železnikov Anton Luznar z 
ženo Majdo. Sledil je krajši 
program, ki so ga pripravili 
domači, darilom in čestit-
kam ni bilo videti konca, 

glasbeni del programa pa so 
zaupali Janezu Trilerju, čla-
nu Slovenskega okteta. Na 
domačem domu pa so Albi-
na obiskali tudi predstavniki 
Občine Železniki, KS Selca, 
Društva upokojencev Selške 
doline, Združenja borcev za 
vrednote NOB Občine Žele-
zniki, Območne organizaci-
je Rdečega križa in Medob-
činskega društva invalidov 
Škofja Loka.

Častitljivih sto let
Albin Lavtar iz Selc je 5. februarja letos praznoval stoti rojstni dan.

Albin Lavtar
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Železniki – Kulturni dom Železniki je pred kratkim gostil 4. 
dobrodelni koncert OŠ Železniki z naslovom Kadar srce naj-
de srce, na katerem so za šolski sklad zbrali 873 evrov. Nasto-
pili so otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor in instru-
mentalisti pod vodstvom Marjete Naglič. Program so pove-
zovali učenci, ki so med drugim povedali, da se že najmlajši 
zavedajo, da je vsak kdaj potreben pomoči in da je pomoč 
lepo deliti, zato bodo še naprej zbirali plastične pokrovčke, 
darovali svoje igrače, oblačila in šolske potrebščine za otroke 
iz revnejših družin, prirejali dobrodelne akcije in prireditve ¼

Kadar srce najde srce

Na koncertu so za šolski sklad zbrali 873 evrov. 

Ana Šubic

Železniki – Na predvečer 
kulturnega praznika, 8. fe-
bruarja, je bila v kulturnem 
domu osrednja občinska 
proslava v organizaciji Kul-
turnega društva dr. Janez 
Evangelist Krek Selca z na-
slovom Prešernova proslava 
s Prešernovim nagrajencem 
v Shakespearjevem letu. V 
goste so pripeljali lanskole-
tnega nagrajenca Prešerno-
vega sklada, pesnika, preva-
jalca in velikega poznavalca 
angleškega jezika Marjana 
Strojana, ki je interpretiral 
pesmi in avtorske priredbe 
besedil iz Shakespearjevih 
iger. Za glasbeno spremlja-
vo je poskrbel baročni trio 
Tres aves v sestavi Eva Do-

linšek (čembalo), Kristina 
Martinc (kljunasta flavta) in 
Christina Thaler (sopran). 
"Zelo lepa udeležba je bila 
nagrada ustvarjalcem, vr-
hunski kulturni program pa 
nagrada gledalcem, ki so z 

veseljem delili zelo pozitiv-
ne vtise," je dejal predse-
dnik društva Jure Thaler. 
Prešernov dan je počastilo 
tudi Muzejsko društvo Žele-
zniki s tretjim javnim bra-
njem pesmi pred plavžem.

Proslava s Prešernovim nagrajencem

Gost letošnje proslave je bil Marjan Strojan. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Na hodniku Ob-
čine Železniki bo do konca 
marca na ogled razstava fo-
tografij domačina Simona 
Benedičiča z naslovom Ču-
doviti svet fotografije. Gre 
za njegovo drugo samostoj-
no razstavo. Večji del foto-
grafij je predstavil že na lan-
ski razstavi v galeriji muze-
ja, dodal pa je še nekaj no-
vih. "Tematika je naravo-
slovna fotografija – od po-
krajinskih do makro fotogra-
fij, ki očesu odkrijejo čisto 
nov svet, pa do fotografij 
živalskega sveta, ki veliko-
krat zahtevajo veliko truda 
in časa. Večino motivov naj-
demo v Selški dolini," je po-
vedal Benedičič. Na razsta-
vo je seveda uvrstil tudi na-
grajeno fotografijo Jamnika.

Druga razstava Simona 
Benedičiča
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Mateja Rant

Žiri – Načrt razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja 
sodi med strateške razvojne 
dokumente in omogoča na-
daljevanje aktivnosti pri gra-
dnji odprtega širokopasov-
nega omrežja. Omrežje bi 
gradili z nepovratnimi 
evropskimi sredstvi in bi 
bilo po končani gradnji na 
voljo vsem operaterjem pod 
enakimi pogoji. "Ta čas sta v 
Žireh prisotna dva operater-
ja elektronskih komunika-
cij, ki ponujata komercialno 
omrežje, zato sama določata 
cene in kakovost storitev. Z 
odprtim omrežjem pa avto-
matično nastane konkuren-
ca, saj ga lahko uporabljajo 
vsi ponudniki tovrstnih sto-
ritev, kar vpliva na zniževa-
nje cen in višanje kakovosti 
storitev,« je poudaril Stanko 
Šalamon, direktor podjetja 
Eurocon, ki je načrt pripra-
vilo v sodelovanju z razvoj-
no agencijo BSC Kranj.
Načrt razvoja odprtega širo-
kopasovnega omrežja elek-
tronskih komunikacij nasle-
dnje generacije v občini Žiri 

je dokument dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja, s ka-
terim želi občina oceniti de-
jansko potrebo po širokopa-
sovnem omrežju in vrednost 
potrebnih investicij. Name-
njen je tudi identifikaciji tako 
imenovanih belih lis ter po-
sledično možnih načinov pri-
dobivanja sredstev za izved-
bo projekta gradnje širokopa-
sovnih omrežij na teh belih 
lisah – območjih, kjer ni ob-
stoječih širokopasovnih pri-
ključkov oziroma ni tržnega 
interesa za njihovo gradnjo s 
strani komercialnih ponu-
dnikov. "To pomeni, da v na-
slednjih treh letih operaterji 
elektronskih komunikacij na 
teh območjih ne načrtujejo 
gradnje omrežij, ki bi omo-
gočila dostop do svetovnega 
spleta s hitrostjo vsaj sto me-
gabajtov na sekundo," poja-
snjujejo na občini. 
Z gradnjo odprtega široko-
pasovnega omrežja želi Ob-
čina Žiri vsaj 98 odstotkom 
uporabnikov zagotoviti do-
stop do svetovnega spleta s 
hitrostjo sto megabajtov na 
sekundo, s čimer bi spodbu-
dili vse vidike socialno-eko-

nomskega razvoja občine. 
Optično omrežje bi po bese-
dah Stanka Šalamona lahko 
gradili s pomočjo tako ime-
novanih »Junckerjevih sred-
stev« prek evropske investi-
cijske banke. Investitor bi 
bila v tem primeru Evropska 
delniška družba, ki bi potem 
tudi upravljala omrežje. V 
okviru projekta, pri katerem 
bi sodelovale Slovenija, Itali-
ja in Hrvaška, bi občina fi-
nancirala samo izdelavo na-
črta. Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport bo 
moralo pred tem objaviti 
javni poziv za izrazitev ko-
mercialnega interesa za gra-
dnjo širokopasovnega 
omrežja. "Ne pričakujem, 
da bo kdo izrazil tak interes, 
če pa bo, bo treba narediti 
novelacijo dokumenta in iz-
ločiti naselja, kjer obstaja 
komercialni interes," je še 
pojasnil Stanko Šalamon.
Pomen širokopasovnega 
omrežja, poudarjajo na obči-
ni, lahko primerjamo s po-
menom cestne infrastruktu-
re oziroma železniškega ali 
električnega omrežja, saj je 
postal nepogrešljiva kompo-
nenta vsakodnevnega življe-
nja. "Ustrezna širokopasov-
na infrastruktura omogoča 
uporabo novih storitev, ki 
niso samo tržno usmerjene, 
temveč so tudi v javnem in-

teresu." Zavedajo se, da je 
ustvarjanje ugodnih bivanj-
skih pogojev, med katere 
sodi tudi izgradnja široko-
pasovne infrastrukture, nuj-
no, če želijo občane obdržati 
na podeželskih območjih. Z 
dostopom do širokopasov-
nega interneta bi lahko pri-
pomogli tudi k odpiranju 
novih delovnih mest, ki na-
stanejo z vzpostavitvijo no-
vih storitev, kot so e-zdravje, 
e-izobraževanje, e-uprava ali 
delo od doma. "Z možnostjo 
dostopa do elektronskih sto-
ritev bi se povečala kakovost 
življenja vseh občanov," še 
dodajajo na občini.
Podatki o pokritosti široko-
pasovne infrastrukture ta 
čas kažejo, da večina prebi-
valcev nima možnosti prido-
bitve širokopasovnega pri-
ključka niti z zmogljivostjo 
30 megabajtov na sekundo. 
"Zgovorno je dejstvo, da 
končni uporabniki v veliki 
meri niso zadovoljni s tre-
nutno kakovostjo storitev 
oziroma bi si želeli kakovost 
še izboljšati." Analiza potreb 
končnih uporabnikov tudi 
kaže, da je interes za priklju-
čitev na širokopasovno in-
frastrukturo občanov velik, 
saj bi se jih na internet s hi-
trostjo sto megabajtov na 
sekundo in več priključilo 
kar 82 odstotkov.

Do omrežja z 
evropskimi sredstvi
Na občini želijo svojim občanom zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov in jim s tem 
omogočiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev, zato so svetniki na zadnji seji sprejeli 
tudi predlog načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje 
generacije v občini Žiri.

V občini Žiri skoraj vsa naselja sodijo v območje 
belih lis. Od 1600 priključkov v občini jih je 
samo sto optičnih.

Mateja Rant

Žiri – Vodenje Alpine je juli-
ja lani po uspešno izpeljani 
prisilni poravnavi, v okviru 
katere so kratkoročne fi-
nančne obveznosti v višini 
19,2 milijona evrov pre-
strukturirali v dolgoročne, 
prevzela Barbara Vtič Vrani-
čar. Že ob nastopu direktor-
ske funkcije je napovedala, 
da bo potrebna temeljita 
prevetritev procesov in po-
sledično tudi ustrezna ka-
drovska prilagoditev. Brez 
dela naj bi zdaj ostalo 55 de-
lavcev, število zaposlenih pa 
naj bi, obljubljajo v podjetju, 

v največji možni meri 
zmanjševali z mehkimi 
ukrepi, kot so predčasne 
upokojitve in nepodaljševa-
nje pogodb o delu za dolo-
čen čas. Del zaposlenih bo 
kljub temu dobilo tudi od-
poved pogodbe o zaposlitvi.
Poslovanje Alpine po bese-
dah Barbare Vtič Vraničar 
še vedno močno zaznamuje 
preteklo zadolževanje in ne-
pravočasno prilagajanje 
trendom v obutveni indu-
striji, zlasti glede zniževanja 
stroškov in selitve proizvo-
dnje v države z nižjimi stro-
ški dela. Letos bodo zato sle-
dili intenzivni ukrepi za zni-

žanje proizvodnih stroškov, 
ki naj bi po napovedih Bar-
bare Vtič Vraničar Alpini 
omogočili uspešen spopad s 
spremembami na globalnih 
trgih in odpirali možnosti za 
nadaljnjo krepitev znamke 
Alpina na regionalnih in 
tudi globalnem trgu. Pro-
gram je že potrdil nadzorni 
svet družbe, ki je v stoodsto-
tnem lastništvu Družbe za 
upravljanje terjatev bank. 
Kot napovedujejo v podjetju, 
bodo spremembe izvajali 
postopoma, v več korakih in 
premišljeno, predvidoma do 
konca letošnjega leta. Racio-
nalizacijo bodo najprej izve-

dli na področjih razvoja in 
izdelave vzorcev obutve. Op-
timirali bodo velikost kolek-
cij, število kolekcijskih sku-
pin in modelov čevljev. Po-
sledično bo moč optimirati 
tudi nadzor in kontrolo ka-
kovosti, pojasnjujejo v pod-
jetju in dodajo, da bodo opu-
stili posamezne aktivnosti, 
kot je na primer izdelava 
sekalnih nožev, v celoti pa 
bodo reorganizirali skladi-
ščenje, pri čemer bo poeno-
stavljena in učinkovitejša 
tudi sama logistika. V skla-
du s temi spremembami 
bodo prilagodili število za-
poslenih.

Barbara Vtič Vraničar je ob 
predstavitvi ukrepov zapo-
slenim poudarila, da je pre-
strukturiranje podjetja nuj-
no, če želijo dvigniti njegovo 
konkurenčnost ter globalno 
okrepiti njegovo prepoznav-
nost in povpraševanje po iz-
delkih njihove blagovne 

znamke. »Samo na ta način 
lahko zagotovimo potrebno 
rast, ohranimo večji del de-
lovnih mest doma in nada-
ljujemo tradicijo čevljarstva 
v Žireh,« je poudarila Barba-
ra Vtič Vraničar, ki se ji zdi 
ključnega pomena, da v Ži-
reh ohranijo razvoj.

Na cesto petdeset delavcev
V Alpini bodo marca nadaljevali s prestrukturiranjem. Z reorganizacijo, racionalizacijo in optimizacijo 
želijo doseči večjo učinkovitost in znižati stroške.

V Alpini naj bi do konca leta delo izgubilo 55 zaposlenih.   

Fo
to

: M
at

ej
 R

an
t

Naša država se hvali z rezul-
tati, ki nam spet, tako kot že 
več desetletij, kažejo pot v 
svetlo prihodnost – te priho-
dnosti pa ni od nikoder. 
Mnogi me sprašujejo po pri-
merjavah s tujino; a čeprav se 
kraje ponavadi dogajajo pov-
sod in je to torej vsesplošno, 
pa je v Sloveniji, kot kaže, 
kraja vse bolj tudi uzakonje-
na. Ponovno prihajajo na vo-
dilna mesta tisti, ki so nam 
pred dvajsetimi leti v državi 
naredili milijardne luknje, mi 
pa smo tiho ali celo ploska-
mo. Tu mislim na banke, ki 
jih saniramo, odkar pomnim. 
In kaj je danes drugače? Le 
to, da bomo očitno zdaj polo-
vili vse kurje tatove – tudi ti-
stega, ki je pijan povzročil 
nesrečo. Čeprav tega ne odo-
bravam, pa ločim nesrečo od 
barabije. Po drugi strani pa 
imamo ljudi, za katere vsi 
vemo, da so pokradli stotiso-
če, če ne milijonov evrov, za 
heroje. In če rečem, da sem 
pošten, me imajo za neu-
mnega – to je naša bistvena 
razlika v primerjavi s tujino.
Če pogledamo na primeru 
Alpine, lahko vidimo, da 
naša država zelo ceni domače 
znanje, vendar samo na pa-
pirju. Plačujemo drage sveto-
valce, tujce, mladeniče, ki v 
življenju razen diplome niso 
naredili ničesar konkretnega, 
domačih menedžerjev, ki so 
videli svetlo luč na koncu pre-
dora, pa niso pripravljeni sli-
šati. Če bi denar, ki gre zdaj 
svetovalcem, namenili za 
obratni kapital, bi lahko Alpi-
na splavala. Alpina ima trg, 
znanje, izdelke in tretjinski 
svetovni tržni delež. Domači 
in tuji športniki, ki uporablja-
jo Alpinine čevlje, so na za-
dnjih olimpijskih igrah osvo-
jili kar 36 medalj. Tega naši 
vodilni – ker lastnik Alpine je 
država – niso sposobni videti. 
Imamo domači menedž-

ment, ki mu ne zaupamo, 
zaupamo pa tujcem. V viziji 
novega vodstva je krčenje ra-
zvojnih oddelkov, ker naj bi 
bilo znanje v sosednjih drža-
vah cenejše. Ne vem, kakšen 
je končni cilj, a če mi vodstvo 
ne zna povedati, kaj bo čez 
dve leti, naj ne govorijo, da bo 
petdeset odpuščenih delav-
cev rešilo podjetje. Na sestan-
ku z direktorico Alpine tudi 
nisem dobil neke potrditve, 
da vodstvo ve, kakšna je prava 
smer. Ni jasno, kako bo drža-
va Alpino prodala in kdo bo 
novi lastnik – ali bo to spet 
neki sklad ali strateški par-
tner; dokler tega ne bom ve-
del, me bo skrbelo in bom 
težko spal.
Vem pa, da so delavci delali 
dobro in verjeli v Alpino, 
marsičemu so se bili pripra-
vljeni tudi odpovedati. Zato 
je še toliko bolj nepojmljivo, 
da novinarji informacije o 
podjetju iščejo pri županu, 
ker ne direktorica Alpine ne 
vodstvo Družbe za upravlja-
nje terjatev bank niti vlada 
ne dajejo izjav. Nisem tisti, 
ki bi moral dajati odgovore, 
to je naloga svetovalcev, vod-
stva in lastnikov, od teh pa 
nisem slišal še nobenega 
konsistentnega pojasnila.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Domačega znanja 
ne cenimo

Janez Žakelj

Večina prebivalcev ta čas nima možnosti 
pridobitve širokopasovnega priključka niti z 
zmogljivostjo 30 megabajtov na sekundo. Z 
gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja želi 
Občina Žiri vsaj 98 odstotkom uporabnikov 
zagotoviti dostop do svetovnega spleta s hitrostjo 
sto megabajtov na sekundo.
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Igor Kavčič

Žiri – Na povabilo Krajevne-
ga odbora NSi Žiri je v sode-
lovanju z domačim DPD 
Svoboda v osrednji žirovski 
galeriji cel februar svoja li-
kovna dela razstavljal aka-
demski slikar in teolog Jošt 
Snoj. Je predstavnik srednje 
generacije slovenskih slikar-
jev, ki je leta 1993 diplomiral 
na Akademiji za likovno 
umetnost, pet let kasneje pa 
je končal še študij na Teolo-
ški fakulteti, prav tako v Lju-
bljani. Študij je med letoma 
2004 in 2008 nadaljeval na 
Papeški univerzi Gregoria-
na, kjer je študiral krščansko 
umetnost na Fakulteti za 
zgodovino in kulturno dedi-
ščino Cerkve. Pod vodstvom 
patra Marka I. Rupnika je 
opravil formacijo za sakralno 
umetnost (poslikave sakral-
nih prostorov) in študij kon-
čal z magisterijem.
Žirovcem se je predstavil s 
tremi različnimi sklopi slik, 
bodisi olj na platnu bodisi 
del v akrilni tehniki, ki jih je 
večinoma ustvaril v letu 
2015, ki je bilo za Snoja v 
ustvarjalnem smislu izje-
mno eruptivno. V sakralni 
del je uvrstil izbor slik iz kri-
ževega pota, dve deli iz sicer 
obsežnega opusa z refleksijo 
na Hudo jamo ter nekaj por-
tretov. Osrednji del razstave 

so pokrajine. Tako sakralno 
slikarstvo kot pokrajina sta 
njegova likovna stalnica, a 
kot pravi: ¹ Sprva sem slikal 
predvsem čisto ¹ nebeško“ 
slikarstvo, v zadnjem času se 
dotikam življenja.“ Snoj v 
prvi plan ne postavlja nekega 
družbenega angažmaja, am-
pak zgolj lastno refleksijo na 
življenje, tako na svet kot na 
človeško dušo. V njegovih 
pokrajinah prepoznavamo 
tako moderno kot klasično 

slikarstvo, navezavo na slo-
venski impresionizem na 
eni ter hkrati na moderno 
ekspresivno slikarstvo na 
drugi strani. Na platnih se 
srečujemo z debelimi barvni-
mi nanosi in slikanjem tre-
nutka, v ozadju pa z zgodba-
mi, polnimi simbolike, ki jih 
avtor v sliko vnaša z različni-
mi svetlobnimi intervencija-
mi ter na ta način z likovno 
govorico nakazuje transcen-
dentno, nadzemeljsko. 

Na tokratni razstavi nismo bili 
soočeni le z močjo ljubezni, 
ampak smo se v slikarjevih 
delih srečavali tudi z močjo 
umetnosti, ki nam jo je avtor 
skozi ekspresivno likovno go-
vorico, polno simbolike in 
hkrati tudi neskončne poetike 
barv, ponudil na ogled v šest-
inpetdeset razstavljenih delih. 
Razstavo je odprl župan Janez 
Žakelj, v kulturnem progra-
mu pa se je predstavila vokal-
na skupina Nasmeh.

Moč ljubezni v slikah
V Galeriji DPD Svoboda v Žireh je bila v februarju na ogled razstava slik akademskega slikarja in 
teologa Jošta Snoja z naslovom Moč ljubezni.

Redko se zgodi, da slikar obiskovalcem na odprtju razstave tudi v besedi predstavi svoja 
dela, kot jih je tokrat Jošt Snoj. / Foto: Igor Kavčič

Mateja Rant

Žiri – V začetku februarja se 
je nekdanja Železnina iz 
prostorov v Zadružnem 
domu preselila na novo, ve-
čjo lokacijo. V prenovljeni 
prodajalni nekdanjega dis-
konta in Gradbenega centra 
so namreč po novem na 
enem mestu združili tako 
ponudbo Gradbenega cen-
tra kot Železnine. 
V izpraznjenih prostorih v 
Zadružnem domu pa bo M 
Sora uredila sodobno proda-
jalno z živili, ki bo delovala 
kot franšizna prodajalna tr-
govske mreže Spar. Novo 
pridobitev pozdravljajo tudi 

na občini, ki je v okviru pro-
jekta ureditve središča Žirov 
sodelovala pri pogojih za zu-
nanjo ureditev. "Ob tem 
moram pohvaliti vodstvo M 
Sore in Spara, da so pokaza-
li pripravljenost za iskanje 
optimalne rešitve glede zu-
nanjega izgleda," je dejal žu-
pan Janez Žakelj. Nova živil-
ska prodajalna se bo razpro-
stirala na približno šeststo 
kvadratnih metrih površin. 
"Menim, da bo to v Žireh 
dobrodošlo, saj vsaka kon-
kurenca vpliva tako na prila-
goditev ponudbe kot cen," je 
zadovoljen župan. Novo 
prodajalno naj bi odprli ko-
nec marca.

V Žiri prihaja Spar

V izpraznjenih prostorih Železnine bodo v kratkem uredili 
Sparovo trgovino. / Foto: Matej Rant

Žiri – Planinsko društvo Žiri je objavilo razpis za oskrbnika 
v koči na Mrzlem vrhu. Kot so navedli, je delo primerno za 
mlajši upokojenski par, študente in druge, ki bi jih to veseli-
lo. Delo se opravlja ob koncu tedna, glede na zanimanje 
oziroma po dogovoru pa tudi druge dni v tednu. Oskrbnik 
lahko biva v koči na Mrzlem vrhu. Prijave sprejemajo na 
naslov planinskega društva, dodatne informacije pa je mo-
goče dobiti na njihovi spletni strani.

Iščejo oskrbnika za kočo na Mrzlem vrhu

Mateja Rant

Žiri – Pustne povorke imajo 
v Žireh že dolgo tradicijo. 
Po besedah Roka Klemenči-
ča iz Turističnega društva 
Žiri se starejši verjetno še 
spominjajo povork s konca 
šestdesetih let prejšnjega 

stoletja, ki so zaznamovale 
pustni čas. Organizirali so 
jih posamezniki iz različnih 
žirovskih podjetij in dru-
štev. "Pustu so priredili celo 
obsodbo in njegov pogreb."
Pred leti so pustno povorko 
prestavili s pustnega torka 
na pustno soboto v želji, da 

bi se je udeležilo čim več lju-
di, saj na ta dan večinoma ni 
služb, pa tudi promet skozi 
Žiri je bolj umirjen. "Tako 
že približno deset let s sobo-

tno povorko odpiramo vrata 
pustnemu času in prispeva-
mo k praznovanju tega ljud-
skega praznika," je poudaril 
Rok Klemenčič in dodal, da 
na Žirovskem sicer nimajo 
za njihov kraj značilnih pu-
stnih mask in kostumov, a 
se kljub temu radi našemijo 
in zakrijejo svoj vsakdanji 
obraz ter se prepustijo pu-
stnim norčijam. Povorki se 
vsako leto pridruži tudi pi-
halni orkester Alpina Žiri. 
Ob zvokih njihovih inštru-
mentov so male in velike 
maškare krenile izpred Za-
družnega doma ob glavni 
cesti do Trčka na Dobrače-
vski ulici in nazaj. Ob vrni-
tvi so jih pričakali s pustni-
mi krofi, bomboni in čajem.

Maškar iz leta  
v leto več
Turistično društvo Žiri in žirovski taborniki iz 
rodu Zelenega Žirka so na pustno soboto tudi 
letos pripravili tradicionalno pustno povorko v 
Žireh.

Maškare so rajale pred Zadružnim domom. / Foto: Darjan K.

Pustni povorki se vsako leto pridruži več maškar. 
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Mateja Rant

Žiri – Ministrstvo za okolje 
in prostor je objavilo javni 
poziv za podelitev začasne 
koncesije za izvajanje stori-
tev obvezne državne gospo-
darske javne službe meritev, 
pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov na posame-
znih dimnikarskih obmo-
čjih, kjer ni koncesionarja z 
veljavno koncesijsko pogod-
bo po 31. decembru lani. 
Med njimi je tudi občina 
Žiri, kjer dosedanji koncesi-
onar, Dimnikarstvo Uroš 

Verač, ni zaprosil za podalj-
šanje koncesije. Kot je poja-
snil, se je za to odločil, ker v 
Žireh to dejavnost številni 
dimnikarji opravljajo kar na 
lastno pest, vso odgovornost 
v primeru morebitne ogro-
ženosti ljudi in okolja pa 
kljub temu nosi koncesio-
nar. Zato pravi, da se bo na 
poziv za podelitev začasne 
koncesije prijavil le v prime-
ru, če bo tako s strani občine 
kot države dobil pozitiven 
signal, da bo te stvari mogo-
če opravljati v skladu z zako-
nodajo. Rok za prijavo se si-
cer izteče 26. februarja.

Podelili bodo začasno 
koncesijo
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Ob zaključku 
razstave Černigoj/Teater, ki 
je nastala v okviru mednaro-
dnega projekta BAUNET in 
je bila v Galeriji Loškega 
gradu na ogled od konca 
lanskega junija pa do sredi-
ne tega meseca, so v Loškem 
muzeju pripravili predstavi-
tev knjige Bauhaus – mreže-
nje idej in prakse (BAU-
NET). Zajetna knjiga je 
pravzaprav katalog istoi-
menske razstave, ki ga je iz-
dal Muzej suvremene umje-
tnosti Zagreb (Muzej sodob-
ne umetnosti Zagreb) ob 
svoji razstavi, ki je bila v 
Zagrebu na ogled lansko po-
letje. Ta je bila del večletne-
ga mednarodnega projekta 
BAUNET (2013–2015), v ka-
terem je kot partner sodelo-
val tudi Loški muzej.
Projekt se je ukvarjal z razi-
skovanjem tistih umetnikov 
iz jugovzhodne Evrope, ki 
so bili študenti znamenite 
mednarodne in avantgardne 
šole Bauhaus, ki je v dvajse-
tih letih 20. stoletja delovala 
v Nemčiji. Edini slovenski 
umetnik, ki je bil sprejet in 
je obiskoval študij Bauhausa 
v Nemčiji (v Weimarju leta 
1924), je bil Avgust Černi-
goj. Njemu je bila posveče-
na tudi razstava na Loškem 
gradu. Ta je bila osredotoče-
na predvsem na Černigoje-
vo zgodnje konstruktivistič-
no obdobje, ko je ustvarjal 

gledališko kostumografijo 
in scenografijo ter večino 
drugih vrhunskih del, s ka-
terimi se je dokončno zapi-
sal tudi na evropski umetno-
stni zemljevid. Seveda pa je 
Černigoj s strokovnimi pri-
spevki zastopan v katalogu, 
ki so ga pred dnevi predsta-
vili v Loškem muzeju. 
Sogovornice na predstavitvi 
so bile Saša Nabergoj, direk-

torica Loškega muzeja, Ja-
dranka Vinterhalter, uredni-
ca kataloga in muzejska sve-
tnica iz Zagreba, Vesna Me-
štrić, višja kustosinja iz Mu-
zeja sodobne umetnosti iz 
Zagreba ter glavna koordina-
torica BAUNET projekta, po-
govor pa je vodila Barbara 
Sterle Vurnik, kustosinja Lo-
škega muzeja in koordinato-
rica projekta BAUNET za 
Slovenijo. Knjiga je izšla v 
hrvaškem in angleškem jezi-
ku in obsega več kot 430 
strani, na svojih straneh pa 
vsebuje tudi 299 reproduk-
cij. V njej je šestindvajset 
prispevkov tako hrvaških, 
slovenskih kot tudi drugih 
mednarodnih strokovnjakov 
s področja zgodovinske 

avantgarde in moderne 
umetnosti, ki so sodelovali v 
projektu BAUNET. O Avgu-
stu Černigoju sta v publika-
ciji članka napisala tudi dr. 
Peter Krečič in Barbara Ster-
le Vurnik, o Smeri B – slo-
venskem Bauhausu z začet-
ka šestdesetih pa kustos Mu-
zeja za arhitekturo in obliko-
vanje dr. Bogo Zupančič. Kot 
je bilo med drugim poveda-
no na predstavitvi, publikaci-
ja pomeni tudi nov doprinos 
k proučevanju teme Bauhau-
sa, njegovih študentov, pro-
fesorjev, izobraževalnih kon-
ceptov in programa kot tudi 
vpliva Bauhausa na ume-
tnost, arhitekturo in dizajn v 
petdesetih in šestdesetih le-
tih 20. stoletja.

Predstavili knjigo  
o Bauhausu
V Loškem muzeju so ob zaključku mednarodnega projekta BAUNET predstavili knjigo Bauhaus – 
mreženje idej in prakse (BAUNET). 

Na predstavitvi knjige o Bauhausu v Loškem muzeju: (z leve) Barbara Sterle Vurnik, 
Jadranka Vinterhalter, Vesna Meštrić in Saša Nabergoj / Foto: Arhiv Loškega muzeja

Samo Lesjak

Škofja Loka – Loški muzej v 
sodelovanju z Odborom za 
muzej športa predstavlja 
zgodovino razvoja društva 
Sokol, ki je bilo v Škofji Loki 
ustanovljeno 1906. leta. Pod 
budnim očesom Bojana 
Drenika, telovadca ljubljan-
skega Južnega Sokola, je v 
Škofji Loki telovadilo pribli-
žno šestdeset članov. Kot je 
delovanje društva na odprtju 
izvrstne razstave, ki sta jo s 
© športnimi freskami©  ozalj-
šala umetnika Tina Dobrajc 
in Mito Gegič, predstavila 
kustosinja Biljana Ristič, so 
se člani že na samem začet-
ku marljivo lotili športnih 
aktivnosti. Sokol je v letih 
svojega delovanja postal in-
tegralni del širše sokolske 
organizacije po slovenskih 
in pozneje jugoslovanskih 
deželah. Telovadba na orod-
ju, redovne, proste in sesta-
vljene vaje pa niso bile edine 
športne dejavnosti, ki so jih 
gojili loški sokoli. Ustanovili 
so smučarski odsek, nogo-
metni odsek, strelsko sekci-
jo, organizirali so sokolske 

prireditve, slavnostne poho-
de, tekmovanja in množične 
nastope. Zelo razvita je bila 
prosvetna dejavnost, v okvi-
ru katere je deloval orkester, 
pevski zbor, gledališče in 
tamburaški zbor. V loškem 
Sokolu je delovalo in telova-
dilo veliko Ločanov in ljudi 
iz okoliških krajev. Učitelji, 
prosvetni delavci in telovad-
ci so zanamcem pustili bo-
gato športno dediščino, ki jo 
Loka še danes ohranja. 
»Med loškimi rojaki bomo 
posebno pozornost nameni-
li dr. Ivanu Tavčarju, katere-
ga delovanje v ljubljanskem 
Južnem Sokolu bomo pred-
stavili v stalni zbirki v Lo-
škem muzeju,« je ob tej pri-
ložnosti dejala direktorica 
Loškega muzeja Saša Na-
bergoj. Ob odlični razstavi je 
treba izpostaviti tudi velik 
trud, ki so ga v Muzeju na-
menili za obnovo Groharje-
ve galerije, pa tudi za marlji-
vo delo vseh zaposlenih, ki 
skrbijo tako za aktualne raz-
stave kot tudi za stalne zbir-
ke, s katerimi dvigujejo kul-
turno-umetniško raven celo-
tne regije.

Zdrav duh v 
zdravem telesu
V loški Galeriji Ivana Groharja je do 23. marca na 
ogled razstava Vzgajaj v trdnem telesu trdne 
značaje, posvečena 110. obletnici ustanovitve 
Telovadnega društva Sokol v Škofji Loki.

Društvo Sokol ni bilo aktivno zgolj na športnem, temveč 
tudi na prosvetnem področju. / Foto: Primož Pičulin

Publikacija pomeni nov doprinos k proučevanju 
teme Bauhausa, njegovih študentov, profesorjev, 
izobraževalnih konceptov in programa, kot tudi 
vpliva Bauhausa na umetnost, arhitekturo in 
dizajn v petdesetih in šestdesetih letih 20. 
stoletja.
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Samo Lesjak

Škofja Loka – V Sokolskem 
domu je gostoval eden naj-
bolj znanih slovenskih glas-
benikov, pevec in kantavtor 
Vlado Kreslin. Bard je ob-
činstvu, ki je do zadnjega 
kotička napolnilo Kristalno 
dvorano, zaupal marsikatero 
anekdoto. »Še kot majhen 
otrok sem prvič zaslišal glas-
bo Beltinške bande, ki me je 
nato spremljala vse življe-
nje,« se spominja glasbenik, 
ki je v nostalgično-duhovi-
tem slogu obujal spomine 
na mnoge pestre prigode, ki 
jih je doživel na dolgi glas-

beni poti, od zmage na slo-
venski popevki leta 1980, 
igranja v zasedbah Hori-
zont, Martin Krpan in Mali 
bogovi, nastopa s prijatelje-
ma Predinom in Lovšinom 
v času nogometnega prven-
stva na Nizozemskem ter 
sodelovanja z legendarno 
Beltinško bando. Poleg reci-
tacij lastne poezije pa je Vla-
do seveda poprijel tudi za 
legendarno črno kitaro in 
postregel z zimzelenimi 
skladbami – vse je še pose-
bej ganila pesem Namesto 
koga roža cveti – kot tudi s 
pesmimi z novega albuma 
Če bi midva se kdaj srečala.

Namesto koga roža cveti

Bard s črno kitaro: Vlado 
Kreslin v Sokolskem domuP
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PEUGEOT 308 IN 308 SW

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 103 do 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0147 do 0,0428 g/km. Emisije trdnih delcev: od   0,00010 do 
0,00052 g/km. Število delcev od 0,05 do 2,75. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 

onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 308 (Active 1,2 PureTech 96 kW z navigacijskim sistemom) – ½ ob sklenitvi, ½ čez eno 
leto – brez obresti; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom »staro za novo« je 17.785 EUR; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 28. 01. 2016 znaša 2,04 % pri 50% pologu in ročnosti 12 mesecev, kar 
ustreza stroškom odobritve fi nanciranja v višini 1 % od maloprodajne cene vozila; EOM se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let 
(vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Ponudba velja za omejeno količino vozil, najkasneje do 30. 4. Za 
podrobnosti o ponudbi nakupa staro za novo se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

www.peugeot.si

B R E Z  O B R E S T I .

PLAČATE ZDAJ, ČEZ ENO LETO

BONUS STARO ZA NOVO

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.

Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.

V marcu vas vabimo na:
Priprave za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije:
	 NPK	Knjigovodja	–	pričetek	2.	3.	2016
	 NPK	Računovodja	–	pričetek	2.	3.	2016

Tečaja:	
	 Tečaj	strojepisja	
	 Tečaj	za	voznike	viličarjev	

Prijave	in	informacije:	04/	506	13	60	in	na	www.lu-skofjaloka.si

Vilma Stanovnik

Po lanskem jubileju, 40. Po-
kalu Loka, so organizatorji 
enega največjih tekmovanj 
za mlade alpske smučarje in 
smučarke na svetu tudi letos 
že zgodaj začeli s priprava-
mi na novo prireditev. Žal 
jim je odjuga nekaj dni pred 
tekmovanjem prekrižala na-
črte in tekmi so namesto na 
domačem Starem vrhu mo-
rali začeti pripravljati v 
Kranjski Gori. 
Kljub temu da je odpadel 
sedaj že tradicionalni pet-
kov večerni paralelni sla-
lom ob grajskem obzidju, 
pa je bilo slovesno tudi v 
mestu, kjer se je na uvodni 
slovesnosti zbralo več kot 
dvesto sedemdeset mladih 
iz triintridesetih držav. Z 
njimi so prišli tudi trenerji 
in spremljevalci, ki so pri-
sluhnili pozdravom vrstni-
kov in slavnostnim govorni-
kom na čelu z domačim 
županom Miho Ješetom in 
predsednico organizacij-
skega odbora Barbaro Kür-
ner Čad. O vlogi športa za 
mlade in pomenu priredi-
tve je spregovoril Boro 
Štrumbelj, direktor direkto-
rata za šport pri Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost 
in šport, ter ob tem pouda-
ril tudi vlogo prostovoljstva, 
saj brez sodelovanja števil-
nih prostovoljcev tudi Pokal 
Loka ne bi imel tako bogate 
tradicije. 
Sobotna in nedeljska tekma 
sta bili nato v Kranjski Gori. 
Pripravili so dva slaloma, 

na tekmi pa so se izkazali 
tudi mladi domači smučarji 
in smučarke, ki so nastopa-
li za dve slovenski ekipi, ki 
sta se borili za ekipno zma-
go, poleg tega pa so organi-
zatorji sestavili še domačo 
ekipo. V prvi ekipi so barve 
Slovenije zastopali: Anja 
Oplotnik, Nina Drobnič, 
Martin Križaj, Patrik Sla-
par, Neja Dvornik, Nika 
Tomšič, Rebeka Oblak, Bo-
rut Božič, Luka Moličnik in 
Jan Maks Mirnik. Skupno 
so na obeh tekmah osvojili 
179 točk, kar je pomenilo 
tri več kot Avstrijci in enajst 
več kot tretjeuvrščena ekipa 
Francije. Veliko zaslug za 
končno skupno zmago so 

imeli zlasti dobitniki me-
dalj, saj so si zlate priborili 
Anja Oplotnik med mlajši-
mi deklicami, Neja Dvornik 
med starejšimi deklicami 
in član domačega Alpetour-
ja Martin Križaj med mlaj-
šimi dečki. Neja je poleg 
zlate osvojila še srebrno, 
Martin pa tudi bronasto 
medaljo. Prav tako bronasto 
medaljo je v nedeljo med 
starejšimi dečki osvojil Bo-
rut Božič, omeniti pa velja 
tudi odlično šesto mesto 
Patrika Slaparja, prav tako 
tekmovalca Alpetourja. 
Točke so prvi ekipi priborili 
še Nina Drobnič, ki je bila 
dvakrat osma, Rebeka 
Oblak, ki je osvojila deveto 

mesto, in Maks Jan Mirnik, 
ki je bil deseti in trinajsti. 
Druga slovenska ekipa je 
osvojila osmo mesto. Naj-
boljša v ekipi je bila Nika 
Murovec, ki je osvojila bro-
nasto medaljo, med petnajst 
najboljših pa so se uvrstili še 
Urša Poženel Vilhar, ki je 
bila četrta in deseta, Maks 
Žagar in Ula Podrepšek, ki 
sta bila enajsta, Žana Ciglič, 
ki je osvojila dvanajsto me-
sto, in Tine Mlinar, ki je bil 
trinajsti.
V tretji slovenski ekipi, ki je 
osvojila petnajsto mesto, se 
je s trinajstim mestom naj-
bolj izkazal Rožle Krelj, 
Marta Rihtaršič (oba Alpeto-
ur) pa je bila štirinajsta. 

Pokal je ostal doma
Kljub muhastemu vremenu, ko so morali organizatorji 41. Pokala Loka tekmovanje s Starega vrha 
zadnji hip preseliti v Kranjsko Goro, so bili na koncu zadovoljni tako tekmovalci kot njihovi 
spremljevalci pa tudi vodstvo naše mlade smučarske reprezentance, saj so kip smučarja Petra 
Jovanoviča, ki ga dobi najboljša ekipa, po treh letih spet osvojili naši smučarski upi.

Na tekmi v Kranjski Gori se je s šestim mestom izkazal tudi Patrik Slapar. / Foto: Anderj Tarfila

Vilma Stanovnik

Pokal Loka je priložnost, da 
se mladi smučarji izkažejo 
tudi v mednarodni konkuren-
ci. To je letos uspelo tudi 
osmošolcu iz OŠ Cvetka Go-
larja na Trati Martinu Križa-
ju, ki je na sobotnem velesla-
lomu osvojil tretje, na nedelj-
skem pa prvo mesto.

Koliko časa že treniraš?
"V klubu treniram osem let, 
smučati pa sem začel pri 
dveh letih. Oče je rad smučal, 
in to zelo dobro, tako da sva 
začela smučati tudi s starej-
šim bratom Lukom."

Je tudi on uspešen smučar?
"Bil je, saj je v dveh dneh 
dvakrat zmagal tudi na Po-
kalu Loka. Potem se je po-
škodoval in je prenehal tek-
movati."

Kaj ti smučanje pomeni?
"Zame je del življenja. Poleg 
zdravja in šole mi pomeni 
največ."

Koliko moraš trenirati, da si 
tako uspešen?

"Treniram štirikrat teden-
sko, konec tedna pa so tek-
me. Od maja do julija vsak 
dan treniram kondicijo."

Kakšne imaš načrte in am-
bicije?
"Želim si nastopati v svetov-
nem pokalu. Če bom uspe-
šen, potem tudi na olimpij-
skih igrah."
Ti nastop pred domačimi 
navijači veliko pomeni?
"Mislim, da je pritisk še ve-
čji kot na tujem, saj se doma 
vsak želi izkazati. Je pa lepo, 
če si dober."

Smučar od drugega leta

Martin Križaj

Konec januarja je v avstrijskem Schladmingu potekala noč-
na slalomska tekma, na njej pa se je z 19. mestom in prvimi 
letošnjimi točkami svetovnega pokala izkazal tudi loški alp-
ski smučar Matic Skube. Da uvrstitev med najboljših tride-
set slalomistov sveta ni bila naključje, je nato dokazal tudi 
na Japonskem v Juzava Naebi, kjer je osvojil 27. mesto. Sve-
tovni pokal v tehničnih disciplinah se bo nadaljeval v avstrij-
skem Hinterstoderju, najboljše smučarje sveta pa bomo 
prvi marčevski konec tedna lahko pozdravili tudi pri nas na 
tekmah za Pokal Vitranc. Tudi navijači Matica Skubeta se že 
pripravljajo za obisk Kranjske Gore, kjer bo slalomska tekma 
potekala v nedeljo, 6. marca.

Matic osvaja točke svetovnega pokala

Matic Skube bo naš adut na slalomski tekmi za Pokal 
Vitranc v začetku marca v Kranjski Gori. / Foto: Gorazd Kavčič
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NISSAN QASHQAI POPUST DO 2.800 €

5 LET
JAMSTVA*

5 LET
VZDRŽEVANJA**

BREZPLAČEN PAKET DODATNE
OPREME CROSSOVER***

Vilma Stanovnik

Kvalifikacijski turnir v Ško-
fji Loki je bil le eden od še-
stih, saj so ostali potekali še 
na Slovaškem, v Estoniji, na 
Poljskem, v Združenih dr-
žavah Amerike in na Taj-
skem. Že pred turnirjem je 
bilo jasno, da se bosta na 
prvenstvo uvrstili najboljši 
dve reprezentanci iz vsake 
skupine in najboljši dve tre-
tjeuvrščeni reprezentanci iz 

vseh kvalifikacijskih skupin. 
Našim je to dajalo upanje, 
da bi si s tretjim mestom v 
domači dvorani vendarle 
priborili mesto za nastop v 
Latviji. Zavedali so se na-

mreč, da ekipi Češke in Nor-
veške sodita v svetovni vrh 
tega športa in da bo na obeh 
tekmah pomembno pred-
vsem, da jim nasprotniki ne 
bodo preveč napolnili gola. 
Bolj izenačene tekme so pri-
čakovali z ekipama Srbije in 
Italije, večja neznanka pa je 
bila reprezentanca Lihten-
štajna.
Varovanci Gorazda Tomca 
so se na prvi tekmi turnirja 
najprej pomerili z ekipo 

Norveške, Norvežani pa so 
svojo premoč lahko unovčili 
šele v zadnjem delu in na 
koncu slavili 7:2. Naša re-
prezentanca se je nato po-
merila z ekipo Lihtenštajna 

in slavila kar 10:0. Slovenci 
so bili nato močnejši tudi od 
ekipe Italije, ki so jo prema-
gali 8:4, z glasno pomočjo 
polne dvorane navijačev pa 
so nato z rezultatom 7:3 
ugnali še reprezentanco Sr-
bije. Zadnja tekma turnirja, 
proti ekipi Češke, se je kon-
čala z rezultatom 11:0 za 
Čehe. 
Tako so prvo mesto na tur-
nirju brez izgubljene točke 
osvojili Čehi, drugi so bili 
Norvežani, tretja pa naša re-
prezentanca. Kljub želene-
mu tretjemu mestu pa na-
šim ni uspelo, da bi bili ena 
od dveh najboljših tretjih 
ekip po točkah, zato v Rigo 
ne bodo odpotovali. Jim je 
pa uspelo, da so na vseh tek-
mah napolnili dvorano na 
Podnu, navijači pa so uživali 

v odličnih in predvsem bor-
benih igrah naših igralcev.
"Z igrami na kvalifikacij-
skem turnirju sem zadovo-
ljen, saj je bil naš osnovni 
cilj premagati reprezentan-
ce Lihtenštajna, Italije in Sr-
bije ter doseči čim boljši re-
zultat z ekipama Norveške 
in Češke. Vedeli smo, da je, 
glede na razpored na med-
narodni lestvici, skupina 
zelo težka in več kot smo na-
redili, v tem trenutku eno-
stavno nismo sposobni. 
Lahko povem, da sta se kot 
tretjeuvrščeni ekipi na sve-
tovno prvenstvo uvrstili re-
prezentanci Poljske in Dan-
ske, mi in Rusija pa smo iz-
padli. Nam je za uvrstitev 
zmanjkalo deset zadetkov," 
je po turnirju povedal selek-
tor Gorazd Tomc.

Tretje mesto na 
turnirju ni bilo dovolj
V dvorani Poden je v začetku tega meseca potekal eden od kvalifikacijskih turnirjev za nastop na 
svetovnem prvenstvu v floorballu, ki bo decembra v Rigi v Latviji, našim reprezentantom pa se, kljub 
odličnim igram, ni uspelo uvrstiti na prvenstvo.

Na zadnji tekmi turnirja so odlični Čehi z enajstimi goli 
premagali našo reprezentanco. / Foto: Gorazd Kavčič

Na turnirju so igrali tudi mladi domači reprezentantje, med 
njimi Nik Oman in Gašper Triler, ki so nabirali dragocene 
izkušnje. / Foto: Gorazd Kavčič

Košarkarji LTH Castingsa so tri kola pred koncem prvega 
dela Lige Telemach z 22 točkami trenutno na četrtem mestu 
in le točko zaostajajo za drugo- in tretjeuvrščenima ekipama 
Zlatorog Laško in Helios Suns. Zadnjo domačo tekmo so 
prejšnjo sredo odigrali proti ekipi Helios Suns ter izgubili 
67:81. Gostje so zasluženo prišli do zmage, saj so bili večji 
del tekme boljši nasprotnik. "Odigrali smo daleč najslabšo 
tekmo v sezoni. V ogromni želji, da presenetimo favorizira-
ne Domžalčane, smo naredili veliko napak, tako v obrambi 
kot napadu, in s tem dovolili, da se razigrajo prav vsi igralci 
sunsov," je po tekmi povedal trener LTH Castingsa Aleksan-
der Sekulić. Ločane sedaj čakajo še tekme z ekipami Šenčur-
ja Gorenjske gradbene družbe v Šenčurju, doma na Podnu 
5. marca z Rogaško Slatino in 9. marca v Laškem z Zlatoro-
gom Laško.

Borijo se za vstopnico za Ligo za prvaka

Košarkarji ekipe LTH Casting so na zadnji domači tekmi 
morali priznati premoč ekipi Helios Suns. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Po zaslugi odličnega Petra 
Prevca iz Dolenje vasi je le-
tošnja zima za naše smučar-
je skakalce že zapisana v 
zgodovino. Po zmagi na no-
voletni turneji, po naslovu 
svetovnega prvaka v Kulmu 
in številnih uvrstitvah na 
oder za zmagovalce tekem 
svetovnega pokala Peter, si-
cer član SK Triglav iz Kra-
nja, krepko vodi v svetov-
nem pokalu. Njegovim 
uspehom z velikimi koraki 
sledi brat Domen, dobro 
skačeta brat Cene in tudi že 
desetletna sestra Nika. 
Odlične mlade skakalke pri-

hajajo tudi iz Poljanske doli-
ne. Tako se je letos že več-
krat izkazala sedemnajstle-
tna Ema Klinec iz Poljan, ki 
se na tekmah svetovnega 
pokala redno uvršča med 
najboljše, tudi na oder za 
zmagovalke, na olimpijskih 
igrah mladih pa si je pribori-
la zlato odličje tako v posa-
mični kot ekipni konkuren-
ci. Članica SSK Alpina je 
dober zgled tudi klubski pri-
jateljici Niki Križnar iz Del-
nic, ki je prejšnji konec te-
dna prvič nastopila na tekmi 
svetovnega pokala pri nas na 
Ljubnem ob Savinji in se ta-
koj uvrstila med najboljšo 
petnajsterico. 

Uspešni skakalci in 
skakalke 

V tej zimi nas z odličnimi rezultati razveseljuje 
Peter Prevc, vse bolje gre Emi Klinec, prav tako 
pa stiskamo pesti za še mlajše skakalne upe.

Poleg Petra in Domna Prevca v tej zimi navdušuje tudi 
Ema Klinec. / Foto: Anna Weber
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VSE INFORMACIJE SO VAM  
NA VOLJO NA 

www.jzr.si

Otoki 9A
4228 Železniki
Telefon: 04 510 04 10
Telefax: 04 510 04 11
E-pošta: info@jzr.si

DEJAVNOSTI:
   šport  (bazen, dvorana)
   kultura (muzej)
   mladina (mladinski center)
   turizem (TIC),
    gostinstvo (bife bazen in dvorana)

Plavalci PK Ratitovec Železniki.

ponedeljek: 16.30–22.00 
torek: 16.30–22.00 
sreda: 15.00–22.00
četrtek: 16.30–22.00
petek: 16.30–22.00
sobota: 11.00–22.00
nedelja:  10.00–21.00
prazniki: 10.00–21.00O
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                                                1. nagrada: družinska vstopnica (do 5 ljudi)
                              2. nagrada: 2-krat vstopnica za bazen in savno za odrasle
3. nagrada: 2-krat vstopnica za bazen

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon 
iz kri žan ke) po šlji te do srede, 2. marca 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 
4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred  
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Ekološka Kmetija  
Pr’ Bukovc

Vabimo vas, da nas obiščete na naši kmetiji, ki leži  
na samem sedlu Žirovskega vrha. Oddaljeni smo  
5 kilometrov od Žirov. Prva ohranjena letnica kmetije 
pa je leto 1639.

Nudimo vam:
•  Kmečke dobrote iz sadja
•  Suho sadje
•  Peka kruha in peciva
•  Ekološko sveže mlako
•  Pri nas lahko prespite  

na seniku
•  Prostor za družabne prireditve

Ekološko sveže mleko po novem lahko  
kupite tudi na mlekomatu v centru Žirov. 

Krek Alojz, Žirovski vrh 44, Žiri  
Tel.: 04 51 91 494 , gsm: 041 864 152, www.bukovc.si

Prostor za družabne prireditve

GOTOVINSKI
KREDITI
GOTOVINSKI
KREDITI

Lores, d. o. o., Šuceva 25, 4000 Kranj

od 200 EUR 
do 1000 EUR

✆  04/252 13 87  ✆  04/252 13 85  ✆  051/ 219 466

Posojila ponujamo vsem UPOKOJENCEM 
in vsem ZAPOSLENIM 

(tudi zaposlenim za določen čas).

Pokličite in preverite našo ugodno ponudbo.

loški glas

Škofja Loka – Kljub slabemu vremenu se maškare na letoš
nji pustni torek niso dale. Resda niso mogle v tradicionalni 
sprevod, ki se sicer vsako leto začne pri vrtcu v Podlubniku 
in konča z veselim rajanjem na Mestnem trgu, so se pa 
zbrale na pustni zabavi v Sokolskem domu. Našemili so se 
tudi glasbeniki iz škofjeloške glasbene šole, ki so na pusto
vanju ubirali vesele melodije.

Maškare so veselo rajale

Veselo rajanje maškar v Sokolskem domu / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – V okviru Kristalnega abonmaja se 2. marca obe
ta izvrsten koncert, na katerem bo nastopil trobilni kvintet Si
BRASS, ki ga sestavlja pet instrumentalnih virtuozov: troben
tača Jure Gradišnik in Franc Kosem, hornist Mihajlo Bulajić, 
pozavnist Mihael Šuler in tubist Johannes Ogris. Vsak posebej 
že leta sodeluje s priznanimi mojstri trobilnih instrumentov in 
se pridružuje interpretom na najvišji ravni. V okviru Kristalne
ga abonmaja bodo nastopili z vrhunskim trobentačem Rein
holdom Friedrichom, dobitnikom več mednarodnih nagrad, ki 
nastopa  na najpomembnejših mednarodnih odrih, izvaja pa 
glasbo, ki zajema vsa obdobja od stare glasbe (izvaja jo na 
historične instrumente) do novodobnih solističnih del. 

Izvrsten koncert Kristalnega abonmaja

Samo Lesjak

Ko se ozrete na svojo bogato 
glasbeno pot, kaj je tisto, kar 
se vam zdi najdragocenejše? 
»To so prijateljske vezi, ki 
sem jih ustvarila. To je najpo-
membnejše, saj le ljudje ne-
kaj veljajo, to si je vredno za-
pomniti, saj brez njih je člo-
vek zelo osamljen. Lepe spo-
mine ustvarjajo ljudje, vse 
drugo – mislim predvsem 
materialne dobrine – pa so le 
zunanja sreča, ki so me osre-
čile za kratek čas. Saj poznate 
Lea F. Buscalia, ki pravi: © Ca-
dilac je hladna ljubica© .«

Koliko glasbenih albumov ste 
izdali doslej?
»Nastalo je trinajst albumov. 
Na željo mnogih ljubiteljev 
citer sem izdala tudi kompila-
cijsko zgoščenko Najlepše ba-
lade, na kateri sem zbrala naj-
lepše melodije z vseh svojih 
albumov, ki so nastali v dvaj-
setih letih. Kot zadnja pa je 
ponatis prve zgoščenke iz leta 
1992 Od tod do večnosti. Po 
toliko letih so še vedno lepe in 
privlačne melodije Pesem 
ptic trnovk, Mistralova hči, 
Larina pesem ¼ «

Nadaljujete s pomladansko 
turnejo koncertov Slovensko–
dalmatinski večer? Kakšen je 
odziv občinstva?
»Koncerti po Sloveniji so 
odlično sprejeti, obiskovalci 
pa pravijo, da je to dogodek z 
odlično izbrano glasbo, ki se 

dotakne duše, razveseljuje 
srce in je lepo darilo. Pravi 
blagoslov je, ko po koncertu 
slišim dobre komentarje. Po-
hvala je kot kisik za dušo. 
Všeč mi je, ko čutim v zraku 
sinergijo s publiko in nasto-
pajočimi.«

Kdo vas spremlja na koncer-
tih?
»Zdaj so mi izziv manjši kon-
certi po Sloveniji, na katerih 
nastopam s pevko Tejo Saksi-
da in Klapo Gallus, ki prepeva 
tudi dalmatinske pesmi. Ti 
manjši koncerti so prednost, 
saj je tako bolj intimno, ljudje 
bolj sodelujejo in ni lepšega 
kot to, da obiskovalci z nami 
prepevajo slovenske in dal-

matinske pesmi ¼  Na takih 
dogodkih se mi vedno pridru-
žita še hči Ana, ki vodi kon-
cert, in sin Domen, ki koncer-
te ozvočuje, občasno pa me 
spremlja s kitaro.«

Za kakšen repertoar pesmi 
gre?
»Zaigramo in zapojemo slo-
venske ljudske in narodno-
-zabavne pesmi, slovenske 
popevke, dalmatinske pesmi 
in evergreene. Na primer: Kje 
so tiste stezice, venček naro-
dnih, Avsenikov venček, Mor-
ska pravljica, Prinesi mi rože, 
Moj dom, Ribič, ribič me je 
ujel, Larina pesem iz filma 
Doktor Živago ¼  In dalmatin-
ske pesmi, ki jih v izvirniku 

izvajajo najbolj znane klape, 
Tereza Kesovija, Severina ¼ : 
Ne diraj moju ljubav, Da te 
mogu pismom zvati, Vila 
moja si ti, Oči boje lavande, 
Čiribiribela, Gardelin, Sunča-
ne fontane, Moja poslednja i 
prva ljubavi ¼ « 

Vam je kakšna točka na kon-
certih še posebej pri srcu?
»Višek koncerta je, ko s hčer-
ko Ano poslušalce popeljeva v 
čudovito melodijo in besede iz 
filma Cvetje v jeseni – Ana in-
terpretira odlomek, ko Janez 
zaprosi Meto za roko. Lepo mi 
je tudi, ko se mili zvoki citer 
zlijejo z dalmatinskim melo-
som, preplet citer, mandolin 
in čudovitega petja. Rada 
igram tudi Severinino pesem 
Gardelin in Terezino Moja po-
slednja i prva ljubavi. Seveda 
pa je tudi ostali program skrb-
no izbran in mi je pri srcu.«

Koncert bo potekal ob bli-
žnjem dnevu žena. Kakšno je 
vaše sporočilo ženskam ob tej 
priložnosti?
»Menim, da so na pohodu 
ženske, ki si drznejo kršiti 
prepovedi in tvegati. Po-
membno je, da znamo ločiti 
svoje življenje in miselnost 
od mišljenja večine, da žen-
ske razvijemo svoje darove, 
na primer intuicijo; da ne gle-
de na omejitve in darove de-
lujemo v dobrobit človeštva. 
Prisluhniti moramo svojemu 
instinktu, tako bomo delovale 
uspešno in učinkovito.«

Lepe spomine 
ustvarjajo ljudje
Na slovensko-dalmatinskem koncertnem večeru ob dnevu žena, ki bo 7. marca ob 19. uri v Kulturnem 
domu pri Sv. Duhu pri Škofji Loki, bo nastopila citrarka Tanja Zajc Zupan, ki je skozi leta izoblikovala 
svoj prepoznaven in edinstven zven.

Citrarka Tanja Zajc Zupan s koncerti osrečuje občinstvo.  
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