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Maša Likosar

Škofja Loka – Leta 1978 se je 
Škofja Loka pobratila z Obči
no Sovodnje ob Soči v pokra
jini Gorica. Pobuda je prišla s 
strani Vsedržavnega združe
nja partizanov Italijanov, saj 
so med narodnoosvobodil
nim bojem številni italijan
ski partizani delovali v vaseh 
Škofjeloškega hribovja. Listi
no o pobratenju sta 18. mar
ca v Škofji Loki podpisala te
danji predsednik Skupščine 
občine Škofja Loka Tone Po
lajnar in tedanji župan Ob
čine Sovodnje ob Soči Jožef 
Češčut. Skupna dediščina je 
v tej listini zapisana kot spod
buda k iskanju in uresniče
vanju novih ciljev, ki naj ši
rijo in bogatijo stike na vseh 
področjih. Pomen pobrate
nja potrjuje tudi odpiranje 
poti za širitev gospodarskih 
in kulturnih tokov med obe
ma državama.
Žive vezi med tisočletnim 
mestom in slovensko občino 
v zamejstvu so bile letos ob 
štirideseti obletnici sodelova
nja ponovno obnovljene s 
podpisom slavnostne listine. 
Ob praznovanju občinskega 
praznika Občine Sovodnje v 
mesecu juniju je že bila pod
pisana tovrstna listina, mi
nulo soboto pa sta jo v Sokol

skem domu na slovesnosti 
ob 40. obletnici podpisa Li
stine o pobratenju med ome
njenima občinama ponovno 
podpisala županja Občine 
Sovodnje ob Soči Alenka Flo
renin in župan Občine Ško
fja Loka Miha Ješe. Za župa
na Ješeta je bil govor na slo
vesnosti zadnji v njegovem 
mandatu. “Škofja Loka je, če 
izvzamemo Ljubljano, med
narodno najbolj odprta obči
na. S pobratenimi občinami 
zelo lepo sodelujemo, za kar 
skrbijo tudi ambasadorji, So
vodnje pokriva Janez Dem
šar, poleg tega si izmenjuje

mo obiske, se udeležujemo 
slavnostnih akademij, orga
niziramo skupne kulturne 
dogodke, v lanskem letu pa 
tudi športne prireditve,” je 
povedal Ješe in nadaljeval: “V 
vseh teh letih sta obe občini 
močno napredovali, Sovo
dnje je za Slovence zdaj še 
bolj zanimivo, ker je pred 
kratkim Pipistrel v njihovem 
kraju postavil svojo tovarno.” 
Županja Alenka Florenin, ki 
je ob škofjeloškem občin
skem prazniku prejela bro
nasti grb Občine Škofja 
Loka v zahvalo za plodno 
sodelovanje, je v ospredje 

postavila ohranitev in nad
gradnjo trde prijateljske vezi 
med občinama. “Pobratenje 
med nami se je zgodilo v 
času, ko je bil svet čisto dru
gačen, družba in življenjske 
navade so se spremenile, 
Evropa je postala povezana. 
Kot manjša občina z vese
ljem spoznavamo kulturo, 
ekonomijo, gospodarstvo 
pobratene Škofje Loke in 
iščemo sodelovanje tudi v 
tej smeri,” je dejala Floreni
nova in dodala, da bo po 
končanem mandatu nasled
nje leto zagotovo še kdaj obi
skala Škofjo Loko.

Štirideset let pobratenja
Letos mineva štirideset let, odkar sta Občina Sovodnje ob Soči in Občina Škofja Loka podpisali 
Listino o pobratenju. Ob tem jubileju sta aktualna župana ponovno podpisala slavnostno listino in se 
zavezala k nadaljnjemu sodelovanju.

Županja Občine Sovodnje ob Soči Alenka Florenin in župan Občine Škofja Loka Miha Ješe 
sta ob 40. obletnici pobratenja podpisala slavnostno listino. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Lepo jesensko 
vreme je šlo delavcem pre
cej na roke, gradbena dela 
so potekala tekoče, tako da 
se celovita obnova strehe Lo
škega gradu zdaj končuje. 
Povsem končana naj bi bila 
do srede novembra.
Kot pojasnita Barbara Po
korn in Jernej Tavčar s ško
fjeloške občinske uprave, je 
celotna naložba znašala okoli 
pol milijona evrov, za projekt 
obnove strehe gradu pa je 
občini iz različnih naslovov 
uspelo pridobiti namenska 
nepovratna sredstva v skupni 
višini okoli 372 tisoč evrov, 
od tega od ministrstva za go
spodarski razvoj in tehnolo
gijo (po zakonu o financira
nju občin za leto 2018) 202 
tisoč, ob koncu lanskega leta 
pa na projektnem razpisu za 
sofinanciranje kulturnih 
projektov na področju nepre
mične kulturne dediščine 
ministrstva za kulturo 170 
tisoč evrov nepovratnih na
menskih sredstev. 
Investitor celovite obnove 
strehe je Občina Škofja 
Loka, obnova pa poteka v 
skladu z izdelanim konser
vatorskim načrtom ter popi
som del izbranega inženir
skega podjetja. 

"Obnovitvena dela obsegajo 
obnovo polkrožnega ometa
nega napušča, obnovo di
mnikov, namestitev linij
skih snegolovov in novih 
žlebov, napeljavo novega 
strelovoda ter izvedbo osta
lih kleparskih del. Obod gra
du smo utrdili z armirano
betonskimi vezmi, izvedli 
smo menjavo dotrajanih de
lov strešne konstrukcije in 
letev, obnavljamo frčade, 
poteka menjava strešne kri
tine z novim bobrovcem. Za 
kako zahtevno investicijo 
gre, lepo ilustrirata že podat
ka, da bomo pri obnovi za
menjali kar 2300 m2 stre
šne kritine in napeljali 1200 
tekočih metrov strelovoda," 
so nazorni na Občini Škofja 
Loka. Izvedena celovita ob
nova strehe Loškega gradu 
bo predstavljala osnovo za 
funkcionalno izkoriščenost 
podstrešne etaže Loškega 
gradu za potrebe muzejske 
dejavnosti v prihodnosti.
Kljub obnovi je mogoč ne
moten obisk Loškega gradu 
in Loškega muzeja, mogoč 
je tudi ogled grajskega vrta 
in obisk gostinskega lokala 
in gostinskega vrta Bara 
Frei sing, medtem ko parki
ranje na območju Loškega 
gradu do konca vseh gradbe
nih del ne bo mogoče.

Končujejo obnovo 
Loškega gradu
V prvi polovici novembra bo predvidoma 
končana obnova Loškega gradu, ki je stala okoli 
pol milijona evrov.

V minulih mesecih je potekala celovita obnova strehe 
Loškega gradu. / Foto: Tina Dokl

Nagrade za 
najlepše 
urejeno okolje
Skupina za lepšo Loko je 
podelila priznanja za lepo 
urejeno bivalno in delovno 
okolje. 
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Peli v spomin 
Čufarju
V Železnikih so se s 
koncertom spomnili lani 
umrlega vsestranskega 
glasbenika in zborovodje 
Franceta Čufarja.
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ŠKOFJA LOKA

Tole moram povedat'
Muzejsko društvo Škofja 
Loka je letos izvedlo natečaj 
Tole moram povedat', ki ga 
je z razglasitvijo rezultatov 
sklenilo ob Dnevih evropske 
kulturne dediščine.
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GORENJA VAS - POLJANE

Obiskovalce zamenjali 
delavci
Na občini so konec septem-
bra na osnovi zaključenega 
javnega naročila podpisali 
gradbeno pogodbo za obno-
vitvena dela dvorca Visoko, 
ki jih nameravajo izvesti v 
prihodnjih dveh letih.
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ŽELEZNIKI

Mebor letošnja zlata 
gazela
Družinsko podjetje Mebor iz 
Železnikov, ki proizvaja vr-
hunske lesnoobdelovalne 
stroje, so prejšnji teden raz-
glasili za najboljše slovensko 
hitrorastoče podjetje za leto 
2018. 
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ŽIRI

Slikarju v spomin
Na njegovi hiši na Novova-
ški cesti so minuli torek od-
krili spominsko ploščo sli-
karju Konradu Peternelju 
Slovencu, ki je za svoje ume-
tniško delo prejel tudi števil-
ne nagrade tako doma kot v 
tujini.
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IZ DA JA TELJ
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Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
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Tanja Mlinar, Primož Pičulin, Andrej Tarfila,  
Matic Zorman

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

Lo ški glas, št. 10/let nik VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 87, ki je iz šel 30. oktobra 2018.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
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04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
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Škofja Loka – Škofjeloški zdravstveni dom je od minulega 
tedna bogatejši za dve novi vozili. Dobili so novo reševalno 
vozilo, prav tako pa tudi nov osebni avto, ki ga bodo upora-
bljali dežurni zdravniki. 

Novi vozili za zdravstveni dom

Reševalna ekipa z novim reševalnim vozilom / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Projekt so v 
Škofji Loki javnosti pred 
kratkim predstavili partner-
ji: vodilni je Deželna vlada 
avstrijske Koroške, na naši 
strani pa Razvojna agencija 
Sora, Goriška lokalna ener-
getska agencija in Mestna 
občina Nova Gorica. V čez-
mejnem projektu, ki ga sofi-
nancira program Interreg V 
- A Slovenija - Avstrija (iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj), so s pilotnimi 
občinami na Gorenjskem 
(poleg Škofje Loke še Žiri, 
Preddvor in Jezersko) vklju-
čeni v mrežo energetskih 
vzorčnih točk. Teh je na Go-
renjskem deset, predstavlje-
ne so tudi v dvojezičnem 
katalogu, o čemer je na 
predstavitvi v Škofji Loki go-
voril predstavnik koroške 
deželne vlade Christian Go-
ritschnig. Projekt traja tri 
leta, v tem času pa bodo raz-
vijali in izvajali čezmejno 
ozaveščanje na področju 
energetske učinkovitosti, 
varčevanja z energijo in 
uporabe obnovljivih virov. 
Cilje skupine so javni usluž-
benci, odgovorni za energijo 
na ravni občin, s tem pa tudi 
prebivalstvo v pilotnih obči-
nah, cilj pa petodstotno 
zmanjšanje porabe energije 
(glede na izhodiščno leto 
2016) in s tem tudi dosega-
nje ciljev za zaščito okolja in 
podnebja, je cilje predstavil 
tudi direktor Razvojne agen-
cije Sora Jurij Bernik.

Občina Škofja Loka je doslej 
sprejela vrsto ukrepov za 
učinkovito upravljanje z 
energijo: od energetskih sa-
nacij javnih zgradb, nadzora 
porabe energije v javnih usta-
novah in po novem tudi po-
rabe vode do upoštevanja 
energetskega vidika v zgo-
dnji fazi načrtovanja investi-
cij, je sistem predstavil žu-

pan Miha Ješe. V projektu 
NEKTEO, trajnostna energi-
ja za občine, pa so v občini 
Škofja Loka vzpostavili Pot 
ob Sori – okolju prijazna raba 
energije, kjer so predstavlje-
ne prakse učinkovite rabe 
energije v več objektih ob 
Sori: šolskem centru, športni 
dvorani, dveh tamkajšnjih 
osnovnih šolah in vrtcu ter 

Centru slepih, slabovidnih in 
starejših. Vzpostavili in nad-
gradili so tudi dva monitorin-
ga, energetski monitoring 
sistem Športna dvorana Po-
den – bazen Stara Loka in 
nadgradnjo energetskega 
nadzornega sistema s spre-
mljanjem porabe vode v treh 
šolah in enem vrtcu v občini. 
Kot primer energetskega pri-
stopa h gradnji pa je podžu-
pan Tine Radinja predstavil 
primer "skoraj ničenergijske-
ga vrtca Kamnitnik" od faze 
načrtovanja do gradnje.
Ob srečanju partnerjev pro-
jekta v Škofji Loki so si v šti-
rih pilotnih občinah (na 
obeh straneh meje je v pro-
jekt NEKTEO vključenih 36 
občin) ogledali več primerov 
dobrih praks. 

Škofja Loka v 
trajnostnem projektu
Občina Škofja Loka je vključena v triletni čezmejni projekt NEKTEO, trajnostna energija za občine, ki 
se ukvarja z ozaveščanjem na področju energetske učinkovitosti, varčevanja z energijo in uporabo 
obnovljivih virov energije.

Partnerji so v Škofji Loki predstavili čezmejni projekt NEKTEO. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Vse do začetka 
prenove Cankarjevega trga 
in Blaževe ulice v letu 2014 
je bilo opredeljeno območje 
za pešce v starem mestnem 
jedru, ki je bilo ločeno na 
dve funkcionalni enoti: na 
območje servisnih dejavno-
sti v Blaževi ulici pri Obrtni-
ku in na območje Blaževe 
ulice znotraj ožjega starega 
mestnega jedra, ki ju je loče-
val interventni potopni ste-
briček v vratih na nekdanje 
Nunsko dvorišče. Po preno-
vi Blaževe ulice in Cankarje-
vega trga je bil stebriček od-
stranjen. 
Po zakonu o pravilih ce-
stnega prometa je na obmo-
čjih za pešce dovoljen tudi 
promet uporabnikov poseb-
nih prevoznih sredstev in 
kolesarjev, če ti ne ogrožajo 

pešcev. Dostop za motorna 
vozila (razen zakonskih iz-
jem) pa bo poslej dovoljen 
le tam, kjer je to določeno s 
predpisano prometno si-
gnalizacijo: Mestni trg, Bla-
ževa ulica, Selška vrata brez 
dostave. Skladno z odredbo 
o določitvi območja za pe-
šce na območju starega me-
stnega jedra je vzpostavlje-
na prometna signalizacija 
in kontrola dostopa preko 
dveh vstopnih točk, varova-
nih s potopnimi stebrički: 
Blaževa ulica – Selška vrata 
in Mestni trg. Po veljavnem 
odloku o ureditvi cestnega 
prometa in pravilniku o do-
volilnicah in dovoljenjih za 
vožnjo motornih vozil na 
območjih umirjenega pro-
meta je dovoljen dovoz za 
čas dostave (med 6. in 10. 
uro), za vozila z dovolilnica-
mi (stanovalci, lastniki, 

podjetja s sedežem na tem 
območju) in dovoljenji za 
dostavo oz. oskrbo, popravi-
la, prireditve izven dostav-
nega časa, vendar le preko 
Mestnega trga in na zaho-
dnem delu Blaževe ulice 
mimo Obrtnika. Preko Sel-
ških vrat v Blaževi ulici pa 
je dostop dovoljen le za vo-
zila z dovolilnicami (stano-
valci, lastniki, podjetja s se-
dežem na območju).
"Žal, po preteku opazova-
nega obdobja, ko je promet 
na tem območju potekal 
brez stebrička in kljub po-
večanemu redarskemu nad-
zoru ugotavljamo, da so 
prost prehod na Blaževi uli-
ci mnogi v nasprotju s 
predpisi izkoriščali za do-
stavo oziroma dovoze izven 
veljavnega dostavnega časa 
na Mestni trg iz zahodne 
smeri – se pravi iz smeri 

Obrtnika oziroma celo kot 
tranzitno cesto. Da bi pre-
prečili nedovoljene vožnje, 
bomo v novembru ponovno 
postavili fizično oviro – z 
montažo preklopnega inter-
ventnega stebrička – na 
vhodu na nekdanje Nunsko 
dvorišče," pojasnjuje Jernej 
Tavčar z Občine Škofja 
Loka. Spust stebrička bo 
možen le v času intervenci-
je ali s predhodnim dovolje-
njem občine. S tem ukre-
pom bodo ločili dostavo za 
območje Blaževe ulice pri 
Obrtniku in ostalega dela 
starega mestnega jedra. S 
tem ukrepom želijo spet 
vzpostaviti varnost, saj oži-
na na vhodu na nekdanje 
nunsko dvorišče vsekakor 
predstavlja kritično točko 
pri nedovoljenem dostopu 
z motornimi vozili na ob-
močje za pešce. 

Znova stebriček na Blaževi ulici

V projekt NEKTEO, trajnostna energija za 
občine, je na čezmejnem območju avstrijske 
Koroške, Goriške in Gorenjske vključenih 36 
pilotnih občin. Na Gorenjskem so to občine 
Žiri, Škofja Loka, Preddvor in Jezersko. V mrežo 
energetsko vzorčnih točk jih je z Gorenjskega 
vključenih deset.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sredi oktobra 
sta župan občine Škofja Loka 
Miha Ješe in visoki predstav-
nik veleposlaništva Ruske fe-
deracije v Sloveniji Aleksan-
der Vinnik položila venca k 
spomeniku padlim in umr-
lim v prvi svetovni vojni v 

brezovem gaju na vzhodni 
strani Mestnega pokopališča 
v Škofji Loki. Tako sta se pred 
prihajajočim dnevom spomi-
na na mrtve, 1. novembrom, 
in pred 100. obletnico konca 
prve svetovne vojne (11. no-
vembra 1918) skupaj poklo-
nila vsem padlim in umrlim 
v tej strašni veliki vojni.  

Skupen poklon padlim 
v prvi svetovni vojni

Župan Miha Ješe in visoki predstavnik ruskega 
veleposlaništva Aleksander Vinnik sta se poklonila žrtvam 
velike vojne. 
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V minulih osmih letih smo 
bili v Škofji Loki zelo uspe-
šni, Loka je bila prerojena, 
tako na področju cest, uredi-
tve starega mestnega jedra, 
projektiranja protipoplavne 
zaščite kot tudi na področju 
okolja, ki mu v prejšnjih le-
tih ni bilo posvečeno toliko 
pozornosti. Zdaj pa smo iz-
vedli največje okoljske inve-
sticije, uredili komunalno 
infrastrukturo, prenovili 
promet, uvedli program Lo-
ško je ekološko s čim več 
trajnostnega razvoja prome-
ta, s prenovljeno mestno li-
nijo, energetskimi sanacija-
mi vseh javnih objektov, 
zlasti vrtcev in šol, menjavo 
varčnih svetil, merjenjem 
kakovosti zraka ...
Bistvo pa niso bili projekti, 
pač pa dobro sodelovanje 
zelo širokega spektra ljudi, 
ki smo jih povabili k projek-
tom, da bi kaj dobrega nare-
dili za Loko. Odziv je bil en-
kraten, Loka je sedaj izje-
mno povezana, imamo če-
dalje več kulturnih in špor-
tnih prireditev ter vse več 
socialnih programov. Z zelo 
močnim gospodarskim oko-
ljem dejansko lahko servisi-
ramo ljudi, ki imajo določe-
ne posebne potrebe. Poveza-
li smo institucije z zasebni-
mi pobudami in na ta način 
zelo revitalizirali Mestni trg, 
še naprej pa poteka enako 
prizadevanje za Spodnji trg, 
ki naj bi prav tako postal ak-
tivni del starega mestnega 
jedra. Pogoj za to je bila pred 
tremi leti odprta južna ško-
fjeloška obvoznica, ki je od-
prla možnost drugačnega 
življenja na Spodnjem trgu, 
kjer bi radi razširili ustvar-
jalnice na del starega Šeširja 
in odprli še nekaj posloval-
nic, kjer se bodo naši ljudje 
lepo počutili in jih bomo 
radi delili tudi z gosti iz do-
movine in od drugod.
Ne moremo tudi mimo širo-
kega in učinkovitega sodelo-
vanja med župani, zlasti s 
porečja reke Sore. Z njim 
smo dokazali, da skupen in-
teres, jasna vizija in dobri 
odnosi rodijo rezultate. Ena-
ko pričakujemo tudi v priho-

dnosti, da uredimo še cestno 
omrežje in se prek nove vpa-
dnice med Trato in mejo 
čim prej navežemo na avto-
cestno omrežje. Sodelovali 
smo tudi z župani severne 
Primorke in dokazali, da se 
da marsikaj narediti. Podob-
ni projekti potekajo na po-
dročju turizma, kjer želimo 
zaokrožiti skupno destinaci-
jo in osrednjo Slovenijo po-
vezati s Primorsko in Poso-
čjem (povezava Ljubljane 
prek Loke, Poljanske in Sel-
ške doline z Idrijo, Cerknim, 
Tolminom in Posočjem). 
Poleg tega Škofja Loka sode-
luje v različnih združenjih, 
kar po eni strani omogoča, 
da lahko kandidiramo na 
mednarodnih projektih, in 
po drugi izmenjavo dobre 
mednarodne prakse. V za-
dnjih letih smo sprejeli vr-
sto strategij in programov, 
ki sledijo našemu glavnemu 
cilju – dvigu kakovosti ži-
vljenja. Kot razvojno propul-
zivna občina smo bili spo-
znani tudi na državni ravni 
(leta 2014 smo kot razvojno 
najbolj obetavna občina pre-
jeli zlati kamen) in dobili še 
skoraj vsa priznanja, ki jih 
občina lahko dobi. S takim 
in drugačnim sodelovanjem 
bomo še nadaljevali, da 
bomo še naprej uspešni in 
prepoznavni. Kot rečeno, 
cilj je kakovost življenja na-
ših občanov, saj želimo, da 
bi bila Škofja Loka eno naj-
bolj prijetnih malih mest v 
Evropi. S skupnimi močmi 
zmoremo vse.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Smisel je  
v sodelovanju

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na stojnici so 
razdeljevali odsevna telesa 
in letake, s čimer so poskr-
beli za ozaveščenost in var-
nost pešcev. V akciji sta so-
delovala tudi Policijska po-
staja Škofja Loka in Občin-
sko redarstvo z opozarja-
njem in nadzorom voznikov 
nad upoštevanjem pešcev 
na prehodih za pešce. Akci-
jo so nadgradili tudi s sode-
lovanjem s škofjeloškimi 
župnijami, ki so jih opremi-
li s preventivnimi gradivi. 
Pomembno je namreč, da se 
predvsem starejši ljudje, ki 
so pogosto oblečeni v temna 
oblačila, in otroci poučijo o 
pomenu varnega in odgo-
vornega ravnanja vseh ude-
ležencev v prometu. Razde-
lili so odsevne trakove, kre-
sničke in lučke.
Javna agencija RS za varnost 
prometa ugotavlja, da je bila 
ogroženost pešcev v letu 
2017 manjša kot v letu 2016, 
še vedno pa opozarja zlasti 

na starejše udeležence v pro-
metu, ki so najbolj ogrožena 
starostna skupina, in to je 
tudi poudarek letošnje pre-
ventivne akcije Pešec. Lani 
so se na slovenskih cestah 
smrtno ponesrečili 104 ude-
leženci, med njimi je bilo 
deset pešcev, torej skoraj de-
setina vseh umrlih v prome-
tnih nesrečah. V letu 2016 
je bilo smrtnih žrtev med 
pešci 22, v zadnjih petih le-
tih pa skupaj 82. Letošnje 

statistike do konca avgusta 
beležijo deset smrtnih žrtev 
med pešci na slovenskih ce-
stah. Glavni trije vzroki za 
nastanek prometne nesreče 
z najhujšimi posledicami za 
pešce v zadnjih petih letih 
so neupoštevanje in odvzem 
prednosti, zaradi katerega je 
življenje izgubilo 23 pešcev, 
neprilagojena oz. prehitra 
vožnja voznikov (med pešci 
dvajset žrtev) in nepravilno-
sti pešca (26 žrtev). Starejši 

pešci so še posebej ogroženi, 
na eni strani zaradi usihanja 
psihofizičnih sposobnosti, 
pogosto pa tudi zaradi slab-
še opaznosti, saj so pogosto 
temnejše oblečeni. V letu 
2017 je umrlo pet oseb, sta-
rejših od 65 let, kar predsta-
vlja polovico vseh umrlih. V 
zadnjih petih letih je v staro-
stni kategoriji nad 65 let 
umrlo 41 oseb, kar predsta-
vlja polovico vseh smrtnih 
žrtev med pešci.
Pri pešcih je izrednega po-
mena, da se zavedajo svoje 
ranljivosti in ravnajo po pro-
metnih predpisih: pri hoji 
uporabljajo pločnike ter ce-
sto prečkajo na označenih 
prehodih za pešce, kjer ni 
pločnikov, pa hodijo ob le-
vem robu, da prej opazijo 
nasproti vozeča vozila. V 
primeru teme in slabše vi-
dljivosti je tudi nujna upora-
ba odsevnih teles in svetlej-
ših oblačil. Vozniki na drugi 
strani pa morajo upoštevati 
omejitve hitrosti ter na pre-
hodih vedno ustaviti pešcem 
oziroma jim z jasno kretnjo 
nakazati varno prečkanje ce-
ste. Kot še sporočajo z agen-
cije, nameravajo v priho-
dnjem letu opazovati vede-
nja voznikov na prehodih za 
pešce ter v skladu z rezultati 
opazovanj pripraviti ustre-
zne ukrepe.

Bodi (pre)viden!
Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu Škofja Loka je v okviru 
nacionalne preventivne akcije Pešec pripravil terensko akcijo Bodi (pre)viden!

Na stojnici so delili promocijsko gradivo in odsevna telesa.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je zelo aktivna na po-
dročju mednarodnega sode-
lovanja, v zadnjih osmih le-
tih ga je močno okrepila. 
"S pobratenimi mesti zelo 
dobro sodelujemo, razen s 
Smederevsko Palanko. Pri-
pravili smo izvirno obliko 
sodelovanja: za vsako me-
sto je imenovan ambasa-
dor, ki se neposredno 
ukvarja z njimi, in sicer za 
Freising Mirjam Jan Blažič, 
za Maasmechelen Igor Dra-
kulič, za Sovodnje ob Soči 
Janez Demšar, za Medicino 
Urška Narodni, za Sele na 
Koroškem Igor Draksler, za 
Zgornjo Belo / Obervellach 
jaz osebno, za Tabor Bojan 
Pristavec," pojasni župan 
Miha Ješe. "Poleg tega so 
nas v letu 2011 povabili in 
tudi sprejeli v združenje 
evropskih mest Douzelage, 
v katerem je iz vsake evrop-
ske države po eno, in zelo 
smo bili počaščeni, da so iz 
Slovenije izbrali prav Ško-
fjo Loko. Na našo pobudo 
je bilo pred dvema letoma v 
to združenje kot 28. član te 
organizacije povabljeno 
mesto Rovinj iz Hrvaške. 
Zadnja tri leta sem pod-
predsednik tega združenja 
in aktivno delujemo na 

tem, da bi osnovno dejav-
nost, torej sodelovanje mla-
dih, razširili še na seniorje. 
Program kvalitetnega stara-
nja želimo v prihodnje 
predstaviti vsem članicam 
Douzelaga. Osrednji dogo-
dek sodelovanja je vsako leto 
generalna skupščina, ki bo 
leta 2020 v Škofji Loki. 
Tema bodo migracije starej-
ših in Škofjeloški pasijon. 
Računam, da bomo znali 
predstavnikom 27 mest Ško-
fjeloški pasijon tako dobro 
predstaviti, da bomo na 
uprizoritev leta 2021 dobili 
iz vsakega od teh mest v 
povprečju za en avtobus obi-

skovalcev, torej bi lahko ra-
čunali več kot tisoč obisko-
valcev iz douzelaških mest, 
zlasti iz bližnjih." 
Škofja Loka je tudi članica 
Združenja zgodovinskih 
mest Slovenije. Skupaj na-
meravajo kandidirati za 
evropska sredstva za razši-
ritev turistične ponudbe z 
vidika ohranitve in obnove 
starih mestnih jeder. "S 
skupnim projektom in v so-
delovanju z razvojno agen-
cijo BSC Kraj bomo skušali 
priti do evropskega sofinan-
ciranja," pravi župan. 
Zelo aktivni so v Združenju 
pasijonskih mest, kjer so po 

vpisu Škofjeloškega pasijo-
na v Unescovo dediščino do-
bili posebno veljavo. Lani so 
izdali tudi prvi pasijonski 
almanah. Letos pa so sode-
lovali tudi pri pasijonski po-
budi Camino de passion 
(Pot pasijona) v Španiji, kjer 
želijo razširiti svoje pasijon-
sko sodelovanje. 
"Zelo dobro pa sodelujemo 
tudi z veleposlaniki, akredi-
tiranimi v naši državi. Ško-
fjo Loko vsi zelo dobro po-
znajo in so jo vzljubili, stkali 
so se prijateljski stiki, za so-
delovanje sem tudi osebno 
prejel veliko pohval in pri-
znanj," sklene Miha Ješe.

Široka mreža 
mednarodnega sodelovanja
Škofja Loka je pobratena z osmimi mesti in aktivna v več mednarodnih združenjih.

Na Češkem o pobratenju med Škofjo Loko in Taborom pričajo lipe prijateljstva. 

Fo
to

: P
ri

m
o

ž 
Pi

ču
li

n
Fo

to
: P

et
er

 P
o

ko
rn

 m
l.

Škofja Loka – Na območju Ljubljanske ceste poteka gradnja 
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, zato je tam pred-
videna dolgotrajna popolna večfazna zapora. Dela bodo 
predvidoma potekala do februarja 2019. Gradijo novo fekal-
no in meteorno kanalizacijo z zadrževalnikom ter vodovod. 
Dela na vodovodnem omrežju bodo izvajali tudi v delu na-
selja Pod Plevno. Izvajalca sta z deli začela na vzhodnem 
delu ceste z izgradnjo zadrževalnika. Popolne (fazne) ce-
stne zapore bodo vzpostavljene takole: v prvi fazi zapora 
občinske ceste Pod Plevno–Ljubljanska cesta od hišne šte-
vilke Ljubljanska cesta 2 do Kidričeve ceste 18; v drugi fazi 
zapora v križišču občinskih cest Pod Plevno–Ljubljanska 
cesta in Pod Plevno 4–Suška cesta 9 (križišče pri hiši Kidri-
čeva cesta 18), v tretji fazi z Pod Plevno 4–Suška cesta 9 od 
številke Kidričeva cesta 18 do hiše Pod Plevno 2, v četrti fazi 
od hiše številke Kidričeva cesta 18 do številke Ljubljanska 
cesta 6, v peti v križišču občinskih cest Pod Plevno–Ljubljan-
ska cesta in Ljubljanska cesta–Suška cesta) in v šesti fazi od 
hišne številke Ljubljanska cesta 10 do Ljubljanska cesta 9.

Na Ljubljanski cesti kanalizacija in vodovod
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Jeseni se je z 
razglasitvijo rezultatov kon-
čala akcija ocenjevanja ure-
jenosti okolja, ki ga vsako 
leto izvaja Skupina za lepšo 
Loko. Podelili so priznanja 
za najlepše ocvetličene stav-
be v starem mestnem jedru, 
za najlepše urejeno okolico 
podjetij, ustanov in kultur-
nih spomenikov v občini, za 
najlepši balkon v večstano-
vanjskem objektu, za najlep-
še stanovanjske hiše, za ure-
jene kmetije na območju 
občine in še posebno prizna-
nje za nageljne. Letos niso 
nagradili lastnikov nastani-
tvenih, gostinskih in ostalih 
turističnih objektov v občini, 
ker ugotavljajo, da ti zgledno 
skrbijo za okolje in nagrade 
leto za letom prejemajo isti 
dobitniki. Ko bodo odkrili 
kakega novega, bodo prizna-
nje znova podelili, je na skle-
pni prireditvi v imenu Sku-
pine za lepšo Loko napove-
dala Andreja Križnar.
Poleg nje so člani skupine 
še: Danica Langerholc, Mara 
Tavčar, Vera Hribernik, 
Slavka Keše in Andrej Kar-

lin. Julija gredo na obhod po 
občini, si ogledujejo lepe 
hiše, balkone, terase, vrtove, 
jih fotografirajo in ocenijo, 
kateri si zaslužijo najvišja 
priznanja. To pa ni edino 
početje Skupine za lepšo 
Loko. Že spomladi namreč 
poskrbijo za brezplačne sa-
dike stanovalcem starega 
mestnega jedra, za predava-

nje o urejanju okolice, za 
zasaditev v mestu ob pomo-
či strokovnjakov. Vrhunec 
pa je jesenska podelitev na-
grad. Letos jih je zmagoval-
cem izročil župan Miha 
Ješe, ki je poudaril, kako ve-
lik pomen pripisujejo kako-
vosti bivanja v občini Škofja 
Loka. Odraz tega je tudi ure-
jeno okolje, predvsem pa 

dobri medsebojni odnosi, je 
dejal ob podelitvi in omenil, 
da je v letošnji raziskavi o 
kakovosti bivanja občina 
Škofja Loka uvrščena na de-
seto mesto med slovenskimi 
občinami.
Dobitniki priznanj za ocve-
tličenja v starem mestnem 
jedru so letos naslednji: dru-
žina Sušnik (Spodnji trg 13), 

krčma Mihol (Mestni trg 
26) in družina Rupar (Bla-
ževa ulica 10). Med podjetji, 
ustanovami in kulturnimi 
spomeniki so najboljši: Ben-
cinski servis Brode (Brode 
20), Frizerski salon Pričeska 
(Šolska ulica 7) in Trgovina 
Mlečni butik (Fužinska ce-
sta 3). Najlepše balkone ima-
jo družine Konjevič (Fran-
kovo naselje 68), Kokelj - 
Šesek (Frankovo naselje 42) 
in Oter (Frankovo naselje 

157), stanovanjske hiše pa 
družina Triler (Podlubnik 
118), Marijana Ferdin (Kidri-
čeva cesta 43) in družina 
Karlin (Sv. Tomaž 7 v Selški 
dolini). Kako lepo je lahko 
urejena tudi okolica kmetij, 
dokazujejo: družine Tušek 
(Rovte v Selški dolini 10), 
Urh (Virmaše 16) in Kuralt 
(Reteče - Gorenja vas 26). 
Posebno priznanje za na-
geljne pa je prejela družina 
Žontar (Sv. Duh 80).

Nagrade za najlepše urejeno okolje
Skupina za lepšo Loko je podelila priznanja za lepo urejeno bivalno in delovno okolje. 

Letošnji prejemniki priznanj za lepo urejeno bivalno in delovno okolje / Foto: Tina Dokl

Članice Skupine za lepšo Loko / Foto: Tina Dokl

Pogled na lepo ocvetličen balkon v bloku v Frankovem 
naselju / Foto: Skupina za lepšo Loko

Tudi na loških oknih še cvetijo lepo negovani  
nageljni. / Foto: Skupina za lepšo Loko

Na temo lepote in rož sta na prireditvi pela in igrala Saška 
Kolarič in Jernej Hostnik iz Dua Bel Canto. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V prvi delav-
nici so združili ponudnike, 
ki imajo različne programe 
in aplikacije za starejše, saj 
želijo spoznati, kaj vse je 
starejšim na voljo na podro-
čju računalništva in infor-
matike. Druga delavnica je 
bila o stanovanjih za senior-
je in tudi o počitniških sta-
novanjih, kajti dotakniti se 
želijo tudi začasnih migra-
cij starejših, zlasti med po-
vezanimi mesti (v okviru 
združenja Douzelage). Tre-
tja je povezala institucional-
ne organizacije, ki se kakor 
koli ukvarjajo s starejšimi 
(Center slepih, slabovidnih 

in starejših, Center za soci-
alno delo, Osnovno zdra-
vstvo Gorenjske in Zdra-
vstveni dom ter posebej pa-
tronažna služba). Osrednja 
pa je medgeneracijska de-
lavnica vseh, ki se prosto-
voljsko ukvarjajo s starejši-
mi: Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje, Društvo 
upokojencev, Zavod O, Ka-
ritas, Rdeči križ, Društvo 
invalidov, Društvo diabeti-
kov (kjer so pretežno člani 
upokojenci), športne orga-
nizacije, kot so Klub Lubni-
karjev, Planinsko društvo, 
planinska sekcija pri Dru-
štvu invalidov in drugi.
"Sestavili bomo program 
kakovostnega staranja in ga 

javno predstavili 8. novem-
bra v Sokolskem domu, ka-
mor bomo povabili širok 
krog ljudi in kjer bo mogoče 
program še dopolniti," je 
povedal župan Miha Ješe, ki 
pričakuje, da bo program 
oblikovan in obravnavan v 
mesecu dni. Program, ki ga 
bodo pilotno izvajali v Ško-
fji Loki, bodo potem lahko 
delili z drugimi iz domovi-
ne in drugih držav. "Bistvo 
programa je, da ljudem v 
starosti omogočimo, da lah-
ko čim dlje živijo doma, 
imajo vse možnosti za pol-
no in kakovostno življenje 
ter obenem vse kontakte s 
službami, ki bi jih lahko po-
trebovali," še dodaja župan. 

Kakovost življenja starejših
S sklopom štirih delavnic so v Škofji Loki začeli oblikovati program 
kakovosti življenja starejših.

Mateja Rant

Škofja Loka – V telovadnici 
OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki 
sta sredi oktobra medobčin-
sko društvo Sožitje Kranj in 
društvo Sožitje Škofja Loka 
gostili tretje srečanje folklor-
nih skupin odraslih s poseb-
nimi potrebami. Na teh sre-
čanjih folklorne skupine iz 
vse Slovenije dobijo prilo-
žnost, da se predstavijo tudi 
širši javnosti, za kar sicer po 
besedah predsednice med-
občinskega društva Sožitje 
Kranj Branke Perne nimajo 
veliko možnosti.
Na odru je tako zaplesalo in 
prikazalo plod celoletnega 
truda štirinajst skupin. Prav 
vsi plesalci so na odru vidno 
uživali, pa čeprav jih je mal-
ce mučila tudi trema, je pri-
znala ena od plesalk. A ob 

glasnem aplavzu publike so 
na tremo hitro pozabili in z 
veseljem pokazali svoje zna-
nje, za katerega so vse leto 
trdo delali. Folkloristi med-
občinskega društva Sožitje 
Kranj so se predstavili z odr-
sko postavitvijo z naslovom 

Na Gorenjskem je fletno, z 
gorenjskimi plesi pa so nav-
dušili občinstvo tudi Jelčki 
iz Sožitja Škofja Loka in 
Osnovne šole Jela Janežiča. 
Z njimi je zaplesal tudi 
predsednik društva Sožitje 
Škofja Loka Marko Mohorič.

Pokazali svoje znanje

V Škofji Loki so sredi oktobra pripravili tretje srečanje 
folklornih skupin odraslih s posebnimi potrebami. 
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Maša Likosar

Škofja Loka – Projekt Heroji 
furajo v pižamah omogoča 
skozi strukturiran dialog 
mladih, predstavnikov lokal-
nih skupnosti in stokovnja-
kov s področij prometne var-
nosti in varovanja zdravja 
prepoznavanje možnih reši-
tev za zmanjševanje voženj 

pod vplivom alkohola. Temu 
je bil namenjen tudi posvet 
v škofjeloškem Zavodu O, 
na katerem so predstavili te-
žave in izzive, s katerimi se 
soočajo mladi pri udejstvo-
vanju v prometu, o razlogih 
zanje, iskanju rešitev in do-
brih praks za izboljšanje 
prometne varnosti, obenem 
so spregovorili tudi o alko-

holu in drugih prepoveda-
nih psihoaktivnih snoveh, 
škodljivem pitju in vlogi 
mladih, staršev in drugih v 
oblikovanju prometne var-
nosti mladih voznikov. 
Strokovne vsebine so udele-
žencem, med katerimi so bili 
večinoma dijaki Gimnazije 
Škofja Loka, podali člana Za-
voda VOZIM Borut Pervanja 

in Maja Rošer, direktor Za-
voda O Miha Peternel, po-
veljnik Gasilske zveze Škofja 
Loka Andrej Štremfelj, pred-
stavnica Javne agencije RS za 
varnost prometa Vesna Ma-
rinko, policist Policijske po-
staje Kranj Tomaž Tomaže-
vic, komandir Policijske po-
staje Škofja Loka Sašo Eniko, 
podžupan Občine Škofja 
Loka Tine Radinja in Maja 
Roškar iz Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje. Mla-
dim udeležencem posveta so 
se zagotovo najbolj vtisnile v 
spomin in zavest besede Ve-
sne Marinko, ki je dejala: 
“Najbrž si čim prej želite vo-
zniški izpit, da boste samo-
stojni in ne boste imeli star-
šev za vratom, vendar imeti 
vozniški izpit pomeni imeti 
odgovornost.”   
Konkretne ukrepe posveta, 
zapisane v akcijski načrt, bo 
Občina Škofja Loka imple-
mentirala v letu 2019. Že 
sedaj pa na Gorenjskem po-
teka mnogo herojskih pre-
ventivnih aktivnosti, kot so 
herojske delavnice z mladi-
mi in delavnice s starši. 

Vozniški izpit pomeni 
odgovornost
Iniciativa Zavoda VOZIM in Zavarovalnice Generali je v začetku oktobra v Škofji Loki sklenila krog 
posvetov po štirih slovenskih regijah, ki je namenjen predstavitvi projekta Heroji furajo v pižamah.

Maja Rošer, Miha Peternel, Tomaž Tomaževic, Borut Pervanja, Andrej Štremfelj in Vesna 
Marinko / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Sedemdeset 
članov Društva diabetikov 
Škofja Loka se je v začetku 
oktobra zbralo v Šolskem 
centru na Podnu na strokov-
nem izobraževanju, ki ga 
društvo organizira vsako leto 
in predstavlja eno od njego-
vih najpomembnejših po-
slanstev," nam sporoča pred-
sednica društva Tanja Krek.
V prvem delu so prisluhnili 
dr. Vilmi Urbančič Rovan z 
diabetološkega oddelka na 
Kliničnem oddelku za en-
dokrinologijo, diabetes in 
bolezni presnove UKC, ki 
je predavala o diabetični 
nogi. "Poudarila je, kako 
pomembno je redno pre-
gledovanje nog, saj diabeti-
ki zaradi okvare živčevja 

bolečin ne čutijo. Ranica ali 
žulj na stopalu se lahko 
razvije v razjedo, ki posto-
poma pripelje do gangrene 
in amputacije. Bolniki po-
trebujejo udobno obutev in 
ustrezno nego usposoblje-
nega pedikerja."
Predavala je tudi profesorica 
zdravstvene vzgoje Danica 
Ostanek iz podjetja Zaloker 
& Zaloker, ki je predstavila 
sodobne obloge za oskrbe 
ran, ki pospešujejo celjenje, 
lajšajo bolečine, se ne spri-
mejo z rano, so vpojne za 
morebitne izločke iz rane, 
"dihajo" ter uničujejo bakte-
rije. "Oskrba rane, ki je bila 
včasih dolgotrajna in zaple-
tena, je danes, z uporabo 
sodobnih oblog, učinkovita, 
hitra in uporabniku prija-
zna," sklene Tanja Krek. 

Diabetiki na strokovnem 
izobraževanju

Nina Fehter 

Škofja Loka – Jesensko pe-
stro koncertno dogajanje v 
Rdeči Ostrigi se bo nadalje-
valo tudi v novembru. Kul-
turno umetniško društvo 
Jadran in zzrak knjiženje ob 
podpori Zavoda O pripravlja 
dva večera za glasbene sla-
dokusce, na katerih bodo 
gostili izvajalce iz Romuni-
je, Amerike in Slovenije.  
V soboto, 17. novembra, se 
bo v Rdeči Ostrigi odvil prvi 
večer v novi serialki »ŽIVe-
lektro«, ki jo Kulturno ume-
tniško društvo Jadran pri-
pravlja v sodelovanju z Za-
vodom O. »V sklopu cikla 
bomo gostili večinoma tiste 
glasbenike, ki s pretežno ro-
kovskim instrumentarijem 
ustvarjajo elektronsko glas-
bo,« razloži Ana Bassin, 
predsednica društva in ena 
od pobudnic projekta. Odpr-
tje bo pripadlo romunske-
mu dvojcu Karpov not Ka-
sparov, bobnarju in klavia-
turistu, ki ustvarjata glasbo 
na osnovi šahovskih pravil 
in strategij. Vsekakor zveni 
zapleteno, a končni rezultat 
je vedno plesna glasba, vča-
sih navdihnjena z oriental-

skim izročilom, a vedno di-
šeča po močnem zvoku ple-
sišč iz osemdesetih. Na odru 
se jima bo pridružil tudi so-
riški čudežni elektronski de-
ček Helahirn, za popolno 
audio-vizualno doživetje pa 
bo s svojimi vizualijami po-
skrbel VJ Dimension. Dogo-
dek bo sicer potekal v sklopu 
projekta Spoznaj drugo kul-
turo, ki ga podpira Občina 
Škofja Loka.
V četrtek, 29. novembra, v 
Škofjo Loko prihaja divji 
ameriški bluzovski klaviatu-
rist in vokalist James Leg. 
Ob južnjaških gospelih, ki 

so ga spremljali skozi otro-
štvo, je začel pridigati v oče-
tovi cerkvi pri štirinajstih. 
Dve leti kasneje je, kot sam 
pravi, spoznal »hudičevo 
glasbo« in tako postal odvi-
sen od čarov rokenrola. Prav 
ta kontrast med dobrim in 
zlim oz. nebesi in peklom je 
vplival ne le na njegovo glas-
beno kariero, marveč tudi 
na njegove strastne nastope, 
ki v misli prikličejo podobo 
razvnetega binkoštnega pri-
digarja, ki se sredi dih jema-
joče pridige z vsemi silami 
spoprijema z divjo kačo. 
»Pred leti smo ga poslušali v 

živo na Raut Oak Festu v 
Nemčiji in v trenutku spo-
znali, da ga moramo ob prvi 
priliki pripeljati v Sloveni-
jo,« vzneseno pripoveduje 
Ana Bassin. »Zveni kot pol-
nokrvna bluzovska rokenrol 
zasedba v formaciji bobni–
bas kitara–kitara, v resnici 
pa gre za distorzirane klavi-
ature in bobne, ob tem pa še 
izjemen vokal,« še navduše-
no dodaja Ana. Z grmečim 
bluez-rokenrolom na Fen-
der Rhodesu je James Leg (s 
pravim imenom John We-
sley Myers) sprva deloval v 
skupinah, kot so Immortal 
Lee County Killers in legen-
darni Black Diamond Hea-
vies z Vanom Campbellom 
ter sprva tudi z Markom 
"Porkchop" Holderjem. Ve-
lja omeniti, da bo koncert 
Jamesa Lega tudi zaključni 
večer projekta »SGD – Prvi 
letnik« oz. »Spoznavanje 
glasbe in družbe«, ki ga pod-
pira Občina Škofja Loka in v 
okviru katerega so se sluša-
telji že spoznali z (ob)robni-
mi žanri, kot so free džez, 
šanson in eksperimentalna 
elektronika, ob koncu pa se 
bodo tako še z umazanim 
ameriškim bluzom.

Jesen v Rdeči Ostrigi
Od romunskega elektronskega dvojca Karpov not Kasparov do ameriškega umazanega bluza 
Jamesa Lega

James Leg in znamenite Fender Rhodes klaviature 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letošnje med-
narodno leto kulturne dedi-
ščine in 80-letnica Muzej-
skega društva sta spodbudi-
la nagradni natečaj, s kate-
rim je želelo društvo pod-
preti medgeneracijsko soži-
tje, izkazati spoštovanje do 
proučevanja starejših šeg in 
navad ter prispevati k njiho-
vemu ohranjanju, hkrati pa 
privabiti v društvo mlade 
sile. Pobudnik je bil častni 
član društva Andrej Rant. 
Na natečaj je prispelo 120 
prispevkov iz vseh osnovnih 
šol na Škofjeloškem, poseb-
no aktivni so bili na podru-
žnicah, mladim je stalo ob 
strani dvajset mentorjev, je 
na prireditvi ob razglasitvi 
rezultatov povedal vodja 
projekta Ambrož Demšar. 
Več prispevkov je prispelo 
tudi na fotografski del nate-
čaja. Nekatera pričevanja so 
mladi posneli na videe, ta-
kšen je bil tudi posnetek 
Matevža Hostnika, na kate-
rem njegova soseda Slavka 

Kožuh pripoveduje o tem, 
kako so porušili cerkev sv. 
Martina v Poljanah. Med 
prispevki so izbrali osem fi-
nalistov, med njimi pa se je 
strokovna komisija (dr. Mi-
lena Alič, Mojca Ferle, Mari-
ja Lebar, Ambrož Demšar in 
dr. Andrej Rant) težko odlo-
čila za zmagovalnega. Kot 
najboljše so nagradili delo 
Jana Demšarja iz OŠ Polja-
ne, ki je pod vodstvom men-
torice Majde Bernik in pri-
povedovalke, sosede Cilke 
Fern napisal prispevek o že-
tvi žita. Drugi izbrani pri-
spevki so si zaslužili objavo 
v Loških razgledih 65/2018. 
Vsi poslani prispevki pa so 
digitalizirani in shranjeni v 
spletni mapi. Nagrade sta 
prejela še izžrebana: zapiso-
valec Jon Velkavrh (z men-
torico Barbaro Peternel) in 
mladi fotograf Urh Mur (z 
mentorico Petro Novak). 
Nagrada za učence je bila 
vstopnica v adrenalinski 
park, mentorice pa se bodo 
udeležile izleta muzejskega 
društva prihodnje leto. 

Tole moram povedat'
Pod tem naslovom je Muzejsko društvo Škofja 
Loka letos izvedlo natečaj, ki ga je z razglasitvijo 
rezultatov sklenilo ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine.

Zmagovalec natečaja Jan Demšar z mentorico Majdo 
Bernik in vodjem projekta Ambrožem Demšarjem 
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Mateja Rant

Visoko – Sredi oktobra se je 
končala letošnja sezona re-
dnih ogledov muzejskih 
zbirk v Tavčarjevem dvorcu 
na Visokem in sezona po-

rok s poročnim protoko-
lom. Na razstavi, ki si jo je 
bilo mogoče ogledati od 
sredine aprila dalje, so v 
tem času našteli več tisoč 
obiskovalcev, so pojasnili v 
Zavodu Poljanska dolina. 

"Z obiskom smo zelo zado-
voljni in upamo, da ga v na-
slednji sezoni še poveča-
mo," so poudarili in dodali, 
da bodo ogledi muzejskih 
zbirk v Tavčarjevem dvorcu 
do nadaljnjega možni zgolj 
po predhodnem dogovoru. 
Na dvorcu so imeli tudi šti-
rinajst porok s poročnim 
protokolom, ki ga vodi sam 
Ivan Tavčar.
Dvorec pa so v teh dneh 
spet zavzeli delavci. V kle-
tnem delu stavbe so v juliju 
končali gradnjo sanitarij, 
zdaj pa so izbrali izvajalca 
za nadaljevanje obnove, ki 
bo potekala v skladu s kon-
servatorskim načrtom. Iz-
brani izvajalec je tako v teh 
dneh že začel graditi zuna-
njo meteorno kanalizacijo 
ob objektu s hidroizolacijo, 
poskrbeli bodo tudi za sta-
tično sanacijo temeljev 
dvorca. Pogodba vključuje 
tudi sanacijo strehe na 

obeh objektih. Uredili bodo 
še tlake z vsemi inštalacija-
mi v celotni kletni etaži 
dvorca in obnovili še zadnji 

pritlični prostor, in sicer 
osrednjo gostinsko sobo, ki 
bo nato lahko služila svoje-
mu namenu preko celega 

leta. Omenjena dela bodo 
na podlagi podpisane po-
godbe vredna 356 tisoč 
evrov.

Obiskovalce zamenjali delavci
Na občini so konec septembra na osnovi zaključenega javnega naročila podpisali gradbeno pogodbo za obnovitvena dela dvorca Visoko, ki jih nameravajo 
izvesti v prihodnjih dveh letih.

Na Visokem nadaljujejo obnovo. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Gorenja vas – Na novi špor-
tni dvorani so pred časom 
vgradili okna, v notranjosti 
objekta pa postavljajo aku-
stične stropne in stenske 
obloge. V novi centralni ko-
tlovnici so poskusno zagna-
li novo peč, prek katere se 
že ogreva celoten objekt ob-
stoječe šole, prav tako že 
deluje talno gretje v novi 
športni dvorani. Po besedah 
župana Milana Čadeža na-
daljujejo tudi urejanje zu-
nanjega igrišča, ki se bo po 
novem razprostiralo na 
1100 kvadratnih metrih. 
Opremljeno bo s štirimi 
koši za košarko ter goloma 
za mali nogomet, igrišče bo 
obdajala tudi atletska steza 
iz tartana. V prihodnjem te-
dnu je predvidena še za-
ključna asfaltacija parkirišč 
ter dovoznih in intervencij-
skih poti.

Nova športna dvorana v Go-
renji vasi bo vredna skoraj 
štiri milijone evrov in pome-
ni veliko pridobitev pred-
vsem za šolarje, ki so prej 
telovadili v skoraj pol stole-
tja stari dotrajani telovadni-
ci, ki ni več ustrezala sodob-
nim standardom, obenem 

pa so o neustreznosti objek-
ta pričale tudi številne izda-
ne inšpekcijske odločbe. Za 
okrog petsto otrok, ki obi-
skujejo šolo v Gorenji vasi, 
je bila prejšnja dvorana tudi 
občutno premajhna, zato so 
telovadili tudi v učilnicah, 
na hodnikih in v šolski avli. 

Z izgradnjo nove športne 
dvorane bodo zdaj pridobili 
sodoben in energetsko var-
čen športni objekt s kar 
1800 kvadratnimi metri 
uporabne površine, ki jo bo 
mogoče pregraditi na tri lo-
čene igralne površine, in tri-
sto sedeži na tribunah.

Do praznika dvorana nared
Gradnja nove športne dvorane ob Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi se končuje, na občini 
računajo, da bo uporabno dovoljenje pridobljeno za občinski praznik.

Ob osnovni šoli v Gorenji vasi končujejo gradnjo športne dvorane. / Foto: Tina Dokl

Gorenja vas – Na občini vsako leto izdajo koledar s fotografija-
mi iz domačih krajev. Z namenom, da bi dobili čim več dobrih 
fotografij, so razpisali nagradni natečaj z naslovom Poljanska 
dolina, v okviru katerega do vključno 15. novembra zbirajo fo-
tografije, ki prikazujejo utrip krajev v Poljanski dolini. "Na spre-
hodih po okolici in planinskih poteh ali ob obisku kakšnega od 
kulturnih spomenikov ljubitelji lepega iščejo razglede, mir, re-
kreacijo ali kulturni utrip kraja. Nekateri svoje zgodbe in utrin-
ke zapišejo, drugi pa jih ujamejo v fotografijo," poudarjajo na 
občini in dodajajo, da je natečaj namenjen zbiranju fotografij z 
utrinki iz Poljanske doline v vseh letnih časih, bodisi s prika-
zom njenih naravnih in kulturnih lepot ali pa običajev ter dru-
gih zanimivosti. Najboljšo fotografijo bodo tudi nagradili.

Iščejo fotografije za koledar

Fo
to

: L
u

ci
ja

 K
av

či
č

Mateja Rant

Poljane – Upravna enota 
Škofja Loka je že konec sep-
tembra Občini Gorenja vas 
- Poljane in ministrstvu za 
okolje in prostor izdala grad-
beno dovoljenje za gradnjo 
protipoplavnih ukrepov na 
območju Poljan. Na občini 
so pripravili tudi investicij-
ski program, ki ga morata 
potrditi še okoljsko ministr-
stvo in direkcija za vode, ta-
koj po njihovi odobritvi pa 
bodo objavili javno naročilo 
za izbiro izvajalca del za iz-
vedbo pritipoplavnih ukre-
pov, so pojasnili na občini in 
dodali, da je v sklepni fazi 
tudi izdelava projektne do-
kumentacije za gradnjo no-
vega, poplavno varnejšega 
mostu čez Soro. Postopek za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja vodi občina.

K pripravi projektne doku-
mentacije za izvedbo ukre-
pov za povečanje poplavne 
varnosti Poljan so sicer na 
občini pristopili takoj po za-
dnjih obsežnih poplavah ko-
nec leta 2014. Ukrepi za po-
večanje poplavne varnosti 
Poljan obsegajo regulacijo s 
premestitvijo struge Sore pri 
Hotovlji v njen prvotni tok in 
ureditev sotočja s Hotovelj-
ščico, znižanje in razširitev 
poplavne ravnice za kontroli-
ran razliv in preprečitev zaje-
zitve odtekanja poplavnih 
voda, poglobitev struge prito-
ka Ločivnice z ureditvijo so-
točja in iztoka v Poljansko 
Soro ter ureditev poplavno 
varnejših in bolj pretočnih 
premostitev. Skupno višino 
investicije ocenjujejo na 3,3 
milijona evrov, od tega bo 2,5 
milijona evrov prispevalo mi-
nistrstvo za okolje in prostor.

Pripravljajo projekte 
za nov most
Na občini zdaj čakajo samo še na odobritev 
ministrstva za okolje in prostor, da bi lahko 
začeli izbirati izvajalca protipoplavnih ureditev 
na območju Poljan.

Izbrani izvajalec je v teh dneh že začel graditi zunanjo 
meteorno kanalizacijo ob objektu s hidroizolacijo. 
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Gorenja vas – Turistično društvo Žirovski Vrh bo v soboto, 
3. novembra, ob 18. uri v avli Osnovne šole Ivana Tavčarja 
Gorenja vas pripravilo Večer slovenskih pesmi in plesov. 
Nastopili bodo folklorna skupina Zala, moški pevski zbor 
Terme Olimia, vokalna skupina Zala in otroška folklorna 
skupina.

Večer slovenskih pesmi in plesov
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Mateja Rant

Javorje – Praznovanje ob 
dvestoti obletnici rojstva 
Luke Jerana so pripravili v 
Turističnem društvu Stari 
vrh v sodelovanju s Krajev-
no skupnostjo Javorje in Žu-
pnijo Javorje. Prav na Jera-
nov rojstni dan, 16. oktobra, 
so obiskali njegov grob na 
Navju, v soboto pa je nato 
sledila osrednja slovesnost 
pri njegovi rojstni hiši pri 

Barbarču. V njegov spomin 
je v župnijski cerkvi v Javor-
jah upokojeni nadškof Alojz 
Uran daroval mašo, po maši 
pa je sledila še slovesnost v 
dvorani OŠ Javorje, na kate-
ri je kot slavnostni govornik 
nastopil dr. Bogdan Dolenc.
Številne podatke o življenju 
in delu njihovega skoraj po-
zabljenega rojaka je ob tej 
priložnosti v posebni knjiži-
ci zbrala Hermina Jelovčan, 
ki ugotavlja, da je duhovnik, 

pesnik, pisatelj in urednik 
Luka Jeran v svojem času ve-
ljal za enega najbolj izobra-
ženih mož, kljub temu pa ga 
danes še domačini iz Javorij, 
od koder izvira, zelo slabo 
poznajo. Jeran se je rodil 16. 
oktobra 1818 v Javorjah, gi-
mnazijo pa je obiskoval v 
Karlovcu in jo dokončal v 
Ljubljani, kjer je nato na li-
ceju študiral slovanske in 
orientalske jezike ter bogo-
slovje. Leta 1845 je bil posve-

čen v duhovnika, zatem je 
deloval kot kaplan v Polja-
nah nad Škofjo Loko, Horju-
lu in pri Sv. Petru v Ljublja-
ni. Jeran se je po besedah 
Hermine Jelovčan sprva 
navduševal nad ilirskim gi-
banjem in povezovanjem 
južnoslovanskih narodov, 
kasneje pa se je temu odpo-
vedal, saj je bil zelo narodno 
zaveden. Kot duhovnik se je 
želel posvetiti misijonarske-
mu delu in je celo dvakrat 
odšel v Afriko, a se je moral 
obakrat zaradi bolezni vrni-
ti, je razložila Hermina Je-
lovčan in dodala, da je bil 
veliko v stiku s slovenskimi 
misijonarji po svetu. "Z nji-
mi si je dopisoval in njihova 
pisma objavljal v Zgodnji 
danici, katere urednik je bil 
več kot štirideset let, od leta 
1852 pa vse do svoje smrti v 
letu 1896." Z Zgodnjo dani-
co je prispeval k dvigu pi-
smenosti predvsem revnej-
ših ljudi s podeželja, ki so 
željno brali prigode misijo-
narjev, je razložila Hermina 
Jelovčan. V Zgodnji danici 
je objavljal tudi svoje pesmi 
ter nabožne, vzgojne in ver-
sko-politične članke, pa tudi 
literarne ocene. "Ostro je 
obsojal pesništvo sodobni-
kov, tudi Prešerna, ker naj 
bi s svojimi pesmimi pohuj-
ševali mladino, sam pa je bil 
prepričan, da mora imeti 

pesem vzgojno in poučno 
vsebino." Zato so mu očitali 
nazadnjaštvo in celo mrač-
njaštvo. "Kljub temu pa so 
ga kot nasprotnika vedno 
cenili kot zelo poštenega, saj 
je vedno trdno stal na svojih 
stališčih."
Leta 1869 je prejel visoko 
cerkveno odlikovanje, ko so 

ga imenovali za papeževega 
komornika, leta 1882 pa so 
ga imenovali za kanonika 
stolnega kapitlja v Ljubljani. 
Luka Jeran je bil znan tudi 
kot velik zavetnik mladine 
in podpornik dijakov. Med 
drugim je leta 1880 v okviru 
Ljudske kuhinje ustanovil 
prvo dijaško kuhinjo.

V spomin na pozabljenega rojaka
V Javorjah so tretjo soboto v oktobru zaznamovali dvestoto obletnico rojstva njihovega rojaka Luke Jerana – duhovnika, pesnika, pisatelja, časnikarja, 
misijonarja in dobrotnika, da bi ga tudi domačini bolje spoznali.

Luka Jeran

Jeranova rojstna hiša v Javorjah / Foto: arhiv Hermine Jelovčan

Mateja Rant

Javorje – V Turističnem 
druš tvu Stari vrh so tudi le-
tos nadaljevali s pohodi po 
Starem vrhu in krajih v nje-
govi okolici. Letos so organi-
zirali kar osem pohodov, saj 
so na novo vključili še zimski 
pohod na Grebljico konec fe-
bruarja, ki je bil posebno do-

živetje že zaradi dvometrske 
snežne odeje, s katero je po-
stregla lanska zima. Na ta 
način želijo pohodnikom 
predstaviti celotno območje, 
ki ga pokriva njihovo turistič-
no društvo, in ponudnike na 
tem območju, je razložil Ja-
nez Šturm iz TD Stari vrh.
Zadnji pohod, poimenovan 
Po Valentinovi poti, bodo 

pripravili jutri, na praznični 
dan. Zbor za pohodnike je 
ob 9. uri pri spodnji postaji 
šestsedežnice smučišča Sta-
ri vrh. "Pot nas bo najprej 
vodila po smučišču Stari 
vrh, kjer si bomo lahko ogle-
dali terene, po katerih bomo 
smučali pozimi," se je poša-
lil Šturm in dodal, da jih 
nato čaka okrepčilo v gosti-

šču na Starem vrhu, od ko-
der se bodo po južnem po-
bočju vrnili na izhodiščno 
točko pohoda. "Vmes si 
bomo v Četeni Ravni ogle-
dali cerkev in se poklonili 
spominu na jezikoslovca 
Gregorja Kreka, ustavili se 
bomo še na Jarčjem Brdu in 
si prav tako ogledali tamkaj-
šnjo cerkev." Tokratno dru-
ženje bodo končali s podeli-
tvijo nagrad pohodnikom, ki 
so se udeležili vseh osmih 
pohodov. Izžrebali bodo 
tudi glavno nagrado, in sicer 
letno vozovnico za smučišče 
Stari vrh.  
Na pohodih se jim je letos 
pridružilo od dvajset do 
šestdeset pohodnikov, je po-
jasnil Šturm. Po prvem po-
hodu v februarju so v aprilu 
pripravili pohod po poti me-
teorita, v maju je sledil po-
hod s pesmijo, junija so se 
odpravili od Javorij do Žeti-
ne in nazaj, v juliju pa na 
Blegoš kot nekoč. Ob Dnevu 
oglarjev v avgustu so pripra-
vili pohod med gorami, sep-
tembra pa še lovski pohod.

Izpeljali osem pohodov
Z jutrišnjim pohodom po Valentinovi poti se končuje cikel letošnjih pohodov Od cvetja do jeseni, ki 
jih pripravljajo v Turističnem društvu (TD) Stari vrh.

Letošnja novost je bil zimski pohod. / Foto: arhiv TD Stari vrh

Mateja Rant

Gorenja vas – Z rušitvijo po-
možnega objekta ter izko-
pom za nov prizidek in ruši-
tvenimi deli v notranjosti 
zdravstvenega doma so v 
Gorenji vasi v začetku okto-
bra začeli urejati sodobno 
lekarno. 
Vsa potrebna sredstva za iz-
vedbo pol milijona evrov vre-
dne investicije je zagotovil 
javni zavod Gorenjske lekar-

ne, katerega soustanovitelji-
ca je tudi Občina Gorenja vas 
- Poljane, so pojasnili na ob-
čini. Gorenjske lekarne so 
skupaj z občino pridobile 
gradbeno dovoljenje za iz-
vedbo del, ki obsegajo tudi 
gradnjo novega vhoda v le-
karno neposredno z novega 
parkirišča. Po končani gra-
dnji bodo v nove prostore 
preselili lekarno, ki ima ta 
čas prostore v prvem nad-
stropju zdravstvenega doma.

Začeli urejati lekarno

V pritličju zdravstvenega doma v Gorenji vasi se 
je začela gradnja sodobnih lekarniških prostorov. 

V zdravstvenem domu v Gorenji vasi so začeli urejati 
sodobno lekarno. / Foto: Tina Dokl
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Ana Šubic

Železniki – "Ljudje se danes, 
prav tako kot pred 120 leti, 
zavedamo velikega pomena 
prostovoljstva. Le z občudo-
vanjem lahko zremo, kako v 
pomoči sočloveku nas, gasil-
cev, ne ustavijo ne nevarni 
plameni ne podivjane vode 
ne številne druge nevarno-
sti, ki ogrožajo naša življe-
nja in premoženje. Zato 
smo gasilci junaki včeraj-
šnjega, današnjega in jutri-
šnjega dne," je predsednik 
PGD Železniki Damjan Mo-
horič dejal na slavnostni seji 
ob 120-letnici ustanovitve 
društva, ki so jo pripravili 
sredi oktobra v kulturnem 
domu. Gasilcem se je za 
prostovoljno delo pri varova-
nju ljudi in njihovega pre-
moženja pred požari in dru-
gimi nevarnimi nesrečami 
zahvalil tudi župan Anton 

Luznar. Spomnil je tudi na 
poplave leta 2007, ki so bile 
največja preizkušnja žele-
znikarskih gasilcev, in do-
dal, da so še danes hvaležni 
za vso pomoč pri odpravi 
posledic. PGD Železniki je 
eno najstarejših društev v 
Gasilski zvezi (GZ) Škofja 
Loka, je povedal njen pred-
sednik Anton Beovič in pri-
stavil, da so železnikarski 
gasilci vselej pripravljeni po-
magati in prispevati k razvo-
ju zveze.
Na slovesnosti so podelili 
tudi priznanja zaslužnim 
članom. GZ Škofja Loka jim 
je namenila šestnajst pri-
znanj. Miloš Kamenšek in 
Jakob Demšar sta prejela 
priznanje za 40-letno aktiv-
no operativno delo, Damjan 
Mohorič pa za 20-letno ak-
tivno operativno delo. Anto-
nu Šolarju so podelili pri-
znanje za trideset let aktiv-

nega dela v gasilski organi-
zaciji, Matjažu Lotriču in 
Damjanu Žaberlu pa za de-
set let. Priznanja GZ druge 
stopnje so prejeli Aleksan-
der Hajdinjak, Boštjan 
Demšar, Gorazd Benedičič, 
Matjaž Lotrič, Bernarda Lu-
kančič in Anton Šolar, pri-
znanja tretje stopnje pa Ma-
tjaž Pintar, Borut Primožič 
in Klemen Tomaševič. Ak-
tivni mladinci in pionirji so 
se razveselili priznanj PGD 
Železniki.
Poveljnik PGD Železniki 
Jože Kamenšek je poudaril, 
da verjame, da lahko s sku-
pnimi močmi dosežejo vse. 
Pri tem je izpostavil njihov 
gasilski dom, ki so ga v za-
dnjih petih letih z adaptacijo 
iz preprostih avtomehanič-
nih delavnic spremenili v 
sodobno zgradbo. Zadovo-
ljen je tudi z opremljenostjo 
operativne enote, v priho-

dnje pa se bodo posvetili po-
mladitvi voznega parka. 
Spomladi bodo prevzeli ga-
silsko vozilo za prevoz mo-
štva, v prihodnjih letih pa 
nameravajo ob pomoči obči-
ne kupiti še gasilsko cister-
no za 7000 litrov vode in 
gasilsko vozilo s cisterno 
GVC 16/25.
PGD Železniki je v okviru 
jubileja ta mesec pripravil 
tudi gasilsko vajo ter kon-
cert Big Band orkestra Slo-
venske vojske in Darje Švaj-
ger. Gasilsko društvo so 
ustanovili že leta 1898, saj 
so bili zaradi fužinarstva ne-
koč zelo podvrženi velikim 
požarom. Ob ustanovitvi je 
imelo 52 operativnih članov. 
Danes ima 208 članov, med 
njimi je 49 operativnih ga-
silcev ter 14 mladincev in 16 
pionirjev. V društvu so po-
nosni tudi na članice, ki so 
se izkazale za zelo dejavne.

Junaki že sto dvajset let
V oktobru, mesecu požarne varnosti, je Prostovoljno gasilsko društvo Železniki praznovalo 120. 
obletnico ustanovitve. Največja preizkušnja so bile katastrofalne poplave leta 2007. 

Poveljnik PGD Železniki Jože Kamenšek, Jakob Demšar s 
priznanjem za 40-letno aktivno operativo delo in 
predsednik GZ Škofja Loka Anton Beovič / Foto: Primož Pičulin

S priznanji so razveselili tudi gasilsko mladino. Podelil jih 
je njen mentor Aleksander Hajdinjak. / Foto: Primož Pičulin

Letošnje občinske projekte 
počasi zaključujemo. Naj-
večji projekt je ureditev 
uvoza v Poslovno cono 
Alples. Ta investicija je vre-
dna 477 tisoč evrov, prido-
bili smo tudi sofinanciranje 
ministrstva za gospodarstvo 
v višini 368 tisoč evrov. 
Uredili smo križišče, uvo-
ze, cestno razsvetljavo in 
vodovodno omrežje v sku-
pni dolžini petsto metrov. 
Po zaključeni ureditvi je ve-
liko lažje, bolj pregledno in 
varno vključevanje vseh vo-
zil na regionalno cesto. Ob-
sežno investicijo je izvedlo 
podjetje Lavaco. Isto podje-
tje ureja tudi Racovnik, kjer 
bomo vozišče začrtali z dve-
ma vrstama kock in ga po-
tem preplastili s finim as-
faltom. Ta investicija je vre-
dna 160 tisoč evrov. Zaklju-
čili pa jo bomo predvidoma 
do sredine novembra.
Večja dela potekajo še na 
lokalni cesti Železniki–Pr-
tovč, kjer smo najprej začeli 
sanacijo plazu in podporne-
ga zidu na lokaciji Pavlino-
ve ride. Tu je izvajalec pod-
jetje Rafael, vrednost del je 
157 tisoč evrov, ministrstvo 
za okolje sofinancira dela v 
višini 112 tisoč evrov. Na-
knadno smo z ministr-
stvom za okolje podpisali še 
pogodbo za sanacijo plazu 
nad športnim parkom v vi-
šini 168 tisoč evrov, kjer je 
celotna investicija vredna 
216 tisoč evrov. Tu pa je iz-
vajalec podjetje Evrograd. 
Slednji plaz smo dobili na 
račun tega, ker je letos zara-
di dolgega odločitvenega 
postopka zmanjkalo časa za 
sanacijo obsežnega plazu v 
Dražgošah, kjer je ogrože-
nih šest stanovanjskih hiš. 
Na našo dokončno odloči-
tev o izbiri najcenejšega po-
nudnika HIP PLUS skupaj 
s HIP KA se je podjetje Ra-
fael pritožilo državni revi-
zijski komisiji. Na to pritož-
bo smo potem morali odgo-
voriti in pojasniti svojo izbi-
ro. Pred nedavnim smo 
prejeli sklep državne revi-
zijske komisije, ki je zavrni-
la pritožbo podjetja Rafael 
in potrdila pravilnost naše 
izbire. Zaradi dolgotrajnega 
procesa odločanja o izbiri 
izvajalca in ker so vezani na 
letno porabo denarnih sred-
stev, so na ministrstvu pr-
votno rezervirani denar za 
plaz v Dražgošah namenili 
za realizacijo drugih manj-
ših projektov. Tudi mi smo 

prejeli denarna sredstva za 
sanacijo plazu nad špor-
tnim parkom, kar sprva ni 
bilo v načrtih za letošnje 
leto.
Plaz v Dražgošah ima na 
ministrstvu visoko priorite-
to, kajti ogroženih je šest 
stanovanjskih hiš. Z reba-
lansom s konca tega ali v 
začetku prihodnjega leta 
pričakujejo nova denarna 
sredstva za sanacije v letu 
2019 in načrtujejo, da bodo 
lahko zagotovili denar za sa-
nacijo plazu v Dražgošah. 
Mi pa iščemo možnosti, da 
bi v okviru zakonskih dano-
sti obdržali izbranega izva-
jalca in po zagotovitvi fi-
nančnih sredstev z njim 
podpisali pogodbo za sana-
cijo tega plazu.
PGD Železniki letos pra-
znuje 120-letnico uspešnega 
delovanja. V sklopu prazno-
vanj so izvedli gasilsko vajo 
v Martinj Vrhu, slavnostno 
akademijo v kulturnem 
domu Železniki in lep kon-
cert Big Band Orkestra Slo-
venske vojske s solistko Dar-
jo Švajger v športni dvorani. 
Ob visokem jubileju jim če-
stitam in želim uspešno 
tudi v prihodnje, tako pri 
sprotnem posodabljanju 
opreme, še bolj pa pri dru-
gih aktivnostih v društvu, 
predvsem pri vzgoji ter pre-
našanju znanja in delovnih 
navad na mlajše generacije.
Različni pevci in glasbeniki 
pa so se spomnili tudi do-
mačega vsestranskega glas-
benika in zborovodje Fran-
ceta Čufarja, ki je umrl okto-
bra lani. S svojimi pesmimi 
in ustvarjanjem se je zapisal 
v srca mnogih. V njegov 
spomin so priredili nepo-
zabni koncert v kulturnem 
domu Železniki, ki ga je s 
svojim obiskom počastilo 
veliko obiskovalcev.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Projekti  
v zaključni fazi

Anton Luznar

Železniki – Občina Železniki, Župnija Železniki in Krajevna 
skupnost Železniki vabijo na blagoslov nove spominske plo-
šče padlim v prvi svetovni vojni iz Župnije Železniki, ki bo v 
petek, 2. novembra, po maši ob 16. uri pred cerkvijo sv. 
Frančiška Ksaverja na pokopališču v Železnikih. Mašo in 
blagoslov bo vodil škofjeloški dekan Gregor Luštrek, pel pa 
bo Oktet Mi iz Mengša. 

Blagoslov nove spominske plošče padlim v prvi 
svetovni vojni 

Simon Šubic

Železniki – Podjetje Mebor 
iz Železnikov, ki ga je leta 
1991 ustanovil Boris Mesec, 
je v letošnjem izboru naj-
boljšega hitrorastočega pod-
jetja Slovenska gazela, ki ga 
že vrsto let pripravlja časnik 
Dnevnik, v prvi polovici ok-
tobra postalo gorenjska ga-
zela, prejšnji teden pa so ga 
v Cankarjevem domu v Lju-
bljani razglasili še za zlato 
gazelo 2018. Podjetje Me-
bor, ki proizvaja vrhunske 
stroje za razrez lesa in celo-
vite avtomatizirane linije za 
razrez lesa, vsa leta posluje 
odlično, prihodki pa so mu 
občutno poskočili leta 2016. 
Lani so prodali za kar petino 
več svojih strojev kot leto 
prej in tako dosegli rekor-
dnih 11,6 milijona evrov pri-
hodka. Okoli dvajsetodsto-
tno rast prihodkov pričaku-

jejo tudi letos, so razložili v 
Dnevniku. 
"Danes 95 odstotkov izdel-
kov prodajo v tujini in so 
prisotni po vsem svetu. V 
družinsko podjetje so tesno 
vpeti trije sinovi, soproga, 
sestra in brat. Boris Mesec 
poudarja pomen lastne ob-

delava lesa in stalnih izbolj-
šav strojev, kar je skupaj z 
razvojno naravnanostjo kon-
kurenčna prednost podjetja, 
ki v razvoj vloži do petino 
prihodkov od prodaje. Poleg 
naložb v večje projekte se v 
podjetju usmerjajo v razvoj 
bolj specifičnih strojev na 

področju skodlarstva, fur-
nirja in izolacijskih materia-
lov," so v Dnevniku še ute-
meljili svojo odločitev.
Tako priznanje za gorenjsko 
gazelo kot tudi za zlato gaze-
lo je prevzel ustanoviteljev 
sin Simon Mesec, vodja pro-
daje v družinskem podjetju. 
"Ni težko narediti kvalitetne-
ga stroja za visoko ceno, težje 
pa je priti do takih inovacij, 
da za ceno, ki je primerna za 
trg, izdelamo dovolj zmogljiv 
stroj in je tudi tržno uspe-
šen," je poudaril. "Za nas so 
gazele širše družbeno pri-
znanje. Jemljemo ga kot do-
kaz, da je v Sloveniji podje-
tništvo zelo cenjeno in da 
smo tudi mi k temu delno 
prispevali. Zdaj se veselimo 
novih izzivov. Gazela Mebor 
bo zdaj dobila nov zagon in 
še dodatno energijo, da bo še 
hitreje tekla, in to na dolge 
proge," je še dejal. 

Mebor letošnja zlata gazela
Družinsko podjetje Mebor iz Železnikov, ki proizvaja vrhunske lesnoobdelovalne stroje, so prejšnji 
teden razglasili za najboljše slovensko hitrorastoče podjetje za leto 2018.  

Priznanje zlata gazela in pred tem tudi gorenjska gazela 
(na sliki) je v imenu Meborja prevzel Simon Mesec. 
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Ana Šubic

Železniki – V dodatnih pro-
storih, kupljenih na Češnji-
ci, je podjetje Lotrič Mero-
slovje odprlo prvi meroslov-
ni park v Sloveniji. "Četrta 
industrijska revolucija zah-
teva digitalizacijo merilnih 
naprav in postopkov. To se 
odraža tudi v meroslovju 
4.0, ki ga predstavljamo v 
meroslovnem parku," je ob 
nedavnem odprtju parka po-
vedal direktor podjetja Mar-
ko Lotrič. Na dobrih tisoč 
kvadratnih metrih se je 
predstavilo 16 vodilnih sve-
tovnih proizvajalcev meril-
nih naprav za potrebe indu-
strije, pripravili so tudi pre-

davanja na temo sodobnih 
meroslovnih sistemov in re-
šitev. Dogodek so organizi-
rali predvsem v podporo 
strankam pri vpeljevanju 
novih tehnologij. 
Med predstavljenimi meril-
nimi stroji sta bila tudi oba 
Lotričeva produkta. V podje-
tju so se namreč po 25 letih 
odločili dvigniti dodano vre-
dnost njihovim storitvam in 
tako so leta 2015 razvili 
Exactum, pametni merilni 
sistem za samodejni nadzor 
pogojev okolja in vzorcev, ki 
med drugim omogoča spre-
mljanje temperature, vlage, 
tlaka, CO2 … Sistem danes 
deluje na več kot 1300 me-
rilnih mestih. V skupini Lo-

trič Metrology bodo letos iz-
dali preko 85 tisoč certifika-
tov, in sicer na podlagi več 
kot 4,2 milijona meritev, ki 
jih ovrednotijo s štirimi mi-
lijardami podatkov, zbranih 
s pomočjo sistema Exactum. 
"Vse to dnevno zagotavlja 
130 sodelavcev v šestih drža-
vah, kjer imamo podjetja," 
je povedal Lotrič. Letos so na 
trg lansirali produkt Trames 
Unique, merilni stroj za 
merjenje dimenzij izdelkov, 
ki je popolnoma prilagojen 
zahtevam kupca in omogoča 
meritve v 1D-, 2D- ali 3D-
-prostoru. Doslej so izdelali 
šest tovrstnih naprav. Ra-
zvoj in montaža obeh la-
stnih produktov bosta pote-
kala na lokaciji v Železnikih. 
Trenutna vrednost mero-
slovnega parka je 1,2 milijo-
na evrov, je povedal Lotrič in 
dodal, da želijo objekt na 
Češnjici skupaj z ostalimi 
solastniki v naslednjih dveh 
letih energetsko prenoviti.
Skupini Lotrič Metrology, ki 
je doslej združevala devet 
podjetij, se je ta mesec pri-
družilo še ljubljansko podje-
tje PSM, ki že več kot dvaj-
set let rešuje zahtevne pro-
bleme kupcev na področju 
procesne in industrijske av-
tomatizacije. Skupina je lani 
ustvarila 5,2 milijona evrov 
prihodkov in okoli 490 tisoč 
evrov čistega dobička.

Odprli meroslovni park
V Lotričevem meroslovnem parku v Železnikih se je predstavilo šestnajst 
vodilnih svetovnih proizvajalcev merilnih naprav.

Podjetje Lotrič Meroslovje je predstavilo tudi svoj nov 
produkt Trames Unique, ki so ga izdelali za Knauf Insulation. 
Stroj meri dimenzijo in maso produkta, kar omogoča izračun 
gostote, ki je pri izolativnih materialih ključnega pomena.  

Ana Šubic

Železniki – "Nocoj se je po-
kazalo, kako veliko glasbe-
nih poti je France napeljal v 
teh letih ter kakšno množico 
poslušalcev in prijateljev je 
pesem nagovorila," je ugota-
vljal pevec in glasbenik Ja-
nez Triler, pobudnik koncer-
ta v spomin Francetu Čufar-
ju ob prvi obletnici njegove 

smrti. Od 65-letnega vse-
stranskega glasbenika in 
zborovodje so se nepričako-
vano morali posloviti sredi 
lanskega oktobra. Na odru 
se je zvrstilo blizu sto nasto-
pajočih, s katerimi je Čufar v 
preteklosti sodeloval. "Kon-
cert smo naslovili Moje pe-
smi, saj nas Francetove pe-
smi spremljajo še naprej. Bil 
je čudovit večer, ki nam bo 

ostal v spominu, tako kot 
naš France. Napolnil nas je 
občutek, kako bogata in lepa 
je slovenska pesem, in naj-
več je vredno, če jo nosimo v 
svojem srcu in iz takega pre-
lepega spominskega večera 
odneseno vsak v svoj dom," 
je še dejal Triler.
Večer sta z ljudsko De kle po-
vej, povej …, ki so jo v mla-
dih letih peli skupaj, začela 

Čufarjeva dobra prijatelja 
operni pevec Janez Lotrič in 
Tone Potočnik za klavirjem, 
ki se jima je na odru name-
sto Franceta pridružil še en 
odlični operni pevec Tone 
Habjan. Čufarjeva najdaljša 
glasbena pot je zapisana pri 
Mešanem pevskem zboru 
Domel, ki bo naslednje leto 
skupaj z novim umetniškim 
vodjem Janezom Trilerjem 
praznoval štiridesetletico de-
lovanja in ga je Čufar vodil 
od začetka. Vseskozi je bil 
tudi umetniški vodja Lovske-
ga pevskega zbora iz Škofje 
Loke, ki ga je prevzel Tone 
Habjan, in Rogistov Lovske 
družine Selca, ki sedaj delu-
jejo pod umetniškim vod-
stvom Blažke Pogačnik. Sle-
dnja se je na koncertu izka-
zala tudi kot nadarjena pev-
ka. Nastopili so še pevci s 
kora cerkve sv. Antona iz 
Železnikov, Jelovške grinte, 
Kvartet Obzorje, Mešani 
pevski zbor Društva upoko-
jencev za Selško dolino in 
Triglav kvintet Katerman. 

Koncert v čast prezgodaj 
umrlemu kolegu so sklenili 
vsi nastopajoči skupaj, ki so 
se združili v pesmih Sem pe-
vec in Lipa zelenela je.
Janez Lotrič je ob obujanju 
spominov na mlada leta pove-
dal, da so bili s Čufarjem res 
pravi prijatelji, ki so skupaj 
preživeli ogromno prostega 
časa, ne samo ob petju. "Ne 
samo, da smo na koru skupaj 
peli, ogromno smo hodili, se 
pogovarjali in filozofirali pa 
tudi študirali muziko. Tone 
in France sta bila meni men-
torja, saj sam v pubertetni-
ških letih nisem imel nič 
osnovne glasbene izobrazbe. 
Med počitnicami smo cele 
mesece preživeli na Jelovici, v 
logarski hiški Potočnikovih 
sorodnikov. Hodili smo tudi v 

kočo na Vodiško planino, kjer 
so gostje strašno radi videli, 
da smo kaj zapeli." Lotrič je 
pri pokojnem kolegu najbolj 
cenil njegovo muzikalnost in 
posluh: "Bil je fenomenalen 
glasbenik. Od nas je bil glas-
beno najbolj talentiran fant iz 
Selške doline." 
Z njim je vrsto let sodelova-
la tudi Ladi Trojar, ki je že 31 
let predsednica Domelovega 
zbora. "S Francetom je bilo 
zelo dobro sodelovati. Ve-
dno je bil dobre volje, preki-
peval je od ustvarjalne ener-
gije." Tudi vodja selških ro-
gistov Janez Habjan je pove-
dal, da je bil Čufar veseljak: 
"Bil je zelo nekonfliktna 
oseba. Včasih je bil celo pre-
več mil in bi na vajah lahko 
tudi malo bolj vzrojil."

Peli v spomin Čufarju
V Železnikih so se s koncertom spomnili pred letom dni umrlega vsestranskega glasbenika in 
zborovodje Franceta Čufarja. V dvorani kulturnega doma, ki je pokala po šivih, se je zvrstilo blizu sto 
nastopajočih. "Bil je fenomenalen glasbenik," je o prezgodaj umrlem prijatelju dejal Janez Lotrič. 

Kvartet Obzorje, pri katerem je nekoč prepeval tudi Čufar  
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Ana Šubic

Železniki – S slovensko re-
prezentanco je na mladin-
ske olimpijske igre mladih 
do 18 let, ki so med 6. in 18. 
oktobrom potekale v Buenos 
Airesu, odpotovala tudi čla-
nica Strelskega društva (SD) 
Lotrič Železniki Anja Pre-
zelj s trenerjem Brankom 
Koširjem. Anja je bila edina 
Slovenka med strelci. Z 
zračno pištolo na deset me-
trov se je med posameznica-
mi uvrstila na peto mesto (iz 
Evrope sta bili boljši le dve 
tekmovalki), v mešanih pa-
rih, kjer je streljala s tur-
škim tekmovalcem, pa na 
18. mesto.
Kot je pojasnil Košir, je bila 
njegova 18-letna varovanka v 
zadnjih mesecih v dobri for-
mi. "Že od evropskega pr-
venstva zelo dobro strelja. 
Med mladinkami je bila dva-
najsta," je dejal. V pripravah 
na olimpijske igre mladih je 
nastopila tudi na svetovnem 
pokalu v Münchnu in sve-
tovnem mladinskem prven-
stvu v Južni Koreji. "Z uspe-
hom na mladinskih olimpij-
skih igrah sva bila zelo zado-
voljna, če pa gledam anali-
tično nazaj, pa je bilo pri 
njenem streljanju še nekaj 
rezerve in bi z bolj natančni-
mi zadnjimi streli lahko po-
segla tudi po medalji. Je pa 

to pri pištoli, kjer se strelja 
brez naslona, zelo težko na-
povedati in že minimalna 
napaka pri oddaji strela na 
tarči pomeni takoj slabšo 
uvrstitev," je pojasnil Košir.
Anja je sicer po vrnitvi v do-
movino skoraj direktno z le-
tala šla na strelišče, saj je v 
Ljubljani potekalo prvo kolo 
državne mladinske lige. 
"Kljub peturni časovni razliki 
med Argentino in Slovenijo 
je vse ostale mladinke prema-
gala za trideset in več krogov. 
Dan kasneje je potekla še 
članska 1A državna liga. Kljub 
mladosti Anja nastopa v klub-
ski ekipi. Ekipa SD Lotrič je 

osvojila šesto mesto, Anja pa 
je bila v enotni kategoriji 
(moški+ženske) na četrtem 
mestu in je za las zgrešila 
medaljo," je povedal njen tre-
ner in dodal, da bo največje 
tekmovanje v naslednji sezo-
ni nastop na evropskem pr-
venstvu spomladi v Osijeku.
"Anja je ena najboljših mla-
dih evropskih strelk. Glede 
na njeno odločnost, željo in 
pridnost pri delu je pred njo 
uspešna kariera in o njenih 
uspehih se bo še zelo veliko 
slišalo," je prepričan Košir. 
Za dolgoročni cilj sta si za-
dala uvrstitev na olimpijske 
igre.

O Anji se bo še slišalo
Strelka Anja Prezelj je na olimpijskih igrah mladih v Argentini osvojila peto 
in osemnajsto mesto. 

Osemnajstletna Anja Prezelj sodi med najboljše mlade 
strelke v Evropi. / Foto: arhiv Strelskega društva Lotrič Železniki

V spomin na nekdanjega umetniškega vodjo so nastopili tudi Rogisti Lovske družine Selca.
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Glede na to, da se znova 
končuje neko obdobje, je 
čas, da se ozrem nazaj. Moje 
dosedanje delo bodo sicer 
ocenjevali drugi, zase pa 
lahko rečem, da sem zado-
voljen s tem, kar nam je 
uspelo skupaj narediti. 
Zame je najpomembnejše, 
da nam je uspelo izboljšati 
zdravstveno oskrbo. V krat-
kem bo objavljen nov razpis 
za pediatra, dobili smo že 
dva nova splošna zdravnika 
in šolsko zobozdravnico. Ta 
čas je najbolj aktualna nova 
ginekološka ambulanta, ki 
so nam jo odvzeli leta 2012. 
Pri tej zadevi računam na 
konstruktivno sodelovanje 
pristojnih v Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske, ki so 
obljubili, da okrog novega 
leta pridejo pogledat prosto-
re.
Izboljšala se je tudi trgovin-
ska ponudba, pri čemer je 
občina prav tako v določeni 
meri poskušala pomagati. 
Novi trgovec Spar je ob Mer-
catorju in Tušu popestril iz-
biro, konkurenčnejše so 
tudi cene. Leta 2014 so nas 
prizadele hude poplave in 
zelo sem zadovoljen s sode-
lovanjem z direkcijo za 
vode, saj smo dobili kar ne-
kaj sredstev za odpravo ško-
de po poplavah in smo po-
plavno bolj varni. V zadnjem 
letu se je premaknilo tudi na 
področju infrastrukture, pri 
čemer smo prav tako dobro 
sodelovali z državnimi insti-
tucijami. Obnovili so cesto 
proti Logatcu, na Selu bomo 
dobili pločnike, računam, da 
bo v prihodnjem letu urejen 
tudi "Cenetov ovinek", ki 
ostaja zadnje ozko grlo proti 
Škofji Loki in je nevaren 
tudi za pešce. Začela so se 
tudi dela na obvoznici.
Izredno velik zalogaj pred-
stavlja še športna dvorana. 
Zagrizli smo vanj in veseli 
me, da smo skupaj s člani 
občinskega sveta dobro pri-

pravili projekt, verjetno 
največji v zgodovini občine. 
Kot jagodo na torti pa je-
mljem projekt medgenera-
cijskega centra, za katerega 
sem se zavzemal osem let. 
Pred časom smo podpisali 
koncesijsko pogodbo, pre-
tekli teden smo se sestali 
tudi s predstavniki investi-
torja. Govorili smo o priho-
dnji dinamiki načrtovanja, 
odkupa zemljišč in same 
gradnje. Računam, da bo 
dom s 56 posteljami zgra-
jen do konca leta 2020. 
Mogoče se bo sicer zavleklo 
za kakšen mesec, ker smo 
toliko časa čakali na konce-
sijo s strani države, a inve-
stitor je resen in bo zadeve 
poskušal hitro speljati. V 
sklopu novega doma bomo 
poleg samih nastanitvenih 
kapacitet poskušali odgovo-
riti še na številne druge iz-
zive, povezane s starejšimi, 
in sicer od prostovoljstva 
do strokovnih služb, ki 
bodo skrbele za stare. Po-
pulacija se namreč stara, 
na tradicionalno srečanje 
starejših smo letos vabili že 
370 posameznikov. Izzivov 
je torej veliko, zato sem se 
odločil, da bom poskušal 
sam biti zraven tudi v pri-
hodnje, in speljati, kar smo 
zastavili.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Zadovoljen  
z doseženim

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Z ukinitvijo ginekolo-
ške ambulante pred šestimi 
leti se je v Žireh močno zni-
žala raven primarne zdra-
vstvene oskrbe žensk, saj so 
ostale brez možnosti gine-
kološkega pregleda v doma-
čem kraju. Kot opozarjajo 
pobudniki peticije, so zato 
predvsem starejše ženske 
zaradi oddaljenosti gineko-
loške ambulante ter težav 
pri iskanju prevoza in spre-
mljevalca pogosto opuščale 
ginekološke preglede. Ker 
so podpisniki prepričani, da 
so tudi ženske v rodni dobi 
upravičene do kakovostne 
ginekološke obravnave v do-
mačem kraju, zahtevajo po-
novno uvedbo ginekološke 
ambulante v Žireh.
Pri tem jih je podprl tudi žu-
pan Janez Žakelj, ki se mu 
zdi nedopustno, da bi ob-
čanke Žirov v 21. stoletju 
zbolevale in umirale zaradi 
slabe dostopnosti do gineko-

loških storitev. Po razpolo-
žljivih podatkih je v žirovski 
občini ta čas 2228 žena in 
deklet, starejših od 14 let. 
"Toliko jih mora torej v pri-
meru pregleda vzeti pot pod 
noge in se voziti najmanj 
šestdeset kilometrov do Ško-
fje Loke in nazaj, mnoge pa 
tudi v bolj oddaljene ambu-

lante." Na kritične razmere 
so opozarjale tudi patrona-
žne sestre, saj se predvsem 
nekatere starejše občanke 
zaradi oddaljenosti gineko-
loške ambulante ne odločijo 
za nujni preventivni pre-
gled, za kurativni pregled pa 
pogosto odlašajo do zadnje-
ga. Župan je zato obljubil, 

da bodo na občini storili vse, 
kar je v njihovi moči, da bi 
izboljšali razmere na tem 
področju. "Prepričani smo, 
da bomo skupaj z vodstvom 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske v Zdravstveni posta-
ji Žiri, ki jo je občina z la-
stnimi sredstvi obnovila po 
sodobnih merilih, našli reši-
tev tudi za naše ženske." 
Sredi oktobra se je tako že 
sestal z direktorjem OZG 
Jožetom Veternikom in mu 
ob tem predal tudi peticijo z 
zbranimi 1056 podpisi. Ve-
ternik mu je zagotovil, da v 
drugi polovici prihodnjega 
leta načrtujejo odprtje nove 
ginekološke ambulante v 
Poljanski dolini. "Veternik 
bo zato s strokovnim vod-
jem OZG Aleksandrom Ste-
panovićem do konca leta 
prišel na ogled obnovljenih 
prostorov zdravstvene posta-
je, da najdemo najprimer-
nejše prostore za obratova-
nje ginekološke ambulante 
v Žireh," je pojasnil župan.

Za vrnitev ginekologije
V manj kot mesecu dni je Civilna iniciativa za uvedbo ginekološke ambulante v Žireh zbrala več kot 
tisoč podpisov. Peticijo so že predali pristojnim pri Osnovnem zdravstvu Gorenjske (OZG).

Ob predaji peticije za ponovno uvedbo ginekološke 
ambulante županu Janezu Žaklju / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Žiri – Žirovski občinski sve-
tniki so se na rednih sejah v 
tem mandatu zbrali 21-krat, 
ob tem so se sestali tudi na 
eni izredni seji in opravili 
dve korespondenčni seji. Na 
zadnji seji so med drugim 
obravnavali rebalans prora-
čuna, sprejeli so nove cene 
programov predšolske vzgo-
je in obravnavali širitev pro-
grama pediatrije v Žireh. 
Seznanili so se še s poroči-
lom o gradnji atletskega sta-
diona ter pregledom investi-
cijskih projektov občine v 
prostorske pogoje osnovne 
šole in vrtca v preteklih 
osmih letih.
Razlog za pripravo rebalan-
sa je bila zagotovitev doda-
tnih sredstev za nogometni 
stadion, in sicer so za posta-
vitev panelne ograje pri no-
gometnem igrišču nameni-
li 6400 evrov. V enaki viši-
ni so zmanjšali sredstva za 
obvoznico v Žireh. Izvedli 
so tudi prerazporeditev na 
podpostavke v okviru inve-
sticije v gradnjo večnamen-
ske dvorane. Na dnevnem 
redu so imeli svetniki tudi 
obravnavo osnutka odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda 
Osnovna šola Jela Janežiča, 
ki pa ne bo šel v drugo 

obravnavo, saj ga ni potrdi-
la Občina Medvode, ki naj 
bi z omenjenim odlokom 
pristopila k soustanovitelj-
stvu in bi tako prevzela tudi 
del stroškov za nadzidavo 
šole. Zato je župan Janez 
Žakelj svetnike predvsem 
seznanil s to milijon evrov 
vredno naložbo. Pojasnil je, 
da so imeli doslej nekaj več 
kot 11-odstotni ustanovitelj-
ski delež, z aneksom pa so 
dosegli, da redne letne stro-
ške pokrivajo glede na de-
jansko število otrok iz nji-
hove občine. Za naložbo 
bodo zagotovili sredstva 
glede na povprečje števila 
otrok iz njihove občine v za-

dnjih petih letih, kar za ži-
rovsko občino pomeni 
osemodstotni delež. Na 
osnovi povečanja stroškov 
dela, ki predstavljajo 86 od-
stotkov cene programov 
predšolske vzgoje, so sve-
tniki sprejeli tudi povišanje 
cene programov vrtca. Star-
ši vključenih otrok bodo 
tako po novem na mesec za 
plačilo vrtca odšteli od pet 
do šest evrov več. V nadalje-
vanju so svetniki sprejeli še 
predlog odloka o podelitvi 
koncesije za opravljanje jav-
ne zdravstvene službe na 
področju pediatrične dejav-
nosti na območju občin Go-
renja vas - Poljane in Žiri. 

"Čeprav smo pred dvema 
letoma komaj prepričali 
zdravstveno srenjo, da nuj-
no potrebujemo pediatra v 
dolini, se je zdaj pokazalo, 
da bi potrebovali še enega," 
je razložil župan in dodal, 
da vsa potrebna soglasja že 
imajo, že naslednji dan po 
potrditvi odloka pa so obja-
vili tudi javni razpis, da bi s 
prvim januarjem prihodnje 
leto že imeli svojega pedia-
tra tako v Žireh kot Gorenji 
vasi. Ob koncu je župan 
svetnike seznanil še z aktiv-
nostmi v zvezi z gradnjo 
doma za starejše, ki ga bodo 
po pričakovanjih v Žireh 
dobili leta 2020.

Zadnja seja v tem 
mandatu
Občinski svetniki so se sredi oktobra zbrali na zadnji redni seji v tem mandatu. Med drugim so 
sprejeli rebalans letošnjega proračuna in povišanje cen vrtca.

Žirovski svetniki so se sredi oktobra zbrali na zadnji seji v tem mandatu.

Mateja Rant

Žiri – V okviru dobrodelne 
akcije Podari svoj par v pod-
jetju Alpina tudi letos zbirajo 
toplo jesensko in zimsko 
obutev za slovenske družine 
v stiski. Akcija je ob podpori 
voditeljev Tomaža Klepača 
in Iztoka Gustinčiča poteka-
la ves oktober v vseh Alpini-
nih prodajalnah po Sloveniji.
Tudi letos so si za cilj zasta-
vili, da bi zbrali več kot tisoč 
parov obutve, primerne za 
jesen in zimo. Še danes je 
tako mogoče rabljeno, a še 

uporabno otroško, moško in 
žensko toplo obutev prinesti 
v katerokoli prodajalno Alpi-
ne. Ob tem bo Alpina kot 
vsako leto prispevala še tri-
sto parov obutve iz njihove-
ga prodajnega programa. 
Obutev, ki jo bodo podarili 
posamezniki, pa bodo v ži-
rovski tovarni pregledali, 
očistili in jo predali Zvezi 
prijateljev mladine Sloveni-
je, ki bo poskrbela, da bo ta 
prišla v prave roke. Računa-
jo, da bodo lahko obutev pri-
skrbeli za vsaj 250 sloven-
skih družin.

Podari svoj par

V Alpini v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije že tretjo sezono zapored 
zbirajo rabljeno, a še uporabno zimsko obutev.
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Mateja Rant

Žiri – Srečanja se je letos 
udeležilo okrog 170 starejših 
občanov. Po besedah predse-
dnice Krajevne organizacije 
Rdečega križa Žiri Marije 
Kokalj so vabila poslali 370 
občanom. "Kot smo ugota-
vljali, so bili letošnji najmlaj-
ši povabljenci še zadnja ge-
neracija, ki je bila rojena 
pred drugo svetovno vojno," 
je kot zanimivost navedla 
Marija Kokalj.
"Moder človek je zadovoljen 
s tem, kar ima, samo včasih 
sanja o tem, česar nima," je 
zbrane na srečanju nagovo-
ril župan Janez Žakelj, ki je 
priznal, da so mu omenjene 
besede prišle na misel ob 
poslušanju misijonarke o 
Ruandi. "Ko se zaveš, zakaj 
vse ljudje umirajo in s ka-
kšnimi težavami se spopa-
dajo, se moramo zavedati, 

da živimo v lepem času, v 
miru, in da smo sami svoje 
sreče kovači." Prepričan je, 
da je treba na stvari gledati 
pozitivno. "Na občini pa se 
trudimo, da bo v prihodnje 

še bolje poskrbljeno za sta-
rejše," je poudaril župan, ki 
ga veseli, da po sedmih letih 
lahko z večjo gotovostjo 
obljubi začetek gradnje 
doma za starejše. Nagovoril 
jih je še novi predsednik 
škofjeloškega območnega 
združenja Rdečega križa 
Rudi Zadnik, ki jim je pred-
stavil dejavnosti združenja. 
Ob tem je Marija Kokalj 
spomnila, da je v Žireh za-
čela delovati še tretja skupi-
na starejših za samopomoč, 
ki se bo enkrat tedensko sre-
čevala v prostorih Društva 
invalidov Žiri, medtem ko 
se drugi dve skupini sreču-
jeta v prostorih upokojen-
skega društva.
Najstarejša udeleženka sre-
čanja je bila 96-letna Franc-
ka Bačnar, po besedah Mari-
je Kokalj pa je kar 56 obča-
nov, starih devetdeset let in 
več. S svojim nastopom so 

jih razveselili učenci Osnov-
ne šole Žiri pod mentor-
stvom Barbare Peternel, za 
dobro voljo sta skrbela še 
dva člana glasbene skupine 
Koprivnik.

Obljube glede 
doma trdnejše
Krajevna organizacija Rdečega križa in Občina 
Žiri sta tudi letos sredi oktobra pripravili 
tradicionalno srečanje starejših, na katerega 
povabijo občane, stare 78 let in več.

Mateja Rant

Žiri – "Danes njegove slike 
visijo na stenah hiš, ustanov 
in galerij po vsem svetu. Ne-
izbrisno se je zapisal v naš 
spomin in zgodovino likov-
ne umetnosti," je zbrane ob 
odkritju spominske plošče 
nagovoril Stane Kosmač, ki 
je bil tudi med pobudniki 
postavitve obeležja na njego-
vi hiši v Žireh. Peternelj je 
bil po Kosmačevih besedah 
likovni samouk – sam je štu-
diral tuje stare mojstre in 
znamenite hlebinske slikar-
je, po katerih se je zgledoval. 
Skupaj z Jožetom Peterne-
ljem - Mausarjem, Janezom 
in Pavlom Sedejem ter Iva-
nom Gluhodedovom je so-
dil v krog prvih slovenskih 
slikarjev naive po drugi sve-
tovni vojni.
Konrad Peternelj se je po 
pripovedovanju Kosmača 
sicer izučil za čevljarja in je 
do upokojitve delal kot mo-
delir oziroma oblikovalec 
modne obutve v Alpini. "V 
prostem času pa se je po-
svečal svoji veliki ljubezni, 
slikarstvu." Razvil je pov-
sem svoj slog, pri katerem 
se je opajal z žirovsko kraji-
no. "A pri slikanju ni bil 
verističen, krajina mu je 
služila bolj kot okvir oziro-
ma kulisa za pripovedi o 

ljudeh – o njihovih malih in 
velikih problemih, znanih 
dogodkih, kmečkem delu 
in podobno." S svojo slikar-
sko pripovedjo je oživljal 
čase, ki so že minili, in jim 
vdahnil tudi določeno mero 
pravljičnosti. "Rad je upora-
bljal tonske prehode od 
zelo svetlih do zelo temnih 
tonov, da je dosegel to dra-
matičnost oziroma pravljič-
nost." Kot je poudaril Ko-
smač, je podobe načrtoval 
premišljeno, najprej je na-
redil številne skice, in šele 
ko je preštudiral in domislil 
najmanjše detajle, je začel 
ustvarjati sliko. Na začetku 
je slikal predvsem na pla-
tno, kasneje pa tudi na ste-
klo. "Postal je pravi mojster 
tehnike slikanja na steklo, 
pri kateri mora umetnik 
najprej upodobiti predmete 
in detajle, ki so vidno naj-
bliže gledalcu, šele nato pri-
dejo na vrsto prizori, ki so 
zadaj, in ozadje samo."
Svoja dela je predstavljal na 
več kot šestdesetih samo-
stojnih razstavah doma in v 
tujini, za svoje umetniško 
delo pa je prejel več nagrad. 
Med najvidnejšimi sta po 
Kosmačevih besedah zlata 
medalja Petra Paula Ruben-
sa, ki so mu jo podelili leta 
1989 ob prestižni razstavi v 
bruseljski mestni hiši, in ča-

stno priznanje na svetovni 
razstavi naive INSITA leta 
1994 v Bratislavi. V Žireh se 

ga spominjajo tudi kot uspe-
šnega športnika, skakalca v 
višino.

Slikarju v spomin
Na njegovi hiši na Novovaški cesti so minuli torek odkrili spominsko ploščo slikarju Konradu 
Peternelju Slovencu, ki je za svoje umetniško delo prejel tudi številne nagrade tako doma kot v tujini.

Spominsko ploščo sta odkrila žena Konrada Peternelja 
Lijana Peternelj in sin Mitja Peternel. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Breznica – Ob stoletnici 
konca prve svetovne vojne 
se v Žireh spominjajo tudi 
rapalske meje, ob kateri so v 
letih od 1920 do 1940 zgra-
dili vojašnice, namenjene 
italijanskim obmejnim stra-
žarjem GAF – guardia alla 
frontiera. Kot ugotavlja Ka-
cin, so zgrajene zelo kakovo-
stno, z arhitekturnega vidi-
ka imajo poleg domiselne 
konstrukcije tudi vrsto izje-
mnih detajlov. Danes same-
vajo ali služijo občasni rabi 
lokalnih prebivalcev. Zato je 
v svoji magistrski nalogi 
predstavil zamisli za njihovo 
novo gospodarsko, turistič-
no in kulturno rabo.
V okolici Žirov je odkril 
dvajset nekdanjih vojašnic 
oziroma kavern, kot jim pra-
vijo, pri čemer je imel kar 
nekaj težav, saj o teh objek-
tih ni našel praktično nobe-
nih podatkov. "Objekti niso 
zarisani v državnih geodet-
skih načrtih, prav tako je ne-
jasen njihov status," je ra-
zložil Kacin in dodal, da jih 

večina stoji na zasebnih ze-
mljiščih, lastnik objektov pa 
naj bi bilo ministrstvo za 
obrambo. Objekti so same-
vali ali pa so jih ljudje upo-
rabljali za skladiščenje ra-
znih stvari, v Zavratcu so v 
enem od takih objektov ure-
dili mladinski klub, v kaver-
ni na Breznici pa je v se-

demdesetih letih prejšnjega 
stoletja delovala celo disko-
teka. Sam v teh objektih vidi 
veliko večji potencial, zato je 
za štiri med njimi pripravil 
idejne zasnove obnove. V 
najmanjšem objektu na Bre-
znici si je zamislil neke vr-
ste planinsko postojanko in 
obenem galerijo kot »podru-

žnico« Muzeja Žiri, v kateri 
bi postavili stalno zbirko o 
rapalski meji. »Ideja je, da 
bi v kaverni vzpostavili prvo-
tno stanje in bi tako predsta-
vljala simulacijo, kako so ži-
veli italijanski vojaki.« V 
objektu na Breznici bi po 
njegovem predlogu lahko 
uredili moderen počitniški 
dom. Za najdaljši tovrstni 
objekt na Vrsniku je že la-
stnica zemljišča imela idejo, 
da bi v njem uredili konju-
šnico, sam pa si ga je zami-
slil kot neke vrste »socialni 
center« oziroma »kmetijo 
dela«. V njem bi zaposlitev 
lahko dobile težje zaposljive 
družbene skupine. »Najbolj 
zapleteno rešitev pa sem 
predvidel za kaverno na Mr-
zlem vrhu, kjer bi objekt še 
dogradili. Tako bi nastal 
neke vrste športni center po 
vzoru centra na Pokljuki.« 
Kacin ne pričakuje, da bodo 
pri morebitnih obnovah teh 
objektov sledili njegovim za-
mislim, želi pa si, da se ti 
objekti ohranijo in bi jih 
uredili vsaj do te mere, da bi 
si jih bilo mogoče ogledati.

Pozabljena dediščina
V sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine je arhitekt Aleš Kacin pri kaverni na Breznici predstavil 
večinoma propadajoče italijanske vojašnice ob rapalski meji in zamisli za njihovo oživitev.

Prenova vojašnice pod vasjo Breznica, kot si jo je zamislil 
Aleš Kacin. 

Srečanja se je letos udeležilo okrog 170 starejših občanov. 

Fo
to

: T
an

ja
 M

li
n

ar

Žiri – V prostorih Kulturnega središča Stare Žiri so minuli 
četrtek odprli gostujočo priložnostno razstavo z naslovom 
Za našo stvar. Razstava je nastala ob praznovanju lanske 
osemdesetletnice Muzejskega društva Škofja Loka in prika-
zuje bogato delovanje društva, ki je neposredno povezano 
tudi z začetki žirovskega muzealstva. Leta 1970 je bil na-
mreč v Žireh ustanovljen pododbor škofjeloškega muzejske-
ga društva, iz katerega je pet let kasneje nastalo samostojno 
muzejsko društvo Žiri. Prvi začetki in prve razstave so bile 
tesno povezane z delovanjem loškega muzejskega društva 
ter njihovimi in našimi člani, so poudarili ob odprtju razsta-
ve. Odprtje so posvetili lani preminulemu častnemu članu 
obeh društev Alfonzu Zajcu.

Za našo stvar
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MaMMa Mia!  
prihaja v Žiri!

Slovenska različica svetovno znanega muzikala že četrto 
leto navdušuje gledalce po vsej Sloveniji. 21. novembra 
prihaja ta najbolj gledan muzikal v Žiri.
Duhovito in čustveno zgodbo spremlja prepoznavna 
glasba skupine Abba. V muzikalu nastopajo odlični 
pevci, plesalci, igralci in glasbeniki: Simona Vodopivec 
Franko (Donna), alenka Godec (Rosie), Damjana 
Golavšek (Tanya), Gojmir Lešnjak – Gojc/Jaša 
Jamnik (Bill), Uroš Smolej/Jure Sešek (Sam), Marjan 
Bunič (Harry), Lina Rahne/Veronika Kozamernik/
Lea Bartha Pesek (Sophie), Matjaž Kumelj (Sky) ter 
mnogi drugi. Domiselna scena in kostumi, skupaj s 
privlačnimi skupinskimi plesnimi točkami in z razkošno 
osvetljavo, poskrbijo za pravljično vizualno podobo.
Mamma Mia! prihaja 21. novembra ob 19.30 v Žiri, v 
Dom svobode.  Vstopnice so že v prodaji na spletni 
strani eventim.si, na vseh poštah ter na bencinskih 
servisih Petrol in OMV.
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO

VABLJENI NA DAN POKLICEV  
in DAN GIMNAZIJE

DAN POKLICEV, Biotehniški center Naklo, 
v četrtek, 15. 11. 2018, ob 17.00

Področja izobraževanja na SREDNJI ŠOLI: 
Živilstvo in prehrana: živilsko-prehranski tehnik, pek, slaščičar, mesar 

Kmetijstvo: kmetijsko-podjetniški tehnik, gospodar na podeželju
Hortikultura: hortikulturni tehnik, vrtnar, cvetličar

Naravovarstvo: naravovarstveni tehnik

Področja izobraževanja na VIŠJI STROKOVNI ŠOLI: 
Hortikultura

Upravljanje podeželja in krajine
Naravovarstvo

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: 
Vsi izobraževalni programi tudi za odrasle in številni aktualni  

TEČAJI ter STROKOVNI SEMINARJI

DAN GIMNAZIJE, Biotehniški center Naklo, 
v četrtek, 22. 11. 2018, ob 17.00

STROKOVNA (BIOTEHNIŠKA) gimnazija

DIJAKI ŽIVILSKIH PROGRAMOV OBISKALI ESTONIJO
Mednarodne mobilnosti in izmenjave so postale nepogrešljiv del izobraževanja v  
Biotehniškem centru Naklo. Konec septembra se je skupina šestih dijakov živilskih 
programov odpravila na 11-dnevno mobilnost v Estonijo. 

Biotehniški center Naklo že vrsto let sodeluje z estonsko poklicno šolo Pärnumaa Kutsehari-
duskeskus, ki izobražuje za različne poklice: slaščičar, kuhar, vrtnar, avtomehanik, klepar, frizer 
itd. V nedeljo, 30. 9. 2018, se je tja odpravilo šest dijakov živilskih programov in dva spremlje-
valna učitelja. 
V Pärnuju so dijaki aktivno sodelovali pri praksi v slaščičarski delavnici in glavni kuhinji, kjer 
pripravljajo obroke za celo šolo s skoraj tisoč dvesto dijaki. Učitelja sta se udeležila pouka 
angleščine in zgodovine, obiskala sta še druge sorodne šole in navezovala stike za nadaljnje 
izmenjave oz. sodelovanja z Estonijo, Slovaško in Francijo. 
Poleg dela v stroki so dijaki spoznavali zgodovinske, geografske, kulturne, gospodarske in 
kulinarične značilnosti Estonije. Obiskali so prestolnico Talin in univerzitetno mesto Tartu.
Dijaki so bili nad celotno izkušnjo navdušeni. Povedali so, da mobilnosti in izmenjave predstav-
ljajo edinstveno izkušnjo, s pomočjo katere se vidno izboljšata posameznikova samopodoba 
in samozavest. Pridobili so veliko znanj in izkušenj na strokovnem področju, širili splošno 
razgledanost in navezali nova poznanstva oz. stike. 

www.bc-naklo.si 
info@bc-naklo.si

Igor Kavčič

Škofja Loka – November je 
čas, ko utihnejo zvoki v na-
ravi in se ta počasi začne 
umirjati ter pripravljati na 
dolg zimski počitek. Umiri-
mo se tudi ljudje in kaj je 
lepšega, kot potovanje k no-
tranjemu ravnovesju pleme-
nititi ob zvokih klasične ko-
morne glasbe. Festival ko-
morne glasbe Loka da Ca-
mera, katerega organizacij-
ske niti povezuje mlada, na 
ljubljanski Akademiji za 
glasbo in Kraljevem konser-
vatoriju v Bruslju ter več 
mojstrskih tečajih šolana vi-
olinistka solistka Ana Julija 
Mlejnik, bo s tremi koncerti 
zagotovo prava stvar v tej 
smeri. „Že dlje časa sem 
razmišljala o tem, kako bi 
lahko kot glasbenica pripo-
mogla k večji kulturni pe-
strosti na Loškem. Komorna 
glasba ustvarja prijetno inti-
mno vzdušje med glasbeni-
ki in poslušalci, zato sem se 
odločila za tovrsten festival,“ 
pojasnjuje Ana Julija Mlej-
nik: „Glavna ideja festivala 

je povezovanje domačih 
umetnikov s tujimi, rdeča 
povezovalna nit pa sem kar 
jaz sama, saj letos nastopim 
na vseh treh koncertih, v du-
etu, triu in kvartetu. Zame 
bo še posebej pomemben 
drugi koncert 9. novembra, 
saj bom na njem prvič na-
stopila v triu s svojim oče-
tom, violončelistom Milo-
šem Mlejnikom.“
Na Prvem večeru, v torek, 6. 
novembra, ob 19. uri bo Ana 
Julija nastopila v duetu s pia-
nistom Carlom Prampolini-
jem, v program pa sta uvrsti-
la štiri skladbe: Jean-Marie 
Leclair: Sonata op. 1. št. 1, 
Camille Saint-Saens: Rondo 
Capriccioso, Johannes 
Brahms: Sonata za violino in 
klavir št. 1 in Fritz Kreisler: 
Tambourin Chinois (Kitajski 
tamburin). Na drugem kon-
certu, v petek, 9. novembra, 
bo kot zapisano v triu igrala 
z očetom Milošem Mlejni-
kom in pianistom Lorenzom 
Cossijem, v program pa so 
zapisali tri skladbe: Ludwig 
van Beethoven: Klavirski trio 
v D-Duru op. 70 št. 1, Josef 

Suk: Elegija in Felix Men-
delssohn: Klavirski trio v d-
-molu. Zadnji koncert bo na 
sporedu v ponedeljek, 12. 
novembra, ko bo nastopila v 
Godalnem kvartetu Adria. 
Slišali bomo skladbe Joaqui-
na Turine: La oracion del to-
rero, Dimitrija Shostakovi-
cha: Godalni kvartet št. 8 in 
Antonina Dvoraka: Ameriški 
kvartet.
„Želela sem pripraviti poslu-
šalcem prijazen program, 
zato sem izbrala najbolj zna-
na in priljubljena dela za po-
samezne zasedbe. Pri izboru 
skladb pa so seveda sodelo-
vali tudi ostali nastopajoči 
glasbeniki, tako da je pro-
gram rezultat skupnega 
dela,“ o izbranem programu 
na koncertih pove sogovorni-
ca, o gostih iz tujine pa: „Že 
med študijem sem kar veliko 
potovala in spoznala glasbe-
nike po večjih glasbenih pre-
stolnicah (Pariz, London, 
Bruselj, Tokio, Toronto). Z 
nekaterimi smo se zares do-
bro ujeli in se odločili za stal-
no sodelovanje, tu pa so se 
rodila tudi nova prijateljstva.

Vsi koncerti bodo v Puštal-
ski kapeli, na katero Ano Ju-
lijo vežejo številni lepi spo-
mini. „V Glasbeni šoli Ško-
fja Loka sem se začela učiti 
violino in tja hodila dvakrat 
tedensko dobrih osem let. 
Imam veliko lepih spomi-
nov na ta kraj, v glasbeni 
šoli sem se vedno počutila 
dobrodošlo, kar je zelo vpli-
valo na izbor te lokacije. Ko 
sem idejo o festivalu pred-
stavila na šoli, so me zelo 
toplo sprejeli in podprli.“ 
Mlada violinistka meni tudi, 
da bi lahko ustvarili čudovi-
to tradicijo festivala komor-
ne glasbe v Škofji Loki, na 
katerem bi se vsako leto 
predstavili tako mladi obe-
tavni glasbeniki kot tudi že 
uveljavljene komorne zased-
be in solisti. „Res bi me ve-
selilo, če bi se vsako leto 
zbrali pred začetkom mrzle 
zime in skupaj uživali ob 
zvokih klasične glasbe. Loke 
da Camera se že zelo vese-
lim in vse Ločane prisrčno 
vabim, da podprejo festival z 
obiskom koncertov.“ Vsto-
pnine ni.

Prihaja Loka da Camera 
V Puštalski kapeli se bo na treh koncertih med 6. in 12. novembrom odvil festival komorne glasbe 
Loka da Camera. O njem smo se pogovarjali s pobudnico violinistko Ano Julijo Mlejnik.
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Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti
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www.visitkranj.si

NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in 
v Kranjski hiši, ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

Jesen v znamenju izobraževanj  
in družabnih dogodkov
Oktobrski in novembrski 
dnevi na OOZ Škofja Loka že 
tradicionalno minevajo v 
znamenju številnih izobraže
vanj ter družabnih dogod
kov. Strokovne sekcije so že 
izvedle volitve svojih predse
dnikov,  izvršilnih odborov in 
pa predstavnikov v Skupšči
no OOZ Škofja Loka. Nekate
re sekcije so svoje zbore 
združile še s predavanji. 
Lesarjem in kovinarjem je 
bilo predstavljeno učinkovito 
obvladovanje varnosti in 
zdravja pri delu ter požar-
ne varnosti, ki ga je izvedel 
Gregor Gartner, gradbinci in 
inštalaterji pa so se ponov
no seznanili z obveznostmi 
vpisa v imenik vodij del na 
podlagi gradbenega zakona. 
Računovodje so na celo
dnevnem izobraževanju spo
znavali delovnopravno za-
konodajo ter (ne)obvezne 
akte in evidence v podje-
tju. Da pa bodo naše obrtni
ce in podjetnice lažje prebro
dile jesenske nadloge, smo 
za njih poskrbeli na delavnici, 
ki je vsebovala nasvete o kre
pitvi imunskega sistema.
Frizerska sekcija želi poskr
beti, da so frizerke v koraku z 
modnimi trendi, zato je v so
delovanju s frizersko sekcijo 
pri OOZ Radovljica organizi

rala look&learn seminar, na 
katerem so udeleženke izpo
polnjevale svoje znanje s po
dročja modnih smernic pri
česk, zlasti barvanja in stri-
ženja. Strokovni seminar je 
izvedla firma Schwarzkopf  
HairBeauty v Logatcu. Udele
ženke so z zadovoljstvom 
spremljale seminar in pridob
ljeno znanje že prenašajo v 
svoje salone.
Izobraževanje in prijetno 
druženje pa so povezali ude
leženci strokovne ekskurzije, 
ki jo je organizirala lesarska 
sekcija v Belo krajino. Poleg 

lepot mesta Metlike ter okoli
ških podgorjanskih gričev so 
obiskali tudi stanovske kole
ge na OOZ Metlika.  
Prijetno je bilo tudi na druže
nju, ki je sledilo ogledu gle-
dališke predstave – kome-
dije na Loškem odru. Pred 
predstavo Šola za žene je 
OOZ Škofja Loka podelila 
tudi priznanja članom, ki 
praznujejo okroglo obletnico 
poslovanja, in pa obratoval
nicam, ki nadaljujejo z oprav
ljanjem dejavnosti oziroma 
je ta v družini ali podjetju 
postala že tradicionalna.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Manj kot trije 
tedni nas še ločijo od lokal-
nih volitev, ko bomo v 212 
slovenskih občinah volili žu-
pane, občinske svetnike, v 
nekaterih občinah tudi čla-
ne svetov krajevnih in va-
ških skupnosti. Kandidature 
pri občinskih volilnih komi-
sijah so vložene, dva tedna 
tudi že poteka volilna kam-
panja. 
Volitve prvič potekajo tre-
tjo novembrsko nedeljo, 
kar je letos določil novi za-
kon. Sicer gre že za sedme 
lokalne volitve v samostoj-
ni Sloveniji. Kandidate za 
župane in občinske svetni-
ke lahko predlagajo volivci 
in politične stranke. Do 
minule nedelje je potekal 
tudi preizkus zakonitosti 
kandidatur in list kandida-
tov, nato pa so občinske 
volilne komisije sestavile 
potrjene liste kandidatov in 
z žrebom določile vrstni 
red, po katerem jih bodo 

javno objavile 2. novem-
bra.  
Volitve bodo torej v nedeljo, 
18. novembra, ko na voli-
ščih glasujemo za svoje 
kandidate. Ni pa splošno 
glasovanje edini možni na-
čin glasovanja. V tednu prej 
imamo možnost voliti na 
predčasnem glasovanju, ki 
bo letos 13., 14. in 15. no-
vembra, mogoče je tudi gla-
sovanje po pošti in glasova-
nje na domu, če zaradi bo-
lezni ne moremo na volišča, 
vendar moramo to prej spo-
ročiti volilni komisiji. Petek 
pred volilno nedeljo je še 
zadnji dan volilne kampa-
nje, opolnoči napoči volilni 
molk in traja vso soboto in 
nedeljo. Volišča bodo v ne-
deljo oprta od 7. do 19. ure. 
V nekaterih občinah bodo 
župane dobili že ta dan, iz-
voljeni bodo tudi občinski 
svetniki. Drugje se bosta 
kandidata z najvišjim osvo-
jenim deležem glasov po-
merila v drugem krogu, v 
nedeljo, 2. decembra.

Novembra na volitve

Tretjo novembrsko nedeljo bomo volili župane in 
občinske svetnike in svetnice za novi štiriletni 
mandat.

Škofja Loka – Na širšem Gorenjskem za župane kandidira 
devetdeset kandidatov. Največ kandidatov je za župana Me-
stne občine Kranj, osem, po sedem jih imata Kamnik in Je-
senice, Tržič šest, Radovljica pet in med mesti najmanj, le 
tri, Škofja Loka. V sosednjih občinah kandidirajo: v Žireh 
dva kandidata, v občinah Železniki in Gorenja vas - Poljane 
po eden, v občini Medvode pa štirje. 

V Škofji Loki le trije županski kandidati
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VLADO  
KRESLIN

16. NOVEMBER OB 21. URI V LOŠKEM PUBU 

Vlado Kreslin, kantavtor in folk rok glasbenik, bo 16. novem-
bra nastopil na pokritem letnem vrtu Loškega puba v Škofji 
Loki. Na repertoarju bodo največje uspešnice, ki so nastale v 
dolgi in glasbeno ustvarjalni karieri. Po koncertu bosta nasto-
pila tudi domača glasbenika Mario & Matičk.
Vlado Kreslin je glasbeno pot začel kot bobnar v skupini 
Apollo leta 1970, do leta 1980 pa kot pevec nastopal s skupi-
nami Špirit group, Zodiac, Horizont, Sanje in Avantura. Sledilo 
je obdobje s skupino Martin Krpan, ki je leta 1991, potem ko 
je nastopila kot predskupina Boba Dylana na ljubljanskem 
stadionu, razpadla. Konec 80-ih se je Kreslin začel glasbeno 
družiti s starejšimi godci iz rojstnih Beltincev – Beltinško ban-
do. Vlado sodeluje s številnimi slovenskimi in priznanimi sve-
tovnimi glasbeniki (Allan Taylor, The Walkabouts, Rade Šerbe-
džija, Parni valjak, Siddharta, Hans Theessink, Vlatko Stefano-
vski, Chris Eckman, Damir Imamović, Dubliners, Antonella 
Ruggiero, Barcelona Klezmer and Gipsy Orchestra, Gal in Se-
vera Gjurin, Ferus Mustafov, Freres Guisse …). Izdal je že pet-
najst albumov z avtorsko glasbo, nekaj pesniških zbirk ter 
nastopal v filmu in gledališču kot avtor glasbe in kot igralec.
Številne njegove pesmi so skoraj ponarodele, nekatere pa so 
postale navdih za romane, celovečerne filme in celo diplom-
ske naloge. 

Vstopnice so na voljo v Loškem pubu in na prodajnih mestih mojekarte.si 
(OMW, PETROL, LOGO, 3DVA TRAFIKE, ALPETOUR, KIOSK DELO, PRODAJA, 

KOMPAS, M-HOLIDAYS) in na spletu www.mojekarte.si. Cena: 15 EUR
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je ena tistih, ki bodo 
imele v novem mandatu za-
gotovo novega župana. Se-
danji Miha Ješe se je namreč 
že na začetku svojega župa-
novanja odločil, da bo župan 
samo dva mandata in da bo 
dal priložnost drugemu. Z 
njegovo podporo in podporo 
Liste Miha Ješe in prijatelji 
Loke tako za župana kandi-
dira Tine Radinja. Bil je 
eden od dveh podžupanov, 
zadolžen pa je bil za podro-
čje družbenih dejavnosti. 
Na občinski volilni komisiji 
pa sta bili poleg njegove vlo-
ženi še dve kandidaturi. 
Kandidira tudi drugi podžu-
pan, Robert Strah, predlaga-
teljica je stranka SDS. Tretji 
je Rolando Krajnik, ki ga za 
župana predlaga svet stran-
ke Komunalno ekološka li-
sta. Za občinski svet pa je 
bilo vloženih deset list, in 
sicer jih devet vlagajo poli-
tične stranke, eno pa volivci. 
V občini Škofja Loka volivci 
volijo v štirih volilnih eno-
tah. 
V občini Gorenja vas - Polja-
ne je že zdaj jasno, kdo bo 
župan. Kot edini namreč 
kandidira Milan Čadež, ak-

tualni župan, in sicer s 
stranko SDS. Kandidature v 
treh volilnih enotah v občini 
pa je vložilo pet strank in 
ena skupina volivcev. 
Podobno stanje je tudi v ob-
čini Železniki, saj je sedanji 
župan Anton Luznar prav 
tako edini kandidat. Predla-
gateljica je stranka SLS. 
Tudi v Železnikih volijo v 
treh volilnih enotah, kandi-
datne liste pa je vložilo šest 
strank.
Prav tako bo župan 18. no-
vembra izvoljen tudi v občini 
Žiri in drugi krog ne bo po-
treben. Kandidata sta na-

mreč samo dva: sedanji žu-
pan Janez Žakelj (kandidat 
stranke NSi) in njegov izzi-
valec Andrej Poljanšek (kan-
didat stranke SDS). Za član-
stvo v občinskem svetu pa se 
potegujejo kandidati šestih 
strank in ene neodvisne liste.
Od 19. oktobra poteka volilna 
kampanja. V manjših obči-
nah na Škofjeloškem je ni 
zaznati, v Škofji Loki kandi-
date videvamo na plakatih, v 
kratkem pa bo tudi njihovo 
soočenje. V četrtek, 8. no-
vembra, ga Mladinski svet 
Škofje Loke pripravlja v pro-
storih MKC pri Rdeči Ostrigi. 

Za župane ni 
pretirane gneče
V štirih občinah na Škofjeloškem ni vloženih veliko kandidatur za župane, 
zgolj sedem. Občini Železniki in Gorenja vas - Poljane imata sploh samo 
po enega kandidata in tako ni dvoma, kdo bo vodil občino v naslednjih 
štirih letih. 

Z glasovanja na zadnjih lokalnih volitvah leta 2014
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V prihajajočem mandatu nas čakajo po-
membne novogradnje, za katere smo v tem 
mandatu pridobili ustrezna dovoljenja, so-
glasja in tudi denarna sredstva. Gradnja po-
plavne varnosti v Poljanah bo največja in po-
membna za celo Poljansko dolino. Obsega 
premik struge Sore, ureditev sotočja Ločivnice 
in Hotoveljščice s kopališčem, novih cest in 
pešpoti ter novega poplavno varnega mostu 
čez Soro v navezavi z novim krožiščem, za ka-
terega smo že podpisali sporazum o sofinan-
ciranju. V teku je načrtovanje za ceste Gorenja 
vas–Hotavlje z novim krožiščem, nadaljevanje 
obnove ceste Gorenja vas–Todraž in Lučine–
Suhi Dol, ta je v zaključni fazi načrtovanja. Za 
cesto Trebija–Sovodenj bo po že podpisanem 
sporazumu o financiranju še letos objavljen 
razpis za izvajalca del. Razpis za izvajalca del 
pa je že objav ljen za devet odsekov občinskih 
cest v dolžini 8,6 kilometra. Triinštirideset kilo-
metrov občinskih cest pa smo po letu 2014 že 
obnovili in sanirali desetino zahtevnih cestnih 
plazov. Pričakujemo dodatna kohezijska sred-
stva za vodovod Lučine in začetek gradnje po 
pridobitvi odločbe. Dobro se zavedamo, da 
sta šolska in predšolska vzgoja pomembni, 
zato bomo naslednje leto izvedli statično in 
energetsko sanacijo podružnične šole na So-
vodnju, čez dve leti pa začeli gradnjo šestih 
oddelkov vrtca v Poljanah, za katerega smo že 
pridobili gradbeno dovoljenje, po tem pa še 
izgradnjo podružnične šole v Javorjah.  
Po sprejetju prostorskega načrta pred štirimi 
leti smo takoj začeli s pridobivanjem novih 
pobud za spremembe, ponoven sprejem 
OPN-ja planiramo v drugi polovici nasled-
njega leta. S tem bo zainteresiranim omogo-
čen razvoj, zlasti mladim družinam bodo na 
voljo nove zazidljive parcele. Športna dvorana 
v Gorenji vasi z novim zunanjim igriščem, no-
vimi parkirišči in kotlovnico bo zaključena 
pred koncem leta.

Prepoznavnost občine in Poljanske doline na 
turističnem področju bomo še povečali z na-
daljevanjem zastavljenih projektov. Na Tav-
čarjevem dvorcu na Visokem bomo z nadalje-
vanjem obnove sledili cilju, da bo objekt od-
prt cel dan in celo leto z gostinsko ponudbo 
in atraktivnimi razstavami v sodelovanju z 
Loškim muzejem. V januarju letos smo s pod-
pisom dogovora z ministrom za promet pri-
stopili k projektu izgradnje gorenjskega kole-
sarskega omrežja, občinski kolesarski krog pa 
je poleg pohodnega že dobro uveljavljen. Z 
našimi lokalnimi pridelovalci in predelovalci 
domačih dobrot smo in bomo še naprej pro-
movirali Poljansko dolino, deželo pod Blego-
šem, vse v smeri večje prepoznavnosti in 
spodbude za nove ponudnike.

»SMO NA PRAVI POTI«
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Milan Čadež,  
župan in kandidat za župana
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PRVA VOLILNA ENOTA GODEŠIČ,  
RETEČE, GORENJA VAS, TRATA
1. Viktor Zadnik, Frankovo nas. 184
2. Barbara Pavičević, Frankovo nas. 43
3. Stanislav Strnad, Trata 29a
4.  Nadja Strajnar Zadnik,  

Frankovo nas. 184
5. Bogomir Derlink, Trata 21

DRUGA VOLILNA ENOTA MESTO,  
ZMINEC, NOVI SVET
1. Franc Franko, Poljanska cesta 69

TRETJA VOLILNA ENOTA  
PODLUBNIK, BUKOVICA, LENART
1.  Alojzij Bogataj, Podlubnik 347
2.  Sergeja Malovrh, Podlubnik 56
3.  Marko Črtalič, Groharjevo  

naselje 8
4.  Marjetka Rotar, Podlubnik 202

ČETRTA VOLILNA ENOTA  
KAMNITNIK, PARTIZANSKA CESTA,  
POD PLEVNO
1.  Jože Stanonik, Kidričeva c. 4b
2.  Desanka Luskovec, Sorška c. 34
3. Janez Radelj, Sorška c. 47
4. Sonja Bernik, Sorška c. 4
5. Marko Prosen, Virmaše 203
6.  Valentina Ločniškar, Kidričeva c. 3

Brez strahu  
za naš kraj

KATERE SO NAŠE ZAVEZE?
EnakomErEn in zElEn razvoj cElotnE občinE, ki prinaša:

• 24 novih občinskih projektov

• 15 % dvig vlaganja v podeželje

• 30 % več okolju prijaznega prometa

• 20 % več obiskovalcev in nočitev

• 5 % več delovnih mest 

ZA ŽUPANA www.prijateljiloke.si
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Vrednote, ki jih poznamo in spoštujemo  
upokojenci, bodo še dolgo močno prekašale tiste, 

ki nam jih vsiljuje današnji čas. Vse stranke  
imajo rade naše glasove – vendar samo glasove – 

drugega ne.
Zato volite predstavnike na mesta,  

kjer se življenje obrača, kajti edino njih bomo  
potem lahko vprašali – kaj pa ste naredili –  

seveda pa se moramo že danes vprašati kaj lahko 
sami naredimo za to.

Lepo vas pozdravljam in vabim na volitve!

Predsednik stranke DeSUS Občine Škofja Loka
Viktor Zadnik, prof.
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www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

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

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

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

Že 17 let z vami!

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

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

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

www.asteriks.net

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Pravočasno 
pripravljeni na zimo.

www.petrol.si/tipstopwww.eshop.si www.vianor.si

facebook.com/Vianor-Slovenija

Možnost plačila na obroke
za imetnike Petrol klub plačilne kartice.

Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 zimskih in Weatherproof pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na bencinskih servisih, eShopu in Vianor servisih, stranki povrnemo 20 € z vključenim 
DDV v enkratnem znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja do 30. 11. 2018.

TIPSTOP
VIANOR

ŠKOFJA LOKA
Kidričeva c. 8 B

4220 Škofja Loka
04/202 58 90

4x     =20€ kupon za
premontažo

Škofja Loka – V okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske bo v 
Škofji Loki potekala delavnica ruskega literarno-gledališkega krož-
ka. Namenjena je vsem, ki so kdaj obiskovali tečaj ruskega jezika 
in bi radi osvežili svoje znanje. Delavnica je brezplačna in bo pote-
kala v dveh skupinah: v prvi bodo ponovili osnove ruskega jezika, 
se pogovarjali, brali kratke zgodbe in jih uprizarjali na enostaven 
način; druga pa je namenjena tistim, ki znajo že nekaj več in bi radi 
osvežili svoje znanje. Pogovarjali se bodo v ruščini, brali, prevajali 
in uprizarjali prizore. Delavnice vodi Irena Guščina, potekale pa 
bodo ob sredah, 7., 14. in 21. novembra, prva od 15. do 17. ure, 
druga pa od 17. do 19. ure, v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka.

Ruski literarno-gledališki krožek

Železniki – Mladinski center Železniki bo otrokom popestril 
jesenske počitnice. Jutri ob 17. uri vabijo na zabavo za noč 
čarovnic (prijave na 051 601 703), v petek, 2. novembra, ob 
10. uri pa še v športno dvorano na športno dopoldne, kjer se 
bodo igrali igre z žogo in drugimi pripomočki (prijave na 070 
170 811). Udeležba na obeh aktivnostih je brezplačna. 

Počitnice z mladinskim centrom

Železniki – V nedeljo, 4. novembra, ob 15. uri bo v Športni 
dvorani Železniki že 27. dobrodelna prireditev s tombolo, ki 
jo prirejajo župnije Selške doline. Tokratni izkupiček bodo 
namenili misijonu v Peruju; pomagali bodo plemenom, ki 
živijo v Amazoniji in nimajo pitne vode. Na prireditvi bo 
otroke zabaval čarovnik Mare Čare, za glasbo pa bo poskr-
bel Stična bend.

Dobrodelna tombola za misijon v Peruju

Škofja Loka – Novembra bosta v Sokolskem domu Škofja 
Loka koncerta v okviru otroškega in Kristalnega abonmaja. 
V soboto, 17. novembra, ob 10. uri bo v okviru otroškega 
abonmaja Umetnost otrokom ob 10. uri glasbeno-gledališka 
predstava Maček Muri. V okviru Kristalnega abonmaja pa 
bo ob koncu meseca, 28. novembra, koncert ansambla Cel-
loArt z Milošem Mlejnikom Od Vivaldija so Piazolle. 

Maček Muri in čelisti


