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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Nasledni
ki profesorskega ceha, ki je 
skupaj s somišljeniki 23. ju
lija 1937 ustanovil Muzejsko 
društvo Škofja Loka, z veli
kim spoštovanjem govori
jo o svojih predhodnikih. 
»Šolniki so imeli očitno naj
več narodne in lokalne zave
sti. Ti so nam pustili sporo
čilo, da smo del slovenskega 
naroda in naj bomo ponosni 
tudi na svoj mali domači ko
šček domovine,« je na slove
snosti dejal škofjeloški žu
pan Miha Ješe, ki je pouda
ril tudi izjemen pomen Lo
ških razgledov, slovenskega 
domoznanskega zbornika 
z najdaljšo tradicijo izhaja
nja, ki je globoko čislan tudi 
v slovenskem prostoru.
Loški profesorji so muzej
sko društvo ustanovili, ker 
so želeli ohraniti bogato kul
turno dediščino in doseči 
tudi ustanovitev muzeja. 
Res je bil že dve leti po na
stanku muzejskega društva 
ustanovljen Loški muzej s 
prvimi zbirkami v stavbi sta
rega rotovža na Mestnem 

trgu. Saša Nabergoj, direk
torica Loškega muzeja, je na 
slovesnosti pou darila tri 
ključne značilnosti muzej
skega društva: njegovo aktu
alnost, saj je s svojim delo
vanjem vpeto v sodobni čas, 
njegovo nepretrgano delova
nje in dejstvo, da so ga nje
govi ustanovitelji osnovali v 
težkih časih pred drugo sve

tovno vojno, ko je ljudem 
šlo za eksistenco, a so vsee
no razmišljali, da kulture ne 
gre puščati ob strani. O mu
zejskem društvu je sprego
vorila tudi Judita Šega, vodja 
škofjeloške enote Zgodovin
skega arhiva Ljub ljana, saj 
sta društvo in arhiv tesno 
povezana. Predsednik dru
štva Aleksander Igličar je ob 

jubileju dejal, da društvo de
luje v znamenju mlados tne 
vihravosti, zrelosti odraslih 
in modrosti starejših, v 
njem so namreč povezane 
vse generacije. Še naprej je 
to združenje ljudi, ki negu
jejo kulturno dediščino ter 
vrednote domoznanstva in 
domoljubja. 

Seme domoznanstva 
in domoljubja
Pred osemdesetimi leti je profesorski ceh ustanovil Muzejsko društvo Škofja Loka. Ob visokem 
jubileju so se Ločanov, ki so zasejali seme domoznanstva in domoljubja, spomnili s slovesnostjo, 
izidom knjige Za našo stvar in razstavo v Sokolskem domu.

Slovesno ob jubileju Muzejskega društva Škofja Loka, nastopil je Škofjeloški oktet. / Foto: 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Novo ime je 
med drugim prineslo sode
lovanje številnih organiza
cij, ki bodo s skupnimi mo
čmi pripravile zanimiv, pe
ster in raznovrsten decem
brski program. Staro mes
tno jedro bo tudi praznično 
okrašeno, nadaljujejo z lani 
uveljavljeno okrasitvijo. 
Glavni organizator in koor
dinator prireditev je Občina 
Škofja Loka, sodeluje pa še 
deset drugih društev in usta
nov, ki bodo prispevale k ča
robnemu vzdušju v praznič
nem mestu, kjer bo v belem 
decembru  zagotovo vsakdo 
našel nekaj zase.
Decembrsko dogajanje se 
bo začelo z miklavževanjem, 
sledile bodo otroške predsta
ve, pravljice, koncerti, glas
benoliterarni večer, ustvar
jalne delavnice, komični 
šov, otroški in animirani fil
mi. Miklavževanje, prihod 
Božička in Dedka Mraza, 
silvestrovanje, obdarovanje, 
predstave, Miklavžev in Bo
žični LUFt, ulično gledališče 
Ana Mraz in še kaj se bo go
dilo v okviru festivala Loka v 
snegu, napoveduje Katja 
Štucin z Občine Škofja 
Loka. Napoveduje tudi dva 

koncerta, ki ju organizirajo 
v sodelovanju z madžarskim 
in češkim veleposlaništvom: 
koncert madžarskega orga
nista Dóbisza Árona in kon
cert božičnih pesmi mladih 
čeških glasbenikov. 
Letos se prizoriščem na pro
stem ob decembrskem do
gajanju pridružuje novi Trg 
pod gradom, kjer bo tudi le
tošnje silvestrovanje s sku
pino Joške v'n. 
Že danes popoldne pa se od
pirajo Izložbe domišljije, 
prodajne razstave umetni
kov in rokodelcev, ki že tret
je leto zapored ponujajo svo
ja izbrana umetniška dela, 
rokodelske, oblikovalske ter 
unikatne izdelke. Ob tem 
poteka tudi bogat spremlje
valni program. Druga za 
drugo se bodo danes odpira
le razstave v Loškem muze
ju, Rokodelskem centru 
DUO, Sokolskem domu, 
Knjižnici Ivana Tavčarja, 
ateljeju Amuse, Rozamun
di, Mojdomu, sodelujejo 
tudi Jesharna, kavarna Vah
tnca, Homan, Čipke Mojca, 
trgovina Paleta, bar Lunca, 
LUFt – Loški umetniški fe
stival in Združenje umetni
kov Škofja Loka. Izložbe do
mišljije bodo odprte do zad
njega dne tega leta.

Decembra Loka  
v snegu
V preteklosti je v Škofji Loki praznični mesec v 
letu zaznamoval festival Beli december, odslej se 
po znani Groharjevi sliki imenuje Loka v snegu. 

Glasbeno bodo Loko v snegu obogatili češki glasbeniki.

Habjan 
gasilec leta
Roka Habjana iz 
Prostovoljnega 
gasilskega društva 
Železniki so razglasili 
za gasilca leta 2016.
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V spomin  
na žirovskega 
Apellesa
V Kulturnem središču Stare 
Žiri je na ogled razstava o 
Jožetu Peternelju - 
Mausarju
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ŠKOFJA LOKA

Velika pravljična 
družina
Pravljična dežela Gorajte bo 
decembra spet povabila 
otroke v svoj čarobni svet. V 
teh dneh prostovoljci mrzlič-
no postavljajo še zadnje kuli-
se zanjo.
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GORENJA VAS - POLJANE

Ob jubileju izdali 
zbornik
V sklopu praznovanja šest-
stoletnice župnije Poljane je 
izšel tudi zbornik Stopinje v 
času (1417–2017), ki so ga 
predstavili minuli četrtek.
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ŽELEZNIKI

Gostovali v Belgiji
Mladi folkloristi iz Selc in 
klekljarice iz Železnikov so 
sodelovali na Slovenskem 
dnevu v Maasmechelnu. 
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ŽIRI

Matematika že v vrtcu
V okviru projekta Erasmus+ I 
Feel Wood – For Good oziro-
ma Čutim les – za vedno se 
je pet učencev OŠ Žiri udele-
žilo mednarodne izmenjave 
v Bolgariji.
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 28. novembra 2017

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Primož Pičulin, 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. 11/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 95, ki je iz šel 28. novembra 2017.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka, Reteče – De-
cembra spreminjajo režim 
parkiranja na posameznih 
območjih v mestnem sredi-
šču Škofje Loke: na Kapu-
cinskem trgu, na Studencu 
in Spodnjem trgu, na parki-
rišču pri Tehniku za avtobu-
se ter v Retečah. S spre-
membo parkirnih režimov 
želijo zagotoviti lažjo in bolj-
šo dostopnost (do) posame-
znih območij, objektov, sto-
ritev in dejavnosti.
Na poleti prenovljenem par-
kirišču na Kapucinskem 
trgu bodo za 13 parkirnih 
mest (med 7. in 19. uro) in 
za dve parkirni mesti za ele-
ktrična vozila (ves dan) uve-
dli kratkotrajno parkiranje 
do največ dveh ur z uporabo 
parkirne ure. Na Kapucin-
skem trgu bo tako mogoča 
večja izmenjava parkiranih 
vozil, predvsem pa se bo iz-

boljšala dostopnost do elek-
trične polnilnice in bližnjih 
poslovnih objektov, ocenju-
jejo na občini. 
Na Spodnjem trgu bodo po-
daljšali dovoljeni čas parki-
ranja z ene na dve uri in 
razširili območje kratkotraj-
nega parkiranja na javna 
parkirna mesta na Studencu 
okoli Kašče. Omejitve krat-
kotrajnega parkiranja še ve-
dno veljajo med 7. in 19. 
uro. Na območju Studenca 
bo poostren nadzor parkira-
nja na mestih, kjer parkira-
nje ni dovoljeno. Zaradi do-
datnih potreb po kratkotraj-
nem parkiranju in oceni, da 
se v času dveh ur lahko ure-
dijo opravki na območju Ka-
šče, Obrtno-podjetniške 
zbornice in Spodnjega trga, 
širijo modro cono (območje 
kratkotrajnega parkiranja) 
tudi na severni del Studenca 
(parkirišče ob Selščici pri 
Kašči razen za dve rezervira-

ni parkirni mesti za potrebe 
parkiranja najemnikov v pri-
tličju Kašče in parkirišče na-
sproti klavnice, kjer je delo-
ma makadamsko delno as-
faltirano parkirišče). Znotraj 
tako poenotenega območja 
kratkotrajnega parkiranja na 
Spodnjem trgu in Studencu 
bo parkiranje dovoljeno le 
na območjih oziroma par-
kirnih mestih, označenih z 
modro barvo, ter s posebni-
mi pogoji omejenih parkiri-
ščih. Parkiranje na oziroma 
ob vozišču, na zelenicah, na 
bankinah ali pod kostanji ne 
bo dovoljeno. Z uvedbo no-
vega parkirnega režima in 
intenzivnejšim nadzorom 
občinskega redarstva na tem 
območju tudi ne bo dovolje-
no celodnevno parkiranje 
stanovalcev in zaposlenih. 
Stanovalci Spodnjega trga 
imajo že sedaj možnost ce-
lodnevnega parkiranja na 
parkirišču pri Tehniku (le-

tna parkirna dovolilnica 
znaša 100 evrov), medtem 
ko zaposleni v klavnici upo-
rabijo površine znotraj 
funkcionalnega območja 
klavnice (klavnica je sicer 
predvidena za selitev). 
Omejili bodo tudi čas parki-
ranja za avtobuse na parkiri-
šču pri Tehniku, in sicer do 
največ dveh ur dnevno. Do-
slej so parkirali po ves dan 
ali celo več dni, z omejitvijo 
na dve uri pa bo omogočena 
večja izmenjava turističnih 
avtobusov, s tem pa se bo 
izboljšala tudi dostopnost 
do starega mestnega jedra.
Novo območje kratkotrajne-
ga parkiranja uvajajo tudi v 
Retečah, ob cesti pri osnov-
ni šoli in vrtcu, kjer bo v 
času konic, ko starši pripe-
ljejo ali odpeljejo otroke (od 
7.00 do 8.30 in od 14.00 do 
15.30) dovoljeno ustavljanje 
do največ 30 minut. Tu se 
namreč srečujejo s pomanj-
kanjem parkirnih mest v 
konicah, ko starši pripeljejo 
otroke v šolo in v vrtec ali 
prihajajo ponje ob koncu 
pouka. Namensko zgrajena 
parkirna mesta ob cesti 
pred šolo in vrtcem so sedaj 
že pred 7. uro zjutraj zase-
dena, pogosto tudi ves dan. 
"Z omejitvijo časa parkira-
nja (na največ 30 minut) v 
času konic oziroma usta-
vljanja bomo dosegli prvo-
tni namen tamkajšnjih par-
kirnih mest," sporočajo z 
Občine Škofja Loka. 

Spremembe 
parkirnega režima
Z uvedbo spremenjenih parkirnih režimov na posameznih parkirnih 
območjih želijo občanom in obiskovalcem zagotoviti lažjo in boljšo 
dostopnost do storitev in dejavnosti ter omogočiti večjo možnost 
izmenjave vozil. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Civilna iniciati-
va za obnovo brvi v Brodeh 
nas je pred časom obvestila, 
da si že dolgo prizadevajo za 
obnovo brvi, ki jo je odneslo 
neurje leta 2014. Opozarjajo, 
da je z varnostnega vidika 
prehod otrok, šolarjev, mla-
dine, mater z vozički z majh-
nimi otroki in vseh občanov 
nasploh po cesti do igrišč pri 
šoli in med obema deloma 
razdeljene vasi popolnoma 
neprimeren in tudi skrajno 
nevaren. Na problem so vod-
stvo občine opozorili prek 
ene od občinskih svetnic in 
obvestili tudi občinski svet za 
preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. Odgovora 
najodgovornejših v občini, 
da je brv lokalnega značaja in 
interesa, ne sprejemajo. 
V zvezi s tem vprašanjem 
smo se obrnili na Občino 
Škofja Loka, kjer smo naj-
prej dobili odgovor, da gre za 
vprašanje krajevne pristoj-
nosti, nato pa še na vodstvo 
KS Log. Tam pravijo, da se o 
ponovni postavitvi brvi dogo-
varjajo z občino. Kdaj torej 
krajani lahko pričakujejo 

njeno ponovno postavitev, 
pa smo vprašali tudi župana 
Miha Ješeta. "Gradnja brvi v 
Brodeh je predvidena. Imeli 
smo velike težave s projekti-
ranjem, ki je trajalo kar dve 
leti, sedaj je projekt pripra-
vljen. Ker je povsem lokalne-
ga značaja, se bo moralo v 
skladu s krajevnimi priorite-
tami do gradnje opredeliti 
vodstvo krajevne skupnosti. 
Gradnja je sicer predvidena 
v naslednjih letih," je pove-
dal župan in pojasnil, da o 
prioritetah odločajo v vod-
stvih krajevnih skupnosti. 
"V Škofji Loki imamo pose-
ben način financiranja inve-
sticij krajevnega pomena, 
vsaka KS dobi iz njega po 
posebnem ključu določena 
sredstva. Za popolnoma lo-
kalne namene pripravijo 
predlog investicij v vodstvu 
KS. V sedmih letih smo tako 
izvedli vse investicije, ki so 
jih predlagala vodstva KS. 
Pogovarjal sem se s predse-
dnikom KS, in kot kaže, 
bodo prihodnje leto nekaj 
sredstev lahko namenili za 
most. V KS se bodo najbrž 
dogovorili, da naredijo teme-
lje na obeh bregovih."

Kdaj brv v Brodeh?

Sveti Duh – Od septembra je že zaprta cesta Sv. Duh–Nun-
ski grad. Gradijo namreč meteorno kanalizacijo v naselju 
Sv. Duh, zato so že od 25. septembra vzpostavili popolno 
dolgotrajno zaporo občinske javne poti Sv. Duh–Nunski 
grad ter delno zaporo vozišča državne ceste Kranj–Škofja 
Loka. V času popolne zapore občinske javne ceste Sv. Duh–
Nunski grad je dostop do objektov mogoč po urejeni obvo-
zni poti. Zapora bo na tem mestu vse do 16. januarja.

Gradijo meteorno kanalizacijo

V naselju Sveti Duh gradijo meteorno kanalizacijo, zaradi 
česar bo cesta na tem mestu zaprta do januarja. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Film Igrišče je 
v četrtek odprl letošnji Te-
den ruskega filma, ki v Ško-
fji Loki poteka že šestič za-
pored in kaže na stalno kul-
turno izmenjavo med Slove-
nijo in Rusijo ter dobro so-
delovanje med Ruskim cen-
trom znanosti in kulture iz 
Ljubljane, Gimnazijo Škofja 
Loka in škofjeloško občino, 
vsakoletnimi organizatorji 
filmskega tedna. Med šesti-
mi filmi so si obiskovalci 
ogledali tudi premiero pu-

stolovskega filma Čas prvih, 
ki prikazuje sprehod ruske-
ga kozmonavta po odprtem 
vesoljskem prostoru, ki je 
bil prvi v zgodovini člove-
štva. Danes ob 18. uri bo na 
ogled film Ljubezen in saks, 
ob 20. uri No coment, jutri 
pa filma Skrivnost snežne 
kraljice in Tri dni po pomla-
di. Hkrati je na ogled razsta-
va skic ruskih umetnikov, ki 
sodelujejo pri filmu. Teden 
ruskega filma se bo v četr-
tek, 30. novembra, končal s 
koncertom ruske filmske 
glasbe. 

Letošnji izbor filmov je pri-
pravila Valerija Kipjakova iz 
Ruskega centra znanosti in 
kulture v Ljubljani, kjer so 
poskrbeli tudi za prevode in 
podnapise, tako da so razu-
mljivi tudi drugim ljubite-
ljem ruskega filma in kultu-
re, ne le onim, ki obvladajo 
ruski jezik.
V pripravi na dogodek vsa-
ko leto sodelujejo dijaki Gi-
mnazije Škofja Loka z men-
torico profesorico ruščine 
Marjeto Petek Ahačič. Dija-
ki zadnjega letnika, ki se 
učijo ruski jezik, so tudi le-

tos prevedli in priredili 
kratke vsebine letošnjih 
predvajanih filmov in jih 
objavili v posebni zloženki. 
Na srečanju ob odprtju Te-
dna ruskega filma so navzo-
če med drugimi pozdravili 
župan Miha Ješe, ravnatelj 
gimnazije Jože Bogataj, di-
rektor Ruskega centra zna-
nosti in kulture v Ljubljani 
Jurij Meteljev. Osrednja go-
stja večera je bila vodja od-
delka za kulturo pri Ruski 
državni knjižnici umetnosti 
Jekaterina Jevgenjeva Šu-
mjanceva.  

Šestič ruski filmi
Šest filmov novejše ruske filmske produkcije letos prikazujejo ob Tednu ruskega filma v Škofji Loki.

Slovesnosti ob začetku Tedna ruskega filma je z nekaj znanimi pesmimi iz ruskih filmov popestrila pevka Irina Guščina.
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Škofja Loka, zgodovinsko 
mesto, živi na tradiciji. Po-
nosni na svojo preteklost v 
teh dneh prirejamo več pri-
reditev. Najbolj smo vpeti v 
sodelovanje z bavarskim 
mestom Freising, kjer smo 
bili minuli konec tedna go-
stje na njihovem tradicio-
nalnem Korbinianovem fe-
stivalu. Sodelovali smo na 
srečanju njihovih partner-
skih mest, izmenjavi daril, 
procesiji z lučmi in glavni 
slovesnosti z bogoslužjem, 
ki ga je vodi freisinško-mu-
enchenski kardinal Marx. 
Prvič je bil v škofjeloški de-
legaciji tudi duhovnik, brat 
Bernard (Viktor Jauk), za-
stopnik predstojnika škofje-
loškega kapucinskega samo-
stana, kjer je pred tremi sto-
letji nastal Škofjeloški pasi-
jon. S Freisingom se močno 
povezujemo tudi prek Ško-
fjeloškega pasijona. Najprej 
smo v delegacijo povabili dr. 
Metoda Benedika, a se nam 
iz zdravstvenih razlogov ni 
mogel pridružiti.
Na tradiciji gradimo tudi v 
mestu Škofja Loka. Postavili 
smo novo tematsko Romu-
aldovo pot, ki jo želimo na-
rediti prepoznavno pred-
vsem našim šolam. Najprej 
jo bomo ponudili vsem ško-
fjeloškim, da jo vključijo v 
standardne programe, saj se 
na tej poti spoznajo tako z 
najstarejšim dramskim de-
lom v slovenskem jeziku 
Škofjeloškim pasijonom, na 
13 postajah tudi s Škofjo 
Loko in njeno zgodovino ter 
zgodovinskimi znameni-
tostmi. Prek tablic in pame-
tnega telefona skozi igro 
lahko o vsem tem izvedo 
več, kot bi iz brošur ali suho-
parnih predavanj. Ob teks-
tualnem delu z igricami se 
oglasi tudi oče Romuald, in 
sicer v slovenskem in angle-
škem jeziku, dodali pa bomo 
še nemškega, kajti pasijoni 
so najbolj značilni za nem-
ško govoreče območje. Zelo 
posrečeno je Romualdu po-
sodil svoj glas naš placarski 
igralec Igor Žužek, kar daje 
tej vlogi še poseben "žmoht".
Pretekli teden je zaznamo-
vala tudi osemdesetletnica 

Muzejskega društva Škofja 
Loka, ki je pomembno tako 
za zgodovino kot za kulturo. 
Izdaja več publikacij, njihov 
presežek so Loški razgledi, 
letopis z zanimivimi zapisi, 
ki veliko pripomore k pove-
čevanju spoštovanja do naše 
preteklosti. Trojica "pod-
nuncev", ustanoviteljev mu-
zejskega društva, Pavel Bla-
znik, France Planina in Tine 
Debeljak, pa so bili tudi po-
budniki, ki so pri oblasteh 
dosegli ustanovitev Loškega 
muzeja. Prepričan sem, da 
bo društvo še naprej dobro 
delovalo in bodo Loški raz-
gledi še bolj zanimivi.
Vse dogajanje v zadnjih te-
dnih v Škofji Loki je požlah-
tnila najstarejša trta žame-
tovka z Lenta, ki nam jo je 
spomladi skupaj z mestom 
Freising podarila maribor-
ska občina oziroma njen 
župan Andrej Fištravec. Ob 
zaključku urejanja Trga 
pod gradom in otroškega 
igrišča Zamorc smo jo zasa-
dili teden dni pred martino-
vim, ko smo proslavili v sta-
rem srednjeveškem slogu 
in se ponovno vpisali med 
"vinorodna" območja. Ob 
tem smo dobili še dve po-
membni osebi, vinskega 
mojstra in viničarja, ki bo-
sta vsako leto sodelovala 
tudi v procesiji ob Historia-
lu. Verjamem, da bosta do-
bro skrbela za trto, da bo 
dobro obrodila in bomo 
grozdje vsako leto ob slav-
nostni trgatvi z veseljem 
pozobali. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Ponosni  
na preteklost

Miha Ješe

Škofja Loka – Veseli december je pred vrati. Za uvod v pra-
znično vzdušje bo poskrbel tudi prvi decembrski, Miklavžev 
LUFt, ki prvo decembrsko soboto (2. decembra od 9. do 13. 
ure) vabi na Cankarjev trg. Miklavža in vse druge obiskoval-
ce bo čakala pestra ponudba unikatnih izdelkov na LUFtovi 
tržnici. Spremljevalnega programa tokrat ne bo, pač pa bo 
na Mestnem trgu hkrati predstavitev vinarjev in vin. Drugi 
decembrski LUFt pa bo božični, ki bo prvič zasedel Trg pod 
gradom v popoldanskih in večernih urah. 

Decembra dvakrat LUFt

Škofja Loka – Letošnjo novoletno okrasitev v starem me-
stnem jedru Škofje Loke bodo izvedli še na starih pritrdi-
ščih, montažo novega sistema poenotenih pritrdišč bodo 
izvedli spomladi. Za letošnjo božično-novoletno okrasitev 
bodo dodali samo tri nova pritrdišča, ki so ključna za izved-
bo okrasitve.

Nova pritrdišča spomladi

Društvo, v katerem se je do-
slej zamenjalo osem predse-
dnikov, šest urednikov Lo-
ških razgledov, izdalo 11 na-
slovov v zbirki Vodniki in 37 
naslovov v zbirki Doneski ter 
sedem drugih knjižnih izdaj, 
je vrsto let pripravljalo od-
mevne Loške večere, sedaj 
imenovane Blaznikove veče-
re (po prvem predsedniku 
Pavletu Blazniku), postavilo 
je več razstav, med katerimi 
je Igličar kot najodmevnejšo 
omenil razstavo Človek, glej!, 
ki so jo skupaj z drugimi po-
stavili v opuščenem nun-
skem samostanu ob 70. oble-
tnici konca druge svetovne 
vojne in v spomin na povojne 
poboje. Med društvenimi pu-
blikacijami izhajajo tudi Pasi-
jonski doneski, ki se ukvarja-
jo s Škofjeloškim in drugimi 
pasijoni po svetu. Igličar je 
ob tem spomnil na lanski 

vpis Škofjeloškega pasijona 
na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva. Dotaknil 

pa se je tudi letošnje bolečine 
članov muzejskega društva, 
ki je bilo ob jubileju predlaga-
no za občinsko priznanje, 

zlati grb občine Škofja Loka, 
a ga ni dobilo, ker je večina 
občinskih svetnikov v komi-
siji za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja preso-
dila, da si priznanja ne zaslu-
ži zaradi svojega ukvarjanja s 
polpreteklo zgodovino.
Na slovesnosti, ki so jo s pe-
smijo obogatili člani Škofje-
loškega okteta, so predstavili 
tudi knjigo Za našo stvar. 
Kot je dejala urednica Hele-
na Janežič (poleg nje so av-
torji še Mojca Ferle, Štefan 
Kržišnik, Judita Šega in Jer-
nej Tavčar), jo je spodbudilo 
prebiranje pisem, ki so si jih 
pisali člani profesorskega 
ceha Pavle Blaznik, France 
Planina in Tine Debeljak, 
trije »podnunci« (doma v 
ulici pod nunsko cerkvijo). 
Čeprav različnih pogledov 
so ostali tovariši in prijatelji, 
povezani za skupno, našo 
stvar, kot je pogosto dejal 
Pavle Blaznik. 

Seme domoznanstva 
in domoljubja
31. stran

Aleksander Igličar, predsednik muzejskega društva, in 
Helena janežič, podpredsednica in urednica knjige za našo 
stvar /Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Delavnica, ki 
je potekala v okrilju akcije 
Loško je ekološko in jo je 
Občina Škofja Loka pripravi-
la v sodelovanju z razvojno 
agencijo Sora, je bila že tre-
tja po vrsti. Prva je bila na-
menjena trajnostni mobil-
nosti, druga organizatorjem 
prireditev in njihovemu 
vplivu na okolje, tretja se je 
torej osredotočila na odpad-
ke v gospodinjstvih.
Slovensko gospodinjstvo 
namreč na dan proizvede 
1,3 kilograma odpadkov ali 
476 kilogramov na leto, 
uporaba snovi se povečuje 
za dva odstotka letno, med 
našimi odpadki je skoraj 
tretjina embalaže. Letno za-
vržemo več kot deset kilo-
gramov uporabnih snovi. 
Kaj storiti zoper to, saj s 

tem ne škodujemo le okolju 
(naravnih snovi je vse manj, 
mi pa kupujemo nove in 
nove stvari, narejene iz naf-
te), pač pa ustvarjamo tudi 
nepotrebne stroške? Pame-
tno ravnanje bi nam prine-
slo kar štiridesetodstotni 
prihranek, ugotavlja preda-
vateljica in predlaga spre-
membo naših nakupovalnih 
in tudi siceršnjih navad. Za-
vrni, česar ne potrebuješ, 
zmanjšaj uporabo tistega, 
kar potrebuješ, stvari po-
novno uporabi, recikliraj, 
kompostiraj, so načini take-
ga ravnanja. Zakaj ne bi na-
mesto dragih čistil v gospo-
dinjstvu raje uporabljali do-
mačih čistilnih sredstev? 
Namesto da pokvarjene 
predmete neuporabne kopi-
čimo, jih dajmo v popravilo 
ali pa jih namesto v smeti 
oddajmo v center ponovne 

uporabe. Za darila ne ku-
pujmo predmetov, na kate-
rih se nabira prah, pač pa 
podarimo lepa doživetja. Ne 
kopičimo oblačil, predelaj-
mo jih, dajmo v trgovine za 
stvari iz druge roke, podari-
mo jih Rdečemu križu ali 
Karitas. Po nakupih se od-
pravimo z lastno vrečko za 
večkratno uporabo, v vrečke 
iz blaga, steklene kozarce 
ali kako drugo embalažo, ki 
jo imamo doma, v trgovini 
lahko naložimo sadje, zele-
njavo, testenine ... V vseh 
trgovinah to ni mogoče, 
Ekologi brez meja pa so se-
stavili seznam in zemljevid 
tistih, kjer je to mogoče, 
tudi na območju Škofje 
Loke. Vsega, kar potrebuje-
mo, nam ni treba kupiti, 
lahko si izposodimo, naja-
memo, tako denimo orodje, 
kovčke, kolesa, šotore, me-

dicinske pripomočke, knji-
ge ... Tudi pri hrani, ki se je 
največ znajde med biološki-
mi odpadki, lahko privarču-
jemo na različne načine in 
tudi v restavraciji naj nam 
ne bo neprijetno vzeti ostan-
kov hrane domov.
Katja Sreš je postregla s šte-
vilnimi koristnimi nasveti, 
ki se skladajo tudi s filozofi-
jo Zero Waste. Ta pomeni 
oblikovanje in upravljanje 
izdelkov in procesov, ki 
zmanjšajo volumen in to-
ksičnost odpadkov, ohrani 
in predela vse materialne, 
namesto da bi jih sežigali ali 
odlagali na deponije odpad-
kov. Ciljem ZW (nič odpad-
kov) se je pridružilo več ob-
čin v Sloveniji, na Gorenj-
skem denimo Bled, Gorje in 
Radovljica. Škofjo Loko, pra-
vi sogovornica, še pričakuje-
jo v svoji sredi.

Kjer nastajajo odpadki
V delavnici Dom brez odpadkov je Katja Sreš iz organizacije Ekologi brez meja udeležencem 
predstavila prakse, kako čim bolj zmanjšati odpadke tam, kjer jih nastane največ – v naših 
gospodinjstvih.

Škofja Loka – V Škofji Loki so teden dni pred martinovim ob 
grajsko obzidje zasadili cepič najstarejše trte z Lenta. Spo-
mladi so jo ob rezu trte v Mariboru dobili v dar od tamkaj-
šnjega župana Andreja Fištravca, prav tako je cepič dobilo 
tudi pobrateno mesto Freising. Trti, ki je kronala letos do-
končano gradnjo Trga pod gradom in otroškega igrišča Za-
morc, želijo dobro rast, vina pa iz grozdja ne bodo delali. 
Pozobali ga bodo ob vsakoletni trgatvi, je napovedal župan 
Miha Ješe, ki je v družbi mestnega viničarja Jožeta Kreka, 
vinskega mojstra Marka Murna in gostov iz Maribora, vini-
čarja Alojza Jenuša Slaveka, podžupana Zdravka Luketiča in 
skrbnika 450 let stare žametovke Staneta Kocutarja zasadil 
cepič žlahtne trte.

Spet bo rodila trta

Na zdravje dobri rasti modre kavčine z Lenta ob grajskem 
obzidju v Škofji Loki / Foto: Primož Pičulin
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Loški glas, torek, 28. novembra 2017
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P r e v e n t i v a

Alenka Okorn

Moja pot v LAS
Z Loklano akcijsko skupino 
(LAS) za preprečevanje za-
svojenosti Škofja Loka sem 
se pobliže spoznala leta 
2002, ko me je takratna 
predsednica povabila, da 
kot prostovoljka vodim in 
izvajam počitniške dejav-
nosti med poletnimi poči-
tnicami za osnovnošolske 
otroke v občini Škofja Loka. 
Pred tem sem izkušnje za 
delo z otroki pridobivala 
kot vodja folklorne skupi-
ne, preventivnih delavnic 
pri Rdečem križu in z vode-
njem mladinskih delavnic 
prek Centra za socialno 
delo. Aktivnosti pri počitni-
ških dejavnostih so bile 
različne: pevske, športne, 
gledališke in kreativno-
-ustvarjalne. Za otroke so 
bile dejavnosti brezplačne. 
Obisk je bil presenetljiv, 

zgodilo se je, da je bilo v 
skupini tudi po trideset 
otrok. Ker je bil odziv kra-
sen, smo dejavnosti nada-
ljevali tudi med jesenskimi 
in zimskimi počitnicami. 
Še danes hranim evidenco 
aktivnosti in risbice otrok, 
ki so med tem časom po-
stali že polnoletni.
Po pozitivnem odzivu so 
me članice povabile, da se 
priključim komisiji in po-
stanem del njih. Še ena 
funkcija več, so rekli moji 
domači, ko sem jim pred-
stavila delovanje in aktiv-
nosti. Kot aktivna članica 
sem začela voditi preventiv-
ne delavnice za vrtčevske, 
osnovnošolske in srednje-
šolske otroke. Z njimi smo 
otroke in mladino ozave-
ščali o moči prijazne bese-
de in prijaznega dejanja, 

govorili smo o zdravju in 
preventivi. S pozitivno sa-
mopodobo pa smo se sreča-
li na delavnici Zmorem, če 
hočem. Pri delavnicah sem 
za lažji stik z otroki in mla-
dino uporabljala motivacij-
sko lutko Lizo, ki je s tem 
postala maskota naše sku-
pine, in srčka Objemalčka, 
ki so ga najlepše sprejeli 
vrtčevski otroci. Kot izvajal-
ka kreativno-ustvarjalnih 
delavnic sem prek LAS-a 
sodelovala na stojnicah ob 
tednu družine in tednu vse-
življenjskega učenja, kjer 
smo se predstavljali širši 
lokalni skupnosti. Med 
članstvom v LAS-u sem za 
en mandat prevzela tudi 
funkcijo podpredsednice in 
kasneje predsednice, s či-
mer sem pridobila nova 
znanja, izkušnje in veščine 

pri vodenju skupine oz. 
tima. Organizirala sem sre-
čanje vseh gorenjskih LAS-
-ov, na katerem smo si z 
ostalimi predstavniki izme-
njali izkušnje na področju 
preventive in kurative. Kot 
predstavnica LAS-a sem se 
udeležila strokovne ekskur-
zije v pobrateno belgijsko 
mesto Maasmechelen, kjer 
sem predstavila delovanje 
in aktivnosti komisije. Da-
nes sem koordinatorica 
projekta Veter v laseh med 
občino, Športno unijo Slo-
venije, šolami, vrtci in lo-
kalnimi društvi. Trenutno 
koordiniram tudi projekt 
Družinska rekreacija, ki 
poteka vsako soboto od no-
vembra do marca na OŠ 
Cvetka Golarja na Trati. 
Delovanje LAS-a sem pred-
stavila tudi študentom na 

Fakulteti za socialno delo v 
Ljubljani pri predmetu Po-
litika drog in zasvojenosti, 
kjer jih je zanimalo delo 
prostovoljca in delo lokal-
nih akcijskih skupin. 
V obdobju pridružitve LAS-
-u pa vse do danes sem spo-
znala različne preventivne 
dejavnosti, pri katerih sem 
sodelovala, bogatila svoje iz-
kušnje na področju vodenja, 
organiziranja, animiranja in 
koordiniranja. Spoznala 
sem osebe, za katere lahko z 
gotovostjo trdim, da so mi 
spremenile življenje, okre-
pila prijateljstvo z njimi in 
našla pot prostovoljstva, po 
kateri stopam z lahkim sr-
cem in trdnimi koraki. Zau-
panje, strokovnost, pripa-
dnost, pogum, prostovolj-
stvo. Kaj bi jaz brez vas? 
Hvala, LAS!

Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje decembra pripravlja 
več prireditev. Že v soboto, 2. decembra, bosta v atriju stare-
ga župnišča dve delavnici adventnih venčkov za otroke in 
starše ter razstava izdelkov iz gline, ki so jih otroci naredili 
avgusta na delavnici Marije Bizjak. Oba dogodka bosta pote-
kala od 9. do 13. ure. Že tradicionalna decembrska prireditev 
je miklavževanje, ki bo v torek, 5. decembra, ob 16.50 pote-
kala na Mestnem trgu in Loškem odru. Animatorji in pevci 
MPZ Škofja Loka bodo pripravili otroke na prihod Miklavža 
s spremstvom angelov, Miklavž bo nagovoril otroke in star-
še, nato se bodo skupaj napotili skozi Pekel v gledališče, na 
Loški oder, kjer bo predstava, po njej bo obdaritev vseh 
otrok. Pred božičem pa bodo člani društva Sotočje na Me-
stnem trgu postavili jaslice, ki bodo ob Marijinem znamenju 
stale od 22. do 30. decembra. Jaslice je izdelal akademski 
kipar Jože Toenig iz Domžal. Praznično vzdušje pričarajo z 
božično glasbo. 

Miklavž, advent, božič

Miklavž bo tudi letos razveselil otroke na Mestnem trgu in 
Loškem odru.

Danica Zavrl Žlebir

Gorajte – Osmo leto že Pra-
vljična dežela Gorajte vabi 
otroke v svet pravljic. Danica 
Kordež iz društva Oddih, ki 
se je skupaj z Boštjanom 
Sečnikom pred leti lotila 
tega projekta, pravi, da se 
nanj pripravljajo od januarja 
naprej, od letošnjega junija 
pa snujejo in izvajajo posta-
vitve. Decembra, ko se pra-
vljična dežela končno odpre, 
so ona in njeni sodelavci, 
okoli šestdeset prostovolj-
cev, nagrajeni z množičnim 
obiskom zadovoljnih otrok 
in odraslih.
Pravljično deželo Gorajte 
bodo odprli 12. decembra 
natanko ob 12. uri. Otvori-
tveni program bosta tudi le-
tos vodila Monika Tavčar in 
Denis Avdić, škofjeloški žu-
pan Miha Ješe bo nagovoril 
povabljene, med katerimi 
bodo znova otroci in odrasli 
s posebnimi potrebami, ki 
jih bodo ob tej priložnosti 
pogostili in obdarili. Kaj bo 
letos novega? Danica Kor-

dež napoveduje: "Ob uvo-
dnem dogodku, h kateremu 
povabimo tudi sponzorje in 
donatorje, bomo postregli 
torto velikanko z reliefom 
pravljične dežele. Novost pa 
so tudi novi pravljični liki. 
Letos bodo to Smrkci, ki 
prebivajo v gobah velikan-
kah in jim nagaja njihov 
večni nasprotnik Gargamel 
s svojim mačkom Azrae-
lom. Letošnja rdeča nit bodo 
ravno ti junaki otroške ri-
sanke, v zgodbo pa so vple-
teni tudi drugi, že znani pra-
vljični liki iz naše dežele. 
Tudi postavitev smo nekoli-
ko spremenili, zbirno mesto 
za obiskovalce bo letos po-
maknjeno v samo pravljično 
deželo, da bomo lahko spre-
jeli še več ljudi. Zbrali se 
bomo pred hrastom Modre-
cem in se točno ob uri sku-
paj podali na polurno popo-
tovanje po deželi pravljic. 
Pot vodi mimo zmaja, ki bdi 
nad pravljično deželo, mimo 
treh prašičkov in mnogih 
drugih prebivalcev Pravljič-
ne dežele Gorajte. Skratka, 

predstava bo privlačna tako 
za otroke kot tudi za odrasle. 
Po predstavi se bo pravljič-
nim likom pridružil tudi 
Dedek Mraz, ki bo obdaril 
otroke in jih povabil na že 
tradicionalno čajanko s pi-
škoti. Kot novost naj ome-
nim tudi več svetlobnih in 
glasbenih učinkov."
Letos v pravljični deželi pri-
čakujejo tudi nove obisko-
valce: stotnijo otrok na obisk 
pravljične dežele bo namreč 
pripeljala Anita Ogulin iz 
Zveze prijateljev mladine 
Ljubljana Moste - Polje. Spet 
računajo na veliko obisko-
valcev, lani jih je prišlo več 
kot 15 tisoč, kak dan jih je 
bilo v pravljični deželi tudi 
po tisoč. In takrat je v Gora-
jtah ves čas čutiti pozitivno 
energijo, Danica pravi, da se 
skupaj s sodelavci in prosto-
voljci (med njimi je polovica 

otrok z loških šol, ki nasto-
pajo v programu pravljične 
dežele in jih za nagrado na 
koncu prav tako obdarijo in 
pogostijo) počutijo kot veli-
ka pravljična družina.
Pravljična dežela Gorajte, ki 
je bila tudi dvakrat nagraje-
na kot prostovoljski projekt, 
leta 2014 na nacionalni rav-
ni in lani tudi v občini Ško-
fja Loka, bo torej odprta od 
12. do 28. decembra, prost 
dan ima samo na božič, 25. 
decembra. Danica in njeni 
se že veselijo. In kako raz-
mišlja po osmih letih od 
prve pravljične dežele v Go-
rajtah? "Ponosna sem na to, 
kar je zraslo v osmih letih. 
Res je terjalo veliko dela in 
odpovedovanja, z Boštja-
nom si v tem času nisva pri-
voščila dopusta, ampak je 
bilo vredno," poudarja Dani-
ca Kordež. 

Velika pravljična družina
Pravljična dežela Gorajte bo decembra spet povabila otroke v svoj čarobni svet. V teh dneh 
prostovoljci mrzlično postavljajo še zadnje kulise, kjer se bodo šestnajst decembrskih dni odvijale 
najlepše pravljice.

Danica Kordež pred nastajajočo vasjo malih modrih 
Smrkcev

Prebivalci Pravljične dežele Gorajte so tudi palčki.

Škofja Loka – Ob stoti obletnici Marijinih prikazovanj se je 13 
družin iz Škofje Loke z več kot štiridesetimi otroki, starimi od 
sedem do 17 let, oktobra pod okriljem zavoda Družinska aka-
demija podalo na romanje v mesto Fatima, petdeset kilome-
trov oddaljeno od obale Atlantskega oceana. Obiskali so tudi 
druge kraje na Portugalskem. V Fatimi so po pripovedi An-
dreje Ravnihar Megušar obiskali kapelico prikazovanj, posta-
vljeno točno na kraju, kjer je rasla črnika, na kateri se je pri-
kazala Marija. Kapelica stoji sredi velikega trga, ki sprejme 
okoli milijon ljudi. Zraven je bazilika sv. Trojice (s 8600 se-
deži), za katero je naredil mozaik Slovenec, svetovno prizna-
ni bogoslužni umetnik pater Marko Ivan Rupnik DJ. "Naše 
romanje v Fatimo je bilo krona večletnih priprav na obhaja-
nje stote obletnice dogodkov v Fatimi in čudovita priložnost 
za graditev in krepitev naših medsebojnih odnosov, lep zgled 
za otroke, kako skozi življenje vsak trenutek potovati v prija-
teljstvu z Njim. Z nami je bil duhovni vodja Branko Potočnik, 
duhovnik iz župnije Reteče," je sporočila Megušarjeva. V 
Družinski akademiji so letos pripravili tri srečanja za družine 
vseh štirih občin z naslovom Marija-DA, zanja je duhovni 
nagovor pripravil prav pater Rupnik, ki je v njem spregovoril 
o milosti fatimskih dogodkov.

S škofjeloškimi družinami v Fatimo
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Danica Zavrl Žlebir

Hosta – Območno združe-
nje veteranov vojne za Slo-
venijo (OZVVS) Škofja Loka 
je na hiši Pavleta Kalana v 
Hosti, kjer je bilo v letih 
1990 in 1991 tajno skladišče 
orožja in streliva Teritorial-
ne obrambe Škofja Loka, 
pred kratkim odkrilo spo-
minsko ploščo in Kalano-
vim podelilo naziv sloven-
ska družina.
Veteranska organizacija je 
ob 25. obletnici slovenske 
osamosvojitve sprejelo odlo-
čitev, da bo s postavitvijo 
spominskih tabel zaznamo-
valo vse lokacije na območju 
občine Škofja Loka, kjer je 
bilo v letih 1990 in 1991 taj-
no skladišče orožja in streli-
va. Novembra so tako odkrili 
že tretjo, tokrat na hiši Pa-
vleta Kalana v Hosti. Na slo-

vesnosti je zbrane nagovoril 
predsednik OZVVS Škofja 
Loka Pavle Jereb, slavnostni 
govornik je bil Peter Hawli-
na, v letih 1990 in 1991 žu-
pan Škofje Loke, ki je takrat 

potreboval um in pogum za 
odločitve in podporo pri iz-
vedbi aktivnosti v vojni za 
osamosvojitev Slovenije na 
območju takratne občine 
Škofja Loka. 

Ploščo sta odkrila župan 
Občine Škofja Loka Miha 
Ješe in Pavle Kalan, na či-
gar hiši ima spominsko 
obeležje posebno častno 
mesto. Predsednik OZVVS 
Škofja Loka Pavle Jereb in 
sekretar združenja Matjaž 
Oblak pa sta družini Kalan, 
ki je s svojim pogumnim 
dejanjem v letih 1990 in 
1991 dokazala zvestobo 
svoji državi Sloveniji, po-
delila tudi častni naziv slo-
venska družina. V kultur-
nem programu sta nastopi-
la Gašper Murn in harmo-
nikar Matevž Hostnik, 
učenca Glasbene šole Ško-
fja Loka. 

Spominska plošča 
hranitelju orožja
V Škofji Loki so odkrili že tretjo spominsko ploščo hranitelju orožja in 
streliva Teritorialne obrambe v letih 1990 in 1991.

Odkrili so spominsko ploščo hranitelju orožja v letih 1990 in 1991. O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, M

E
S

TN
I T

R
G

 1
5

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Občina Škofja Loka

JAVNI POZIV

o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zem
ljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero 
nadomestila na območju občine Škofja Loka za leto 2018.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zem ljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne ne-
premičnine in na te podatke podajo pripombe od 11. 12. 
2017 do 20. 12. 2017 v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni 
trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nadstropje, v času ura-
dnih ur. Pisne pripombe je mogoče poslati v času od 1. 12. 
2017 do 31. 12. 2017 na naslov Občine Škofja Loka.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in 
podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se 
lahko vloži na način:
 s poštno pošiljko na naslov: Občina Škofja Loka, 
 Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali 
  osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka na 

naslovu Mestni trg 15, v Škofji Loki.
Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo 
na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in 
na spletni strani občine na naslovu www.skofjaloka.si.

Datum: 7. 11. 2017
 Župan
 Mag. Miha Ješe l.r.

Nina Fehter

Škofja Loka – Na sporedu 
bodo koncerti uveljavljenih 
slovenskih zasedb, tematski 
glasbeni dogodki, družabni, 
gledališki in literarni večeri 
ter filmske projekcije. O le-
tošnjem Ostriginem mara-
tonu sem se pogovarjala z 
Martinom Štamcarjem, 
predstavnikom organizacij-
ske ekipe.

Začetek letošnjega marato-
na bo udaren?
"Na uvodni večer se boste 
lahko razplesali na Disku, 
prepoznavnem glasbeno-te-
matskem večeru, ki je že 
dolga leta stalnica Ostrigine-
ga maratona. Gre za večer, 
na katerem se z izborom 
glasbe popeljemo v mladost 
naših staršev, s scenografijo 
in 'zapovedanim stilom 
oblačil' pa ustvarimo pri-
stno, prijetno in zabavno 
vzdušje."
  
Zelo zanimiv bo sobotni ve-
čer ...
"Sobotni večer bo posvečen 
prepoznavnemu YugoRezu, 
dogodku, ki skuša glasbe-
nim jugonostalgikom poka-

zati, da scena na tem prosto-
ru še živi in se razvija, hkra-
ti pa bo to tudi drugi dogo-
dek v seriji praznovanja de-
setletnice Hafnerjevega me-
moriala. Skratka, premierno 
boste v Sloveniji lahko uzrli 
beograjske rokerske Turiste, 
na odru pa se jim bodo pri-
družili še ljubljanski alter-
nativni rokerji Lynch ter va-
raždinska kantavtorica Še-
ćer. Sladko bo." (smeh)

Nisem še prav veliko slišala 
o Kulturbli.
"Kulturbla je serija kultur-
nih večerov, ki jih v naših 
prostorih pripravlja Kultur-
no društvo Grable. V začet-
ku letošnje jeseni se je zgo-
dil premierni večer, na kate-
rem smo bili priča nekate-
rim odličnim performan-
som, zato komaj čakamo na 
naslednjega, ki se bo odvil 
na maratonsko nedeljo."

Na vaš oder prihajajo tudi 
priljubljeni in prepoznavni 
Matter.
"Drži, obiskali nas bodo na 
'drugi maratonski petek', v 
sklopu glasbeno-tematske-
ga večera TRAParija #2, ki 
ga pripravljajo mladi in 
prizadevni škofjeloški or-
ganizatorji. Karkoli si že 
mislim(o) o skupini Mat-
ter, vsekakor so glas neke 
generacije in tudi zato 
bodo nastopili na našem 
odru, čeprav sam zase lah-
ko rečem, da nisem njihov 
sledilec ali oboževalec."
  
Zaključek letošnjega mara-
tona bo glasen.
"Vsekakor. Sobotni večer bo 
v znamenju metalske glas-
be, saj pripravljamo zaključ-
ni večer letošnje sezone 
Ostrigine metalurgije. Ob 
tej naj omenim, da bodo 
naši stari znanci, heavy me-
talci Metalsteel predstavljali 
svoj novi, še popolnoma 
svež album, na odru pa se 
jim bodo ob tej priložnosti 
pridružili še black metalci 
Cvinger in death metalci 
Carnifliate. Obeta se torej 
prijetna noč z mešanico raz-
ličnih metalskih žanrov."

Prihaja Ostrigin 
maraton
V drugi polovici decembra (od 15. do 23. decembra) bo Škofjo Loko zaznamoval tradicionalni Ostrigin 
maraton, ki ga tudi letos pripravljajo Zavod O, zavod škofjeloške mladine, Kulturno-umetniško 
društvo Jadran, Kulturno društvo Grable in KŠŠ, klub škofjeloških študentov.

Martin Štamcar / Foto: Tine Hafner

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V sodelovanju 
s Slovensko zvezo tradicio-
nalnega karateja je karate 
sekcija Partizan Škofja Loka 
zadnjo soboto v oktobru v 
Športni dvorani Poden orga-
nizirala poseben dogodek, 
ki je potekal pod mentor-
stvom velikega mojstra ka-
rateja Tokuhise Takashija. 

"Dogajanje se je začelo s po-
sebnim treningom za otroke 
in mladostnike, vzporedno 
je potekal še seminar za so-
dnike, osrednji del pa je bil 
namenjen treningu pod vod-
stvom mojstra Tokuhise Ta-
kashija, ki je prav v dneh se-
minarja dopolnil 70 let. Za 
mnoge, zlasti mlajše genera-
cije, je bilo to prvo srečanje s 
tem velikim mojstrom, ki je 
v Slovenijo prišel konec leta 
1970. Najperspektivnejši 
praktikanti karateja iz Japon-
ske so bili namreč takrat po-
slani v Evropo, da bi širili 
karate znanje, in mojster Ta-
kashi je takrat dobil zadolži-
tev, da pomaga širiti karate 
na območju takratne Jugo-
slavije. Svojo novo domovi-
no je našel v Sloveniji, in si-

cer v Ljubljani, kjer ima se-
dež njegov klub, od tedaj pa 
je minilo že skoraj 47 let 
njegovega treniranja in pre-
dajanja znanja o karateju," 
sporoča Matej Mohorič Pe-
ternelj iz karate sekcije Par-
tizan Škofja Loka. "Za njego-
vo prizadevnost in vztrajnost 
pri širjenju karateja mu je 
letos japonsko zunanje mi-
nistrstvo podelilo tudi po-

sebno priznanje. Sicer pa se 
je seminarja v Škofji Loki 
udeležilo kar okoli sto prak-
tikantov karateja iz 16 različ-
nih slovenskih karate klu-
bov, ki jim je mojster prika-
zal nekaj novih zanimivih 
načinov pravilnega trenira-
nja in izvajanja različnih ka-
rate tehnik. Udeleženci so se 
na koncu ob skupinskem 
fotografiranju zahvalili moj-
stru Takashiju za izveden 
trening in preneseno zna-
nje. Mlajši člani karate sekci-
je Partizan iz Škofje Loke pa 
so že naslednji dan nekaj 
pridobljenega znanja izkori-
stili v Bohinju na prvem tek-
movanju v okviru nove sezo-
ne osnovnošolske karate lige 
in osvojili šest bronastih in 
eno srebrno medaljo."

Obisk velikega mojstra 
karateja 

Trening z velikim mojstrom karateja
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Mateja Rant

Gorenja vas – Župan Obči-
ne Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež je z Andrejo Krt 
Lah iz ambulante Lah iz 
Medvod sredi oktobra pod-
pisal koncesijsko pogodbo o 
izvajanju zdravstvene dejav-
nosti na področju splošne 
medicine na območju obči-
ne. Andreja Krt Lah, specia-
listka za družinsko medici-
no z dodatno opravljenim 
specialističnim izpitom iz 
javnega zdravja, je tako v za-
četku novembra začela z de-
lom v splošni ambulanti 
Zdravstvenega doma Gore-
nja vas. V ambulanti je na-
domestila Ando Perdan, 
dolgoletno gorenjevaško 
zdravnico, ki se je konec ok-
tobra upokojila.
"S podpisom koncesijske 
pogodbe je občina uspešno 
zaključila dolgotrajen posto-
pek podelitve koncesije, ki 
se je začel v juniju z objavo 
javnega razpisa, pridobiti pa 
je bilo treba tudi vsa potreb-
na soglasja, vključno s so-
glasjem ministrstva za 

zdravje, Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske, zavoda za 
zdravstveno zavarovanje in 
Zdravniške zbornice Slove-
nije," je ob podpisu pogodbe 
poudaril župan Milan Čadež 
in opozoril, da je to še toliko 
večjega pomena, ker se v ob-
čini še vedno srečujejo s po-
manjkanjem zdravnikov na 
področju primarnega zdra-
vstva. "Zato smo še posebno 
zadovoljni, da smo lahko 
koncesijo podelili strokovno 
izjemno usposobljeni zdrav-
nici, ki pozna okolje naše 
lokalne skupnosti, saj je v 
preteklosti že sodelovala z 
zdravniki koncesionarji v 
gorenjevaškem zdravstve-
nem domu."
Občina je po županovih be-
sedah doslej v razvoj zdra-
vstvenega centra Gorenja vas 
vložila veliko energije, tako 
glede širitve programa kot 
investicij, s katerimi so sku-
paj z nekaterimi zasebnimi 
zdravniki zagotovili razvoj 
sodobnega središča primar-
nega zdravstva za celotno ob-
čino, ki ga želijo še naprej 
programsko dopolnjevati.

Nova koncesionarka
V začetku novembra je z delom v splošni ambulanti Zdravstvenega doma Gorenja vas začela 
Andreja Krt Lah.

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je z 
Andrejo Krt Lah iz ambulante Lah iz Medvod sredi oktobra 
podpisal koncesijsko pogodbo o izvajanju zdravstvene 
dejavnosti na področju splošne medicine na območju 
občine. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Poljane – Krajani Poljan so 
se že pred časom razveselili 
novega križišča na regional-
ni cesti Škofja Loka–Gore-
nja vas v območju med 
Osnovno šolo Poljane in 
vasjo Dobje. Nova je tudi 
prometna ureditev s kro-
žnim obračališčem pri 
Osnovni šoli Poljane. S tem 
so poskrbeli predvsem za 
večjo varnost učencev, ki 
obiskujejo omenjeno šolo. 
Naložbo v gradnjo novega 
križišča oziroma odcepa v 
območju med osnovno šolo 
in vasjo Dobje je financirala 
republiška direkcija za in-

frastrukturo. Dela so bila 
vredna 155 tisoč evrov. Soča-
sno z gradnjo križišča so pri 
občini poskrbeli tudi za 
novo prometno ureditev ob 
zunanjem igrišču pri šoli. S 
krožnim obračališčem za 
šolske kombije so zagotovili 
večjo varnost otrok pri pri-
hodu v šolo in odhodu iz 
nje, saj kombijem zdaj ni 
več treba voziti vzvratno na 
glavno cesto. Za omenjeno 
naložbo so pri občini odšteli 
115 tisoč evrov. Sočasno so 
poskrbeli še za dodatna par-
kirišča ob šoli, v prihodnjih 
letih pa načrtujejo tudi gra-
dnjo nove ceste v Dobensko 
Ameriko.

Poskrbeli za večjo varnost
V sklopu praznovanja občinskega praznika so pretekli petek slovesno odprli novo križišče na 
regionalni cesti Škofja Loka–Gorenja vas in krožno obračališče pri Osnovni šoli Poljane.
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Spet smo v mesecu novem-
bru, ko praznuje občina Go-
renja vas - Poljane in se spo-
minjamo tudi časov, ko so 
bili kraji v Poljanski dolini 
prvič omenjeni v pisnih vi-
rih. Že pred več kot tisočle-
tjem se je vedelo, da so ti 
kraji pomembni in da tukaj 
žive delovni, zanesljivi in 
pametni ljudje. 
Lani sem pri načrtih za letos 
poudaril, da bomo začeli gra-
dnjo Športne dvorane v Gore-
nji vasi, da bomo šli v korak s 
prepoznavnimi turističnimi 
področji in da bomo naredili 
vse potrebno, da postane Tav-
čarjev dvorec spomenik dr-
žavnega pomena. Vse to nam 
je uspelo, ker smo sledili real-
no visokim ciljem. Uspelo 
nam je s preudarnim delom, 
najpomembnejše je pa to, da 
smo držali skupaj. Pri vseh 
omenjenih projektih je to šele 
začetek, tega se še posebej za-
vedam. Gradnja dvorane gre 
po časovnem planu in bo po-
trebno še veliko energije, da 
jo bomo pripeljali do zaključ-
ka, javni zavod Poljanska doli-
na je zastavil z delom, začetek 
pa je vedno najzahtevnejši. 
Za Tavčarjev dvorec se nam 
sedaj ponuja priložnost prido-
bitve tudi državnih sredstev, 
za kar se bomo še posebno 
potrudili. 
Vesel sem odločitve podjetja 
Polycom za gradnjo nove to-
varne v Dobju, saj je to velike-
ga pomena za ohranitev in 
doprinos novih tehnološko 
zahtevnejših delovnih mest v 
občini. Ministrstvo za obram-
bo RS nama je z našim po-
slancem Žanom Mahničem 
uspelo prepričati, da je zapu-
ščene prostore v Todražu mo-
žno uporabiti. Poiskali smo 
zainteresirane podjetnike, 
usklajevali medsebojne po-
godbe in v prihodnjem letu 
bodo tudi ti prostori postopo-
ma zaživeli. Ureditev poplav-
ne varnosti v Poljanah je ve-
dno bližje, saj smo z ministr-
stvom za okolje in prostor 
podpisali sporazum, ki je 
vreden 3,3 milijona evrov. Vse 
leto smo pripravljali projek-
tno in izvedbeno dokumenta-
cijo in srčno upam, da bomo 

še letos objavili razpis za izva-
jalca del. Praznovanje okrogle 
obletnice poljanske povesti 
Cvetje v jeseni pa je bil letos 
zanesljivo najodmevnejši do-
godek in prepričan sem tudi 
desetletja ali še več. V petih 
dneh nam je uspelo predsta-
viti praktično vse, kar je pove-
zano z našim rojakom Tav-
čarjem, njegovim delom na 
Visokem in njegovo povestjo. 
Najpomembnejše se mi zdi, 
da se danes ukvarjamo z nje-
govo cenjeno zapuščino in da 
njegovo in naše delo predaja-
mo prihodnjim generacijam.
Tudi ministrstvo za infra-
strukturo ima sredstva, na-
menjena našim koncem, in 
začela se bo gradnja proti 
Sovodnju in proti Todražu, 
krožišča v Poljanah, načrtuje 
se še odcepa proti Hotavljam 
in Suhemu dolu. Pri prome-
tu in varnosti smo pri osnov-
ni šoli v Poljanah s krožnim 
obračališčem dosegli želeni 
cilj, da so pešpoti v šolo var-
nejše. Z označevanjem mo-
drih con pa smo tudi dosegli, 
da je naenkrat dovolj parkir-
nega prostora, samo de je 
razporeditev prava. Na tem 
področju nas čaka sicer še 
veliko dela, vendar je to naš 
skupni izziv za prihodnost. 
Skupaj s sodelavci se trudi-
mo, da delamo v interesu ob-
čanov, zavedamo se tudi 
tega, da vedno vsem ni mo-
goče ustreči, prepričan pa 
sem, da je opravljeno delo za 
napredek tudi zadovoljstvo – 
in to je naše vodilo.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Ob praznovanju  
se ozremo nazaj

Milan Čadež

V oktobrski številki Loškega 
glasa je bil objavljen članek z 
naslovom Odkrili kip Luki 
Pintarju, katerega avtorica je 
Mateja Rant. Članek ne izra-
ža poznavanja okoliščin, ki se 
nanašajo na pobudo in zače-
tek raziskovanja življenja in 
dela Luke Pintarja.
V članku je navedeno, da so 
pred dvema letoma v Turistič-
nem društvu Slajka Hotavlje 

na pobudo Danila Jezerška za-
čeli podrobneje raziskovati delo 
in življenje Luke Pintarja. Na-
vedena trditev ne drži. Spodaj 
podpisani Boris Pintar sem z 
dopisom dne 5. 2. 2015 županu 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milanu Čadežu posredoval po-
budo, da se stota obletnica smrti 
našega rojaka Luke Pintarja 
primerno obeleži. Da sem bil 
pobudnik za začetek raziskova-
nja življenja in dela Luke Pin-
tarja, potrjuje tudi elektronsko 
sporočilo gospoda Petra Pokor-
na, ki ga je dne 14. 2. 2015 posre-
doval županu Občine Gorenja 
vas - Poljane Milanu Čadežu. 

Boris Pintar

Odkrili kip  
Luki Pintarju

Gorenja vas – Folklorna skupina (FS) Zala se je pred časom 
vrnila z gostovanja v Srbiji. Tja so se odpravili na povabilo 
izseljenke Ane Stojkovič, ki živi in dela v južnosrbskem mestu 
Vranje in je želela spoznati ljudi in kulturo iz kraja, kjer je živel 
in umrl njen praded Miha Černe, je pojasnila Lucija Kavčič iz 
FS Zala. "Našla nas je na spletu in nas prek Društva sloven-
sko-srbskega prijateljstva Zdravica iz Niša povabila, naj jih 
obiščemo in jim prikažemo kaj iz bogate zakladnice sloven-
ske folklore." Sledila sta po besedah Lucije Kavčič nepozabna 
nastopa v Nišu in v vasi Vrtogoš pri Vranju. Člani FS Zala so 
bili navdušeni nad prijaznim sprejemom in prijetnim biva-
njem v Srbiji, kjer so jim omogočili tudi dobre pogoje za na-
stop, zato verjamejo, da je to šele začetek kulturnega sodelo-
vanja. S svojim nastopom jih je namreč navdušila tudi njiho-
va mladinska folklorna skupina, ki jo nameravajo že prihodnje 
leto povabiti v Slovenijo, je še dejala Lucija Kavčič.

Zala gostovala v Srbiji
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Mateja Rant

Sovodenj – "Turistično dru-
štvo šteje 45 let, pari folklor-
ne skupine se vrtijo 35 let, 
turistični podmladek Podru-
žnične šole Sovodenj razi-
skuje 20 let, Grabljice pre-
pevajo 15 let, kvartet Krehov-
ci pa bi brez vključenosti 
članov v drugo zasedbo de-
loval dobrih 20 let," je oble-
tnice naštela Milka Burnik, 
ki skrbi za turistični pod-
mladek v društvu. Jubileje 
so zaznamovali s prireditvi-
jo, na kateri se je vsaka sek-
cija predstavila na svoj način 

– z besedo, s plesom, pesmi-
jo in z igranimi prizori.
Turistično društvo Sovodenj 
so pred 45 leti ustanovili z 
namenom turističnega ra-
zvoja kraja, je razložila Mil-
ka Burnik. Prav toliko let že 
skrbijo za ohranjanje tradi-
cije v zvezi s košnjo. V Novi 
Oselici se je po košnji zvrsti-
lo štirideset Pokošnjic, za-
dnjih šest let pa prireditev 
poteka pred košnjo pod ime-
nom Janez že kleplje. S ske-
či iz kmečkega življenja pri-
reditev vsako leto popestrijo 
člani igralske skupine, ki 
deluje znotraj društva. Po-

hvalijo se lahko celo z dve-
ma celovečernima predsta-
vama v dvorani na Sovo-
dnju, s predstavama Najlep-
ša je moja in Zadrega nad 
zadrego pa so se v letih 2003 
in 2010 odpravili celo na go-
stovanje. V TD Sovodenj že 
24 let pripravljajo tudi sreča-
nja Janezov, organizirajo še 
pohode ob nekdanji rapalski 
meji.
Pred 35 leti so na pobudo Ja-
neza Trevna v okviru dru-
štva ustanovili folklorno 
skupino. Pri oblikovanju 
skupine je imel po besedah 
Milke Burnik največ zaslug 
Marko Kržišnik. Skozi vese-
lje do druženja ob plesu in 
ljudskega izročila so nastali 
številni venčki plesov za raz-
lične priložnosti. Nastopali 
so tako v domačem kraju kot 
tudi po drugih slovenskih 
krajih in v zamejstvu. "Spr-
va so plesali v narodnih no-
šah, ob 25-letnici pa so se 
oblekli v vsakdanja kmečka 
oblačila, ki so jih tod okrog 
nosili okrog leta 1920," je 
pojasnila Milka Burnik.
Že dvajset let je dejaven tudi 
turistični podmladek v dru-
štvu. Že šestnajst let uspe-
šno sodelujejo na turističnih 
festivalih Turizmu pomaga 
lastna glava, kjer so si pri-
služili številna zlata in sre-
brna priznanja, je razložila 

Milka Burnik. Med drugim 
so se lotili raziskovanja ra-
palske meje in na njihovo 
pobudo so začeli s prvimi 
pohodi ob tej meji. "Pohode 
in druge dogodke bogatijo s 
svojimi dramatizacijami, 
njihov najbolj znan igrani 
prizor je Mica na konfinu, ki 
so ga od leta 2005 zaigrali 
približno 35-krat." Prav tako 
dvajset let bi praznoval tudi 
kvartet Krehovci, če se ne bi 
po desetih letih skupnega 
prepevanja vključili v pev-
sko skupino Pozdrav. Sku-
paj so izdali celo zgoščenko 

z naslovom Staro kljuse. Pet 
let manj pa pesem druži 
Grabljice, ki prepevajo stare 
ljudske in ponarodele pe-
smi. "Včasih pa tudi kaj prav 
po žensko poklepetajo tudi 
na odru," je pristavila Milka 
Burnik. Dobrih deset let na-
stopajo v nošah, kot so jih 
nekoč v teh krajih ženske 
nosile za praznike. 
V zgodbe odete poti ob ra-
palski meji so pred petimi 
leti botrovale rojstvu sekcije 
Kontrabant, je razložila 
Milka Burnik. "Tako tudi 
odrasli poskrbijo za igrane 

prizore resničnih dogodkov 
ob nekdanji meji, oblečeni 
v avtentična oblačila iz tiste-
ga časa." S TD Žiri sodelu-
jejo na vsakoletnem poho-
du v spomin priključitve 
Primorske k matični domo-
vini, skrbijo tudi za ureje-
nost pohodne poti ob rapal-
ski meji, od glavnega mej-
nika številka 35 na Vrhovcu 
v Podlanišču do mejnika 
številka 36 med Novo Oseli-
co in Cerkljanskim Vrhom 
ter do številke 38 na Mr-
zlem Vrhu, je še pojasnila 
Milka Burnik.

Praznovali s plesom in glasbo 
Pod okriljem Turističnega društva (TD) Sovodenj deluje več sekcij in prav vse letos praznujejo bolj ali manj visok in okrogel jubilej. Prvo nedeljo v 
novembru so se vse sekcije zbrale na skupnem praznovanju v dvorani na Sovodnju.

Folklorna skupina ima znotraj TD Sovodenj med sekcijami najdaljši staž, saj skupaj 
plešejo že 35 let. / Foto: arhiv društva

V društvu je zelo dejaven tudi turistični podmladek. 

Mateja Rant

Lučine – Otroci in zaposle-
ni v vrtcu v Lučinah so se 
ob začetku novega šolskega 
leta razveselili pokrite tera-
se, kar jim omogoča, da še 
več časa preživijo na sve-
žem zraku. Dobrih trideset 
kvadratnih metrov veliko 
teraso so po besedah vodje 
podružnične šole Lučine 
Martine Jelovčan izvajalci 
iz lokalnega okolja uredili 
prek poletnih počitnic. "O 
ureditvi pokrite terase se je 
govorilo od leta 2010 dalje, 
ko je na sedanji lokaciji za-
čel delovati vrtec," je spo-
mnila Martina Jelovčan. 
Vrtec v Lučinah letos obi-
skuje 19 otrok od drugega 
do šestega leta.

V podružnični šoli v Luči-
nah se veselijo še ene nove 
pridobitve – do konca leta 
naj bi jim namreč na mestu 
nekdanje dotrajane drvarni-
ce postavili manjšo lopo, v 
kateri bodo shranjevali orod-
je, zabojnike in biološke od-
padke. "Po drvarnici niti ni 
več potrebe, saj je ostala še iz 
časov, ko so v šoli kurili na 
drva oziroma kasneje na pre-
mog," je razložila Martina 
Jelovčan. Ker je nova lopa 
manjša od drvarnice, bodo 
ob šoli pridobili dodaten 
prostor za učilnico na pro-
stem. "Zdaj bomo lahko še 
povečali naš zelenjavni in 
zeliščni vrt, postavili klopi 
ter zasadili kakšna nova dre-
vesa ali grmičke," se veseli 
Martina Jelovčan.

Dve novi pridobitvi

Otroci v Vrtcu Lučine se lahko po novem igrajo na prostem 
tudi v nekoliko slabšem vremenu. / Foto: arhiv vrtca

Mateja Rant

Gorenja vas – Pri nastanku 
zbornika, ki ga je uredil se-
danji župnik v Poljanah 
Jože Stržaj, je sodelovalo 23 
avtorjev. Zbornik je razde-
ljen v tri tematske sklope. 
Prvi sklop brska po zgodovi-
ni poljanske župnije in po-
nuja pogled v preteklost, v 
drugem sklopu predstavlja-
jo zanimive ljudi iz njihovih 
krajev, zadnji sklop pa zaje-
ma utrip časa, ki ga živimo. 
Knjigo so posvetili sedanji 
cerkvi v Poljanah.
Razlog za nastanek obsežne 
knjige o poljanski župniji in 
njeni zgodovini je Jože Str-
žaj v šali navedel zavist, ker 
jih je župnija Leskovica pre-
hitela s svojim zbornikom. 
"Pa čeprav so sto let za 
nami," se še pošali Stržaj in 
navede še resnejši povod za 
izdajo zbornika, to je odkri-
tje dveh albumov fotografij, 
ki jih je posnel pokojni žu-
pnik Miro Bonča. Omenje-
nemu župniku in njegovim 
prizadevanjem za gradnjo 
nove cerkve v Poljanah so 

posvetili precej poglavij v 
knjigi. Potem ko so med 
drugo svetovno vojno poru-
šili staro baročno cerkev v 
Poljanah, so leta 1965 posta-
vili temelj nove cerkve po 
načrtih arhitekta Antona Bi-
tenca. Najstarejša cerkev v 
Poljanah je bila sicer roman-

ska, ko je postala premajh-
na, pa so na njenem mestu 
zgradili večjo gotsko cerkev, 
ki jo je leta 1710 nadomestila 
med vojno porušena baroč-
na cerkev stavbenika Matije 
Mačka. Zbornik ponuja tudi 
pogled v zgodovino župnije, 
ki je obsegala vso Poljansko 

dolino od Škofje Loke do Ži-
rov ter Sv. Treh Kraljev in 
Zavratca. Poljanska župnija 
je kot prva za celotno Poljan-
sko dolino nastala že leta 
1417 iz pražupnije sv. Jurija 
v Stari Loki. Župnija Polja-
ne je upravno sodila pod fre-
isinške škofe, cerkvenoprav-
no pa je pripadala oglejske-
mu patriarhatu do njegove 
ukinitve 1751, potem goriški 
nadškofiji do ukinitve 1787, 
istega leta je postala del lju-
bljankse nadškofije. Kot za-
nimivost so v zborniku do-
dali popis vseh kapelic na 
njihovem območju, ki jih po 
besedah župnika Stržaja 
okrog sedemdeset. Predsta-
vili so še vse duhovnike, ki 
so delovali v poljanski žu-
pniji, pa tudi vsa društva v 
kraju.
"Tudi župnija pušča sledi v 
času. Škoda, če jih ne bi opa-
zili in morda v kakšno stopi-
li z namenom, da okrepljeni 
s pogumom drugih naredi-
mo še lastno stopinjo, ki ne 
bo vezana na 'navajeno 
pot'," je novemu zborniku 
na pot zapisal Jože Stržaj.

Ob jubileju izdali zbornik
V sklopu praznovanja šeststoletnice župnije Poljane je izšel tudi zbornik Stopinje v času (1417–2017), 
ki so ga minuli četrtek predstavili v Sokolskem domu v Gorenji vasi.

Jože Stržaj z zbornikom Stopinje v času (1417–2017) 
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Ana Šubic

Železniki – Občina Železni
ki je pripravila predlog pro
računa za leto 2018, ki je po 
prvem branju na novembr
ski seji občinskega sveta v 
javni obravnavi še do jutri, 
28. novembra, občinski sve
tniki pa ga bodo dokončno 
potrjevali na naslednji seji 
21. decembra.
Prihodnji proračun ocenju
jejo na 6,8 milijona evrov. V 
strukturi odhodkov je 27 od
stotkov tekočih odhodkov, 
36 odstotkov tekočih trans
ferjev in prav toliko investi
cijskih odhodkov, kar znaša 
2,4 milijona evrov. "Predlog 
za leto 2018 je nekoliko višji 
od letošnjega proračuna, saj 
je osnovan na povprečnini 
551 evrov na prebivalca, 
medtem ko je letos znašala 
533,5 evra. To je posledica 
gospodarske rasti, zato drža
va namenja nekaj več denar
ja občinam," je pojasnil žu
pan Anton Luznar.
Če bodo uspešni na razpisu 
ministrstva za gospodarstvo, 
bo največja investicija uredi
tev Poslovne cone Alples. Za 
investicijo, ocenjeno na 485 
tisoč evrov, se nadejajo sofi
nanciranja v višini 368 tisoč 
evrov. "Največji poudarek bo 

na ureditvi križišča, česar si 
še posebno želijo podjetniki, 
saj se sedaj vzporedno dve 
cesti navezujeta na državno 
cesto. V coni bomo tudi ob
novili del vodovoda in javno 
razsvetljavo. V primeru neu
spešne kandidature na razpi
su ministrstva se bomo mo
rali projekta lotiti sami, kar 
pomeni, da bo izvedba posto
pna in bo trajala dlje časa," je 
napovedal. Na nepovratna 
sredstva upajo tudi za dokon
čanje kanalizacije na Stude
nem in pločnik v Dašnici. 
Letošnjim sedemdeset tisoč 
evrom za sofinanciranje 

gradnje gasilskega doma v 
Selcih bodo prihodnje leto 
primaknili še 130 tisoč 
evrov. Leseno konstrukcijo 
doma bi po prvotnih napo
vedih gasilcev že morali po
staviti prejšnji teden, a je 
prišlo do manjše zamude. 
Dela naj bi se začela ta petek 
in v primeru ugodnega vre
mena bo do 9. decembra 
gasilski dom pod streho, na
povedujejo v PGD Selca.
Za gradnjo kanalizacijskega 
tlačnega voda in črpališča na 
Studenem so zagotovili 99 
tisoč evrov. Več kot četrt mi
lijona evrov naj bi vložili v 

naselje Dašnica, kjer bodo 
obnovili kanalizacijo in vo
dovod ter gradili pločnik na 
odseku od hiše Dašnica 47 
do hiše Dašnica 59. Urediti 
nameravajo tudi prehod za 
pešce in navezavo na obsto
ječi pločnik v Dolenji vasi 
(petdeset tisoč evrov). Na 
Racovniku bodo dočakali 
težko pričakovano položitev 
finega asfalta, za kar je v ob
činskem proračunu predvi
denih 106 tisoč evrov. Na 
področju cestne infrastruk
ture sta dve večji investiciji v 
lokalni cesti Tajnetova žaga–
Potok in Podlonk–Prtovč, 
vsaka je vredna okoli 150 ti
soč evrov. Zanju bodo na 
podlagi zakona o financira
nju občin prejeli tudi 138 ti
soč evrov nepovratnih sred
stev ministrstva za gospo
darstvo in prav tolikšen zne
sek brezobrestnega posojila. 
Klasičnega zadolževanja 
prihodnje leto ne načrtujejo, 
so pa predvideli 368 tisoč 
evrov posojila za odplačilo 
obstoječih dolgov. 
Za elektronske tarče za 
strelsko društvo so zagotovi
li 62 tisoč evrov, pri čemer 
upajo na polovično sofinan
ciranje fundacije za šport. S 
34 tisoč evri nameravajo na
daljevati obnovo plavža.

Največ za poslovno cono
Ureditev uvoza v Poslovno cono Alples, rekonstrukcija cest Tajnetova žaga–Potok in Podlonk–Prtovč, 
ureditev Racovnika, komunalna infrastruktura v Dašnici, dokončanje kanalizacije na Studenem in 
gradnja gasilskega doma v Selcih sodijo med večje investicije Občine Železniki v prihodnjem letu.

Prihodnje leto nameravajo tudi dokončati ureditev 
Racovnika in položiti še fini asfalt. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Muzejsko druš
tvo Železniki je predstavilo 
nov zbornik za Selško doli
no Železne niti. Štirinajsta 
številka na štiristo straneh 
prinaša veliko zanimivega 
branja, pretežno iz zgodovi
ne te doline pa tudi iz seda
njosti. Vsebine je prispevalo 
24 avtorjev, tudi tokrat brez
plačno, zbornik pa je izšel s 
finančno pomočjo Občine 
Železniki.
Osrednji del so v Krekovem 
letu posvetili dr. Janezu 

Evangelistu Kreku. Franc 
Pfajfar se je v svojem pri
spevku Kreka dotaknil kot 
Selčana in domoljuba Sel
ške doline, Marjan Kokalj je 
predstavil njegovo leposlov
je, Miha Šimac je orisal nje
govo osebnost in pomen za 
slovenski narod, Katja Mo
horič Bonča pa se je posve
tila Kreku kot planincu in 
Krekovi koči na Ratitovcu. 
Kot pravi glavni urednik 
Rudi Rejc, med najbolj za
nimive vsebine sodi tudi 
raziskava o spodnjem bajer
ju v Železnikih. Avtor An

drej Bogataj je sprva name
raval pisati o hidroelektrar
ni Niko, ki so jo letos podrli 
in zgradili novo, a se je ob 
raziskovanju njegovo zani
manje razširilo še na elek
trarni v Zamlečju in Plnadi 
ter nato na kovačnice, vi
genjce, fužino, kladiva, za
pornice ..., tako da je na 
koncu nastal prispevek o 
vseh vodnih napravah na 
nekdanjem bajerju skozi 
Racovnik. Raziskava prina
ša prvi tako podroben pre
gled vodnih naprav od za
četkov železarstva do danes. 

Zadnji objekt, ki še izkori
šča moč nekdanjega bajerja 
in spominja na nekoč do
bro razvito železarsko de
javnost, je nova hidroelek
trarna z imenom Fužina.
V zborniku je tudi nekaj za
nimivih pogovorov. "Pred
stavljeni so misijonar Jože 
Rovtar, jasličar Konrad Tri
ler, naš pisec in zgodovinar 
Vincencij Demšar ter Alojz 
Žumer, častni občan za leto 
2015," je povedal Rejc. Ru
brika Imeli smo ljudi je to
krat posvečena pisatelju, 
šolniku in glasbeniku Josi
pu Levičniku (1826–1909), 
veliko zanimivega pa prina
ša tudi prispevek ob 110le
tnici ustanovitve šole v Mar
tinj Vrhu. Leta 1939 jo je 
obiskovalo rekordnih šest
deset učenk in učencev, 
pouk pa so ukinili leta 1974, 
po 67 letih obstoja šole.
Rejc je še povabil k soustvar
janju naslednjega zbornika. 
"Avtorji lahko pišejo o lju
deh, običajih, dogodkih, kul
turi, stavbni dediščini … Ve
liko zgodovine je še nerazi
skane, veliko ljudi je še ne
znanih, veliko dogodkov ne
odkritih."

Že štirinajste Železne niti
Osrednji prostor novega zbornika so posvetili Kreku, med najbolj zanimivi vsebinami pa je tudi 
raziskava o vodnih napravah na nekdanjem bajerju skozi Racovnik.

Uredniški odbor: Irena Prevc Hajdinjak, Aleš Primožič, Anja Čufar, Andrej Bogataj kot 
tehnični urednik, Tadeja Šuštar, Rudi Rejc in Katarina Primožič / Foto: Andrej Tarfila

Tudi letos se je ob pripravi 
proračuna za prihodnje leto 
pokazalo, da je želja in po
treb bistveno več kot bo raz
položljivih sredstev. Po gro
bi oceni še vsaj za pet priho
dnjih proračunov. Od 6,8 
milijona evrov, kolikor jih 
pričakujemo, kar 1,6 milijo
na namenimo vzgoji in izo
braževanju, predvsem za te
koče transferje vrtcem, šo
lam in prevoze. Drugo naj
večje področje je prostorsko 
planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost z 922 
tisoč evri, kamor spadajo 
ureditev Poslovne cone 
Alples, pločnika v Dašnici in 
Dolenji vasi, ureditev Racov
nika. Za cestni promet in 
infrastrukturo namenjamo 
575 tisoč evrov. Tu sta dva 
daljša odseka lokalnih cest 
proti Potoku in Prtovču ter 
nekaj krajših odsekov javnih 
poti po vaseh. Občina je raz
vejana, imamo približno 
dvesto kilometrov občinskih 
cest, od tega še vedno 55 ki
lometrov makadamskih. V 
letu 2018 bomo obnovili dva 
kilometra že asfaltiranih 
cest, na novo pa bomo asfal
tirali približno 1,5 kilometra 
makadamskih. Kar precej 
sredstev namenjamo tudi za 
odmere, odkupe in zemlji
škoknjižne ureditve lokal
nih cest. Leta 2019 naj bi 
bilo teh sredstev manj, ker 
ne bomo več odkupovali lo
kalnih cest, ampak samo od
merjali in urejali javne poti.
Nekateri občinski svetniki 
nam očitajo, da denarja ni
smo enakomerno porazdelili 
po občini. Treba je vedeti, da 
imamo kar 29 naselij in je 
nemogoče prav v vsako na
meniti investicijski denar.

Predlog proračuna za drugo 
obravnavo pripravljamo v 
začetku decembra. Takrat se 
lahko že bolje predvidi, koli
ko denarja bo na računu ob 
koncu leta, običajno pa se 
med prvo in drugo obravna
vo pokaže še nekaj prostih 
denarnih sredstev. Zagotovo 
je eden prvih projektov za 
naknadno uvrstitev v prora
čun urejanje boljšega dosto
pa do parkirišč Na Kresu in 
mesta, kjer želimo zgraditi 
dom starejših. Prijava za 
koncesijo za dom je bila od
dana konec oktobra, mini
strstvo pa bo marca poveda
lo, komu bo koncesijo pode
lilo. Na Mercator smo že 
naslovili pobudo glede ure
ditve dodatne poti mimo ba
zena. V obrazložitvi smo 
navedli, da stanovalci stol
pnic že dlje časa opozarjajo 
na otežen dostop do stol
pnic, tudi zaradi zoženja na 
dostopni poti, kjer je klanči
na za dostop in dostavo do 
železnine Mercatorja in zu
nanje skladišče. Odgovor 
pričakujemo še ta mesec. 

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Želja veliko več  
kot denarja

Ana Šubic

Železniki – "Na področju za
gotavljanja poplavne varno
sti Železnikov od našega 
septembrskega obiska na 
direkciji za vode žal ni bilo 
večjega napredka," je po 
tem, ko je minuli teden po
novno obiskal direkcijo, 
ugotavljal župan Anton Lu
znar. Izvedeli so, da je na 
razpis za izvajalca odkupov 
zemljišč prispela ena vloga, 
a še niso izdali sklepa o izbi
ri in podpisali pogodbe s po
nudnikom, ker še nimajo 
zagotovljenih evropskih 
sredstev, ki jih mora odobri
ti služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi
ko. Decembra naj bi prišli 
krajanom predstavit, kako 
bo potekal odkup zemljišč. 
So pa projektanti v zadnjih 
dveh mesecih domačinom 
že predstavili idejne zasno
ve za ureditev pritokov 

Prednja Smoleva, Češnjica 
in Dašnica. "Z načrtovanimi 
ukrepi so bili večinoma za
dovoljni, so pa krajani Da
šnice dodatno opozorili na 
plaz, ki jim grozi, in pre
majhno pretočnost mostu. 
Domačini iz hiš v spodnjem 
delu naselja nasproti špor
tnega parka pa so izrazili 
željo, da bi iz struge bolj re
dno odstranjevali prod in da 
bi se struga nad novo brvjo 
lahko nekoliko razširila na 
nasprotni strani, kot so hiše. 
Upamo, da bodo lahko v 
končnem projektu upošte
vali čim več izpostavljenih 
stvari," je pojasnil župan. 
Na direkciji za vode jim si
cer še vedno zagotavljajo, da 
bodo gradbeno dovoljene za 
prvo fazo ureditev struge Se
lške Sore od Alplesa do Do
lenčevega jezu pridobili v 
drugi polovici prihodnjega 
leta, za zadrževalnik pod 
Sušo pa do sredine 2019.

Predstavili bodo postopek 
odkupov zemljišč

Anton Luznar
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Ana Šubic

Železniki – "Veliko mi pome-
ni že to, da so moje delo pre-
poznali v domačem društvu 
in me predlagali za gasilca 
leta. Kar nisem mogel verje-
ti, da so izbrali mene, pa če-
prav prihajam iz majhnega 
društva," je po tem, ko so ga 
konec oktobra na drugem 
Dnevu nacionalne varnosti v 
Ljubljani razglasili za gasilca 
leta 2016, dejal Rok Habjan. 
Gasilcem se je pridružil pred 
38 leti pri svojih enajstih le-
tih. V tridesetih letih, kar je 
operativni gasilec, ga je naj-
bolj zaznamovala intervenci-
ja ob katastrofalnih poplavah 
leta 2007 v Železnikih. "Saj 
so bili kakšni požari, a so bile 
poplave najhujše. Cel mesec 
smo pomagali." Čeprav je vo-
znik avtobusa v mednaro-
dnem prometu, se je vedno 

odzval na klic na intervenci-
jo, če je bil le doma. Med le-
toma 2003 in 2005 je bil tudi 
gasilski poveljnik, od leta 
2013 dalje pa je njegov na-
mestnik. Izobražen je tudi za 
bolničarja prvega posredo-
valca.
V PGD Železniki poudarja-
jo, da Habjana odlikuje ne-

sebična pomoč pri vseh dru-
štvenih dejavnostih. Kot 
operativen gasilec je zadol-
žen za pravilno delovanje 
agregatov, motornih bri-
zgaln in nadtlačnih prezra-
čevalcev ter brezhibnost nji-
hovega prvega napadalnega 
vozila. Kot gasilski inštruk-
tor svoje znanje predaja na-

prej na izobraževanjih ob-
činskega gasilskega povelj-
stva. Je tudi sodnik na gasil-
skih tekmovanjih Gasilske 
zveze Škofja Loka.
Svojo požrtvovalnost je še 
posebej pokazal lani, ko je 
vodil izgradnjo dvigala za 
invalidnega sina njihovega 
pokojnega člana. Na delovi-
šču je delal dva meseca sko-
raj vsak popoldan, vzel je 
tudi dopust. Od 450 ur pro-
stovoljnega dela jih je več 
kot dvesto opravil Habjan.
"Ko se odpravi od doma, gre 
največkrat h gasilcem. Tudi 
graditi in polagati ploščice, 
na sestanek, včasih je treba 
avto peljati na servis … Da-
leč od tega, da bi bile samo 
intervencije. Teh je k sreči 
še najmanj. A če je bil doma, 
je vedno šel na intervencijo, 
tudi sredi noči. Veliko jih 
prav zvečer in ponoči. Nikoli 
ni premišljeval, da ga zjutraj 
čaka služba, pri kateri ne 
more zamujati, potnike je 
pač treba odpeljati," nam je 
o gasilcu leta zaupala njego-
va žena Nataša Habjan. Za 
gasilstvo je navdušil tudi 
hčerki, danes 20-letno Moj-
co in 16-letno Tino.
Habjanovo razglasitev za ga-
silca leta so v PGD Železniki 
proslavili še isti večer. Ne da 
bi vedel, so gasilci s kombi-
jem prišli ponj na njegov 
dom Na Kresu in ga po ovin-
kih odpeljali do gasilskega 
doma, kjer so ga sprejeli po 
gasilsko. Z vodo iz dveh ci-
stern so najprej zalili kombi 
in nato še gasilca leta, ki so 
mu pripravili slavje.

Habjan gasilec leta
Roka Habjana iz Prostovoljnega gasilskega društva Železniki so razglasili za gasilca leta 2016.

Rok Habjan z ženo Natašo ter hčerkama Mojco in Tino

Rok Habjan po razglasitvi za gasilca leta v družbi kolegov iz PGD Železniki / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Člani turističnih 
društev iz Selc in Železni-
kov so konec oktobra sodelo-
vali na Slovenskem dnevu v 
belgijskem Maasmechelnu. 
V goste jih je povabilo Slo-
vensko katoliško pevsko in 
kulturno društvo Slomšek, 
ki je bilo tudi eden od par-

tnerjev v evropskem projek-
tu EU2Gether, ki so ga letos 
izvajali v Železnikih. 
Na Slovenskem dnevu je na-
stopila starejša otroška fol-
klorna skupina iz Selc pod 
mentorstvom Sonje Čenčič, 
Turistično društvo Železni-
ki je pripravilo razstavo čipk, 
klekljarice so prikazale kle-
kljanje, Martin Pintar pa je 

razstavil kanglice. "Stična 
točka Železnikov in flam-
skega dela Belgije sta žele-
zarstvo in klekljanje. Tudi 
tam so bila rudarska obmo-
čja, medtem ko so ženske 
klekljale, je pa res, da njim 
čipka ne predstavlja več take 
kulturne dediščine kot 
nam," je razložila koordina-
torka obiska Andreja Megu-

šar. Med gosti so bili sloven-
ski veleposlanik v Belgiji 
Rado Genorio, Slovenci, ki 
delajo v evropskem parla-
mentu in komisiji, na vele-
poslaništvu in slovenskem 
stalnem predstavništvu v 
Bruslju pa tudi Jef Albrechts 
iz komisije za pobratenje v 
občini Maasmechelen. 
Dvajsetčlanska delegacija iz 
Selške doline je v okviru tri-
dnevnega gostovanja v Belgi-
ji, ki sta ga finančno podprla 
tudi Občina Železniki in Do-
mel, obiskala tudi evropski 
parlament. Razkazal jim ga 
je asistent evropskega po-
slanca Lojzeta Peterleta, Ško-
fjeločan Blaž Karlin, nato pa 
jih je skupaj s predsednikom 
društva Slomšek Stanetom 
Revinškom popeljal še po 
centru Bruslja. Gostovanje 
so sklenili z odprtjem razsta-
ve železnikarskih čipk in na-
stopom otroške folklorne 
skupine na veleposlaništvu v 
Bruslju.
Megušarjeva, ki je tudi čla-
nica komisije za mednaro-
dno sodelovanje na Občini 
Železniki, napoveduje, da 
bodo z Maasmechelnom še 
sodelovali. S tem belgijskim 
mestom je sicer že pobrate-
na Škofja Loka.

Gostovali v Belgiji

Na slovenskem veleposlaništvu v Bruslju v družbi veleposlanika Rada Genoria 

Ana Šubic

Železniki – "Ure pravljic so 
bile naša prva dejavnost, po-
tem so se začele delavnice za 
spretne prste, že nekaj let pa 
imamo tudi ustvarjalne delav-
nice," se knjižničarka v kra-
jevni knjižnici Ivana Tavčarja 
v Železnikih Tatjana Šmid 
spominja, kako so pred leti 
začeli izvajati aktivnosti za 
obiskovalce. Nabor so z leti 
precej razširili, tako da jim 
danes ponujajo pestro paleto 
brezplačnih aktivnosti. V tej 

sezoni so še posebej prilju-
bljene torkove delavnice veze-
nja za otroke in odrasle z Da-
mjano Kaplja, saj nanje pri-
haja šestnajst udeleženk in 
udeležencev. Nadaljevale se 
bodo po novem letu.
Otroke vsako prvo sredo v 
mesecu vabijo na delavnice za 
spretne prste pod vodstvom 
Saše Ambrožič, druga in tre-
tja sreda pa sta namenjeni 
uram pravljic, na katerih se 
izmenjujeta knjižničarki Ta-
tjana Šmid in Tatjana Berton-
celj. Četrto sredo običajno za-
znamuje lutkovna delavnica. 
"Dragica Toplišek Tušar pri-
pravi kratko dramatizirano 
igrico z lutko, otroci pa pod 
njenim vodstvom izdelajo 
svojo lutko, s katero še zaigra-
jo odlomek iz igrice," je razlo-
žila Šmidova. Vsak drugi četr-
tek se lahko udeležijo delav-
nic Beremo z nasmehom s 
psom Vilijem. Vodi jih Nika 
Weiffenbach, na delavnicah 

pa otroci berejo njenemu te-
rapevtskemu kužku. "Delav-
nice so še posebej priporočlji-
ve za otroke s težavami pri 
branju. Kužek jih posluša in 
za razliko od odraslih ne po-
pravlja. Otrok občuti, če ga 
nenehno popravljamo, zaradi 
česar lahko izgubi veselje do 
branja," opozarja Šmidova. 
Spomladi so ustanovili bralno 
skupino, ki jo vodi Janja Gar-
tner. "Z njo so pričele mlade 
bralke in obiskovalke knjižni-
ce, bralci in ljubitelji knjig se 
seveda lahko še pridružijo," je 

razložila Šmidova. Srečanja 
so mesečna, naslednje bo v 
sredo, 20. decembra, ko bodo 
obravnavale knjigo Ne zapu-
sti me nikdar, ki jo je napisal 
britanski pisatelj japonskih 
korenin nobelovec Kazuo Iši-
guro. V knjižnici občasno go-
stijo tudi predstavitve novih 
knjig, povezanih s Selško do-
lino, pred kratkim denimo 
zbirko folklornih pripovedi iz 
Selške doline. Nadaljevali 
bodo tudi s potopisnimi pre-
davanji.
S 14. decembrom bodo uvedli 
še četrtkove šahovske urice za 
otroke in odrasle, je napove-
dala Šmidova: "V Škofji Loki 
že potekajo in je kar precej 
zanimanja. Upamo, da se 
bodo prijele tudi v Železnikih. 
Urice ne bodo potekale pod 
vodstvom šahovskega men-
torja, pač pa bomo ponudili 
prostor, kjer se bodo ob četrt-
kih lahko srečevali ljubitelji 
šaha.

Kmalu tudi 
šahovske urice
V krajevni knjižnici v Železnikih prirejajo številne 
dejavnosti. Največ zanimanja za vezenje.

Priljubljene so tudi delavnice Beremo z nasmehom s psom 
Vilijem. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Turistično društvo Železniki vabi na 23. Andrejev 
sejem, ki bo v soboto, 2. decembra, od 14. do 19. ure na trgu 
pred cerkvijo sv. Antona. "Letošnji sejem bo prav poseben, že 
zato, ker bo decembra in ker se bodo ljudje spet lahko družili 
na prijetnem dogodku. Letos bo poleg ponudnikov, ki bodo 
prodajali raznovrstne artikle za Miklavževe nakupe, tudi tradi-
cionalna delavnica izdelovanja adventnih venčkov, in sicer od 
16. ure dalje. Kot običajno se bomo pogreli s toplimi napitki, 
morda tudi s pečenim kostanjem, letošnja največja posebnost 
pa bo skakalnica za otroke Mini Planica. Glede na to, da se je 
sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih že začela, bo 
letos novo prizorišče tudi v Železnikih. Pričakujemo veliko 
zabave, smeha, dobre volje, majhne stvari in prijetne ljudi," 
pravi predsednik društva Tomaž Weiffenbach. To soboto med 
9. in 15. uro pa se lahko odpravite tudi v Muzej Železniki, kjer 
bo v sklopu Ta veselega dneva kulture prost vstop. Tudi letos 
se bodo namreč pridružili kulturnim ustanovam, ki ob oble-
tnici Prešernovega rojstva na široko odprejo vrata.

Andrejev sejem še bolj pester
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Mateja Rant

Žiri – Letošnje leto zazna-
mujeta devetdesetletnica 
rojstva žirovskega slikarja, 
pisatelja in glasbenika Jože-
ta Peternelja - Mausarja ter 
donacija njegovih osebnih 
predmetov njegovih dedinj 
Muzeju Žiri, je ob odprtju 
razstave poudaril kustos Lo-
škega muzeja Škofja Loka 
Boštjan Soklič. Ob tej prilo-
žnosti so se zato odločili pri-
praviti razstavo, na kateri so 
predstavili izbor njegovih 
del ter predmetov iz Loške-
ga muzeja in Muzeja Žiri. 
Tako so se poklonili spomi-
nu na enega pomembnejših 
Žirovcev, ki je slavo Žirov že 
pred štiridesetimi leti pone-
sel v širni svet, je dejal So-
klič.
Jože Peternelj - Mauser po 
Sokličevih besedah sodi 
med pomembnejše sloven-
ske ustvarjalce v 70. in 80. 
letih prejšnjega stoletja in 
vidnejše predstavnike tako 
imenovane žirovske šole na-
ivnega slikarstva. "Tako z 
razstavo populariziramo 
tudi umetniško zvrst, ki je 
doživela velik vzpon pred 
štiridesetimi leti." Gre za 
zelo prvinsko umetnost, za 
katero se uporablja tudi ter-
min primitivno, a po Sokli-
čevem prepričanju to zveni 
slabšalno, zato se mu ta ter-
min ne zdi najbolj prime-
ren. "Mausar je z Janezom 
Sedejem, Konradom Peter-
neljem - Slovencem in Iva-
nom Gluhodedovom dvignil 

kakovost samorastniškega 
likovnega ustvarjanja na ra-
ven, ki je osupnila tako laič-
no kot strokovno javnost. Po 
njihovi zaslugi so likovni te-
oretiki Žiri proglasili za tako 
imenovane rovtarske Ate-
ne." In če so Žiri rovtarske 
Atene, potem je Mausar ži-
rovski Apelles, je dodal So-
klič. 
Na razstavi so pripravili re-
trospektivo Peterneljevega 
slikarstva, obenem pa prek 
njegovih osebnih predme-
tov, med katerimi so števil-
ne knjige, priznanja, ki jih 
je prejel, njegov pisalni 
stroj, harmonika in fotogra-
fije iz osebnega albuma 
omogočajo vstop v zakladni-
co avtorjevih spominov. Ta 

del razstave po Sokličevih 
besedah ponazarja umetni-
kovo kompleksno osebnost 
in predstavlja njegov inti-
mni, z ustvarjalnostjo izpol-
njen notranji svet, ki je zu-
nanjemu svetu daroval ne-
štete bisere - podobe, glasbo 
in pisano besedo. Galerijski 
prostor so poskušali pretvo-
riti v umetnikov duhovno 
bivališče, kjer so nastajale 
podobe ter se rojevale misli 
in stavki.
O Mausarju je na odprtju 
razstave spregovoril tudi nje-
gov prijatelj in sosed Viktor 
Žakelj, ki je spomnil, da se 
je Mausar najprej preskusil 
na področju literature, v sli-
karstvu pa je mentorja našel 
v Zoranu Kržišniku. "Jože je 

bil iskren umetnik," je pou-
daril in dodal, da bi bile lah-
ko njegove zgodbe, čeprav 
izmišljene, tudi resnične. Že 
kot otrok je namreč vpijal 
zgodbe popotnikov, ki so se 
ustavljali v njihovi hiši, in si 
na podlagi tega ustvarjal po-
dobo o slovenski in žirovski 
preteklosti. Po besedah žu-
pana Janeza Žaklja, ki je od-
prl razstavo, pa je bil Mausar 
apel in čevljar v eni osebi. 
"Njegovo zgodbo bi lahko 
predstavili kot tipično ameri-
ško zgodbo o uspehu, saj je 
prehodil pot od čevljarja do 
velikega umetnika." Po žu-
panovih besedah je slikal ži-
vljenje, ki ga je najbolje po-
znal, in tako promoviral Žiri 
po vsem svetu.

V spomin na 
žirovskega Apellesa
V Kulturnem središču Stare Žiri je na ogled razstava o Jožetu Peternelju - Mausarju, na kateri ga 
predstavljajo ne le kot slikarja, ampak so v predstavitvi tudi skozi nekatere osebne predmete 
poskušali zajeti njegovo kompleksno osebnost.

V Kulturnem središču Stare Žiri je na ogled razstava o Jožetu Peternelju - Mausarju. 

Mateja Rant

Žiri – V Društvu Slovenija 
Rusija, ki združuje ljubitelje 
ruske kulture in znanosti, 
vsako leto okrog martinove-
ga pripravijo izlet po Slove-
niji. Na pobudo njihovega 
aktivnega člana iz Žirov 
Francija Demšarja so tokrat 
obiskali Žiri, kjer jih je po 
Demšarjevih besedah priča-
kal zelo topel sprejem.
"V našem društvu se trudi-
mo ustvarjati dobre pogoje 
za sodelovanje med Sloveni-
jo in Rusijo. Društvo je po 
številu članov zelo močno, 
saj nas je kar tisoč takih, ki 
plačujemo članarino," je po-
jasnil Franci Demšar, tudi 

nekdanji veleposlanik v Ru-
siji. Vsako leto se med dru-
gim odpravijo na izlet po Slo-
veniji in tokrat so izbrali Žiri. 
Udeležilo se ga je skoraj dve-
sto njihovih članov. Med 
drugim sta jih nagovorila 
župan Janez Žakelj in ruski 
veleposlanik v Sloveniji 
Doku Gapurovič Zavgajev. 
Najprej so se ustavili v Kul-
turnem središču Stare Žiri 
in si ogledali tamkajšnji mu-
zej, nato pa so obiskali cer-
kev sv. Martina, ki jim jo je z 
umetnostno zgodovinskega 
vidika predstavil Lojze Dem-
šar. V nadaljevanju so si 
ogledali še galerijo čipk, Kr-
žišnikov vrt in utrdbe Rupni-
kove linije na Golem vrhu.

Predstavili so jim Žiri
Člani Društva Slovenija Rusija so sredi novembra na izletu v Žireh spoznavali tamkajšnjo zgodovino 
in kulturne znamenitosti.

Žiri so sredi novembra obiskali člani Društva Slovenija 
Rusija. / Foto: arhiv društva

V povezavi z Žirmi se je že 
večkrat oglasil gospod Janez 
Ritoper, za katerega domne-
vam, da še ni zbral poguma, 
da bi se predstavil s svojim 
pravim imenom. Še vedno 
ga vabim, da se oglasi na ob-
čini, da se v miru pogovori-
va ob kavi, soku ... Ugota-
vljam, da ima več predlogov, 
in zagotovo so nekateri tudi 
dobri.
Glede njegovega zadnjega 
pisanja, da ob dnevu refor-
macije nismo obesili zastav, 
pa bi ga najprej popravil, da 
smo kristjani tako katoličani 
kot protestanti in ne gre za 
dve različni veri. Osebno 
svojega prepričanja nikoli 
nisem skrival, že v osnovni 
šoli ne, ko sem bila zato vča-
sih tudi drugače obravna-
van. Spoštujem mnenje vsa-
kogar, tudi g. Ritopera, in se 
z njim globoko strinjam, da 
ima Primož Trubar veliko 
zaslug za slovensko besedo 
in da smo kot eden najmanj-
ših evropskih narodov že 
zelo zgodaj dobili knjižni 
jezik in ne nazadnje prevod 
knjige knjig v slovenščino 
kot petnajstega med okrog 
dva tisoč svetovnimi jeziki. 
Vesel bi bil, če bi se gospod 
oglasil tudi ob nezaslišanem 
dogajanju, ko koalicija pri 
izogibanju odločbi ustavne-
ga sodišča zaradi šestih za-
sebnih šol med 770 javnimi 
spreminja ustavo. 
Kar pa zadeva izobešanje za-
stav – to ureja poseben za-
kon, tega ne izvajamo glede 
na željo oziroma voljo župa-
na. Po veljavni zakonodaji 
zastave za dan reformacije 
ne izobešamo, prav tako ne 
za veliko noč in božič. Srčno 
upam, da bomo v Sloveniji 
spet kdaj ponosni, da smo 
Slovenci in da bomo komaj 
čakali, da lahko izobesimo 

svoj narodni simbol – slo-
vensko zastavo, tako kot je 
to navada v nekaterih razvi-
tih državah. 
V Sloveniji se res kar pogo-
sto dela izjeme, tako kot v 
nedavnem primeru ubogega 
sirskega begunca Ahmada 
Shamieha; a je ubogih ljudi 
še veliko in če se zavzameš 
za enega, bi se moral za vse. 
V Sloveniji je pogosto, da ti-
sti, ki bolj vpije in ima gla-
snejše simpatizerje, izpade 
bolj slišan. Večina ni nujno 
tisti, ki je najbolj glasen. 
Tako kot g. Ritoper pa sem 
tudi sam že večkrat pouda-
ril, da se mi zdi zelo po-
membno, da se odločamo 
skupaj in poskušamo iskati 
stvari, ki nas povezujejo, ne 
ločujejo. Zato se mogoče 
kdaj raje izognem kakšni 
ozko politični debati, ki bi 
nas zagotovo razdvojila, ni 
pa bistvena za razvoj našega 
kraja. Mogoče se je treba 
opredeljevati tudi glede ta-
kih stvari, a kljub temu ni 
treba v vsaki občini delati 
taborov. To po moje brez po-
trebe razdvaja pri pomemb-
nih zadevah. Vesel sem, da v 
Žireh znamo stopiti skupaj 
in se odločati v dobro vseh.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Iskati, kar nas 
povezuje

Janez Žakelj

Žiri – Planinsko društvo Žiri pripravlja v soboto, 2. decem-
bra, ob 18. uri v planinski koči na Mrzl'k na Mrzlem preda-
vanje z naslovom Od Ratitovca do svetovnega vrha. S pre-
davanjem bodo zaznamovali 40. obletnico ustanovitve Alpi-
nističnega odseka Škofja Loka, 30. obletnico smrti kiparja 
Toneta Logonderja, enega zgodnjih gornikov in avtorja 
skulpture Ivana Groharja ob vstopu v Sorico, ter 40. obletni-
co ustanovitve Gorske reševalne zveze Slovenije. Kot so za-
pisali organizatorji, so te obletnice navdihnile dr. Franca 
Vidica, da zbere in strne dogodke v knjigi Pot med zvezde. 
Na predavanju bodo obiskovalci lahko spoznali navdušujo-
čo zgodbo o neopaznih ljudeh, ki krojijo zgodbo o uspehu, 
ki nas uvršča med plezalsko najboljše v svetovnem merilu.

Od Ratitovca do svetovnega vrha
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Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri bodo v četrtek, 30. novembra, 
ob 19. uri v goste povabili otroški pisateljici Tatjano Kokalj 
in Mileno Miklavčič. Z njima se bodo pogovarjali o ustvarja-
nju otroških knjig. Na kulturni večer zato vabijo tako otroke 
kot odrasle.

Kulturni večer z otroškima pisateljicama

Žiri – Društvo šmarničnih romarjev ŠmaR 3. decembra, na 
prvo adventno nedeljo, pripravlja zadnje romanje v tem 
letu. Tokrat se jim je mogoče pridružiti na romanju k sv. 
Andreju na Planino nad Horjulom. Zbirno mesto za odhod 
je na Novovaški 101 pri Jožetu Stanoniku ob 7. uri. 

Peš romanje na Planino nad Horjulom
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Mateja Rant

Žiri – Na mobilnost oziroma 
izmenjavo učencev so se 
osmošolci Mija Pirnat, Nina 
Artač, Manca Šubic, Jon Vel-
kavrh in Bine Rakušček sre-
di oktobra odpravili v Plevno 
v Bolgariji. Sočasno je pote-
kal tudi koordinacijski sesta-
nek za učitelje, zato so učen-
ce poleg koordinatorke pro-
jekta v žirovski šoli Maje 
Brezovar spremljali še Bar-
bara Tutta, Andrej Mivšek in 
Andrej Žakelj ter ravnatelj 
OŠ Žiri Marijan Žakelj in 
vodja vrtca Damjana Milar-
dović. Njihova gostiteljica je 
bila tokrat srednja šola za vi-
nogradništvo in vinarstvo.
Žirovska šola pri projektu 
Čutim les – za vedno sode-
luje s šolami iz Italije, Nem-
čije, Bolgarije in Poljske. 
"Projekt promovira podje-
tniško miselnost oziroma 
podjetništvo na podlagi upo-
rabe materiala iz gozdov. Z 
različnimi partnerskimi šo-
lami tako mladi ustvarjajo 
dobre, kakovostne medse-
bojne odnose in stremijo k 
skupnim dosežkom," je po-
jasnila Maja Brezovar. V 
okviru tokratne izmenjave 
so učenci gostovali pri dija-
kih omenjene bolgarske 
šole. Razen tega, da so sode-
lovali pri nekaterih dejavno-
stih v okviru šole, so se ime-
li priložnost seznaniti s kul-
turo in navadami v Bolgariji 
ter si ogledati nekatere tam-
kajšnje znamenitosti. Maja 
Brezovar je posebej pohvali-
la učence, ki so se udeležili 
mobilnosti, saj so na aktiv-
nosti prihajali točno in bili 

motivirani ter so imeli ko-
rekten in spoštljiv odnos do 
vseh.
Točnost in redno obiskova-
nje pouka pa po besedah 
Nine Artač ni ravno odlika 
bolgarskih šolarjev. "Zgodi-
lo se je, da smo bili pri pou-
ku prisotni samo štirje, ka-
sneje se nam je pridružil še 
en dijak," se je čudila nad 
nezanimanjem dijakov za 
obiskovanje pouka. Ugotovi-
la je še, da se ne držijo urni-
ka, presenetilo jo je tudi, da 
zelo slabo govorijo angle-
ško, čeprav se angleščine 
začnejo učiti že v vrtcu. "S 
svojim gostiteljem sem ko-
municiral prek spletnega 
prevajalnika, starši pa so na 
srečo znali srbsko," je težave 
s komuniciranjem opisal 

Bine Rakušček. Manca Šu-
bic pa je priznala, da si je pri 
sporazumevanju pomagala 
celo z risanjem. Opazili so, 
da so šolski prostori zelo sla-
bo opremljeni. "Kabinet uči-
telja pa je bil večji kot učilni-
ca," je z začudenjem ugota-
vljal Bine Rakušček.
Izmenjave se je tokrat udele-
žila tudi vodja vrtca pri 
Osnovni šoli Žiri Damjana 
Milardović, ki je tako imela 
priložnost obiskati najstarej-
ši vrtec v Plevnu. "Sistem 
njihove predšolske vzgoje je 
zelo podoben našemu, razli-
ka je le v tem, da oni že v 
tem obdobju namenjajo ve-
čji poudarek učenju, kar je 
zelo podobno začetnim ra-
zredom naše osnovne šole." 
Prisotni so bili pri uri mate-

matike v vrtcu, sicer pa se 
bolgarski otroci že v vrtcu 
srečajo tudi z branjem in 
opismenjevanjem ter angle-
škim jezikom in celo podro-
čjem informacijsko-komuni-
kacijskih tehnologij. Ob tem 
je Damjana Milardović poja-
snila, da v Bolgariji otroci v 
šolo vstopijo s sedmimi leti. 
"Pred leti so tudi pri njih po-
skusili z uvedbo devetletne 
osnovne šole, a so se vrnili 
na osemletko." Tako že v vrt-
cu otroci pri delu uporablja-
jo delovne zvezke in učne li-
ste, kar pri nas ni dovoljeno. 
Poudarila pa je še eno po-
membno razliko med našim 
in bolgarskimi vrtci, in sicer 
da pri njih vladajo precej 
nižji standardi glede varno-
sti na igrišču.

Matematika že v vrtcu
V okviru projekta Erasmus+ I Feel Wood – For Good oziroma Čutim les – za vedno se je pet učencev 
Osnovne šole Žiri udeležilo mednarodne izmenjave v Bolgariji.

Udeleženci izmenjave pred muzejem na prostem Etar / Foto: arhiv šole

Mateja Rant

Žiri – Na srečanje vsako leto 
povabijo vse občane, ki so 
stari 78 let in več. V žirovski 
občini jih je po besedah 
predsednice krajevne orga-
nizacije RK Žiri Marije Ko-
kalj ta čas 380. Vabilu na 
srečanje se je odzvalo 160 
starejših občanov, tako da so 
bili organizatorji zelo zado-
voljni z udeležbo. Srečanja 
se je udeležilo tudi šest ob-
čanov, ki so stari devetdeset 
let in več. Najstarejša občan-
ka je Marija Voljč, je še do-
dala Marija Kokalj, ki je sta-
ra 99 let.
Zbrane je med drugim na-
govoril župan Janez Žakelj, 
ki je bil vesel dobre udeležbe 
starejših. "Populacija se sta-
ra tudi v Žireh; to nas na ob-

čini vsako leto še dodatno 
spodbudi, da smo karseda 
aktivni pri iskanju rešitve 
vprašanja skrbi za starejše." 
Zato ga še posebno veseli, 
da so projekti za gradnjo 
doma za starejše pripravlje-

ni in jim je uspelo najti tudi 
investitorja. Čakajo pa še na 
odločitev ministrstva za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti glede 
podelitve koncesije za opra-
vljanje institucionalnega 

varstva v domovih za starej-
še. "V primeru, da bomo 
uspeli pridobiti koncesijo, 
bomo v Žireh dobili ne samo 
sodoben dom za starejše, 
ampak center, iz katerega 
bodo vodili tudi oskrbo na 
domu ter zagotavljali dnev-
no varstvo in druge oblike 
skrbi za starejše." Zbrane so 
nagovorili še župnik Jakob 
Kralj, predsednica območ-
nega združenja RK Škofja 
Loka Milena Miklavčič, 
predsednik Društva upoko-
jencev Žiri Vojko Rupnik in 
predstavnica Društva invali-
dov Žiri Anica Govekar. Sre-
čanje so popestrili s kultur-
nim programom, ki so ga 
pripravili učenci Osnovne 
šole Žiri pod vodstvom men-
torice Petre Novak in skupi-
na loških orgličark.

Prijetno druženje starejših
V krajevni organizaciji Rdečega križa (RK) Žiri so v sodelovanju z občino konec oktobra pripravili 
tradicionalno vsakoletno srečanje starejših občanov.

Srečanja starejših občanov se je letos udeležilo 160 
občanov, starih 78 let in več. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Žiri – Tisoč parov obutve so 
zbrali v okviru dobrodelne 
akcije Podari svoj par, ki so 
jo v podjetju Alpina v sodelo-
vanju z Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS) 
pripravili drugo leto zapored. 
Akcijo so zasnovali pod ge-
slom »s čevlji, ki jih ne potre-
bujem, tebe obujem« s ci-
ljem zagotoviti toplo obutev 
za družine v socialni stiski.
Zbrano obutev so predstav-
nikom ZPMS izročili sredi 
novembra na sedežu podje-
tja, pri čemer je tristo parov 
zimskih čevljev Alpina po-
darila iz svojega prodajnega 
programa. »Družine in po-
samezniki potrebujejo po-
moč, kar potrjujejo številne 
prošnje, ki jih v Alpini dnev-
no prejemamo,« je ob pre-
daji zbrane obutve poudaril 
komercialni direktor Aleš 
Poljanšek. Dobrodelna akci-
ja Podari svoj par je v vseh 

Alpininih prodajalnah pote-
kala ves mesec oktober ob 
podpori ambasadorjev mis 
Slovenije Maje Zupan in bi-
atlonca Klemna Bauerja. 
Zbrali so nekaj več kot se-
demsto parov rabljene, a 
lepo ohranjene jesenske in 
zimske ženske, moške in 
otroške obutve. »S pomočjo 
Alpine, ki je podarila tristo 
parov, se je zbralo več kot 
tisoč parov tople obutve, ki 
bo v mrzlih dneh mnogim 
družinam olajšala stisko in 
polepšala dan,« so pojasnili 
v Alpini. V ZPMS bodo po-
skrbeli, da bo obutev, pred-
vidoma do začetka decem-
bra, prišla v prave roke. »Na-
črtujemo, da bomo z zbrani-
mi čevlji lahko pomagali več 
kot dvesto družinam,« je 
dejala generalna sekretarka 
ZPMS Breda Krašna in se 
ob tem zahvalila zaposlenim 
v Alpini, ki so obutev skrbno 
pregledali, očistili in vsak 
par zapakirali v škatlo.

Zbrali tisoč parov 
obutve
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Žiri – Občinsko združenje 
borcev za vrednote NOB Žiri 
je konec oktobra tudi letos 
pripravilo slovesnost v spo-
min na 23. oktober 1943, ko 
so partizanske enote iz Žirov 
izgnale nemške okupatorje. 
Za Žiri je bil to veličasten 
dan, ki ne sme izgubiti po-
mena, so poudarili na slove-
snosti. Kot je ob tem spomni-
la slavnostna govornica Mir-
jam Jan Blažić, do konca 
druge svetovne vojne okupa-
tor potem nikoli več ni vzpo-

stavil oblasti v Žireh. "To je 
zgodovina, na katero gleda-
mo s ponosom," je poudarila 
in dodala, da smo danes 
kljub temu priča stalnim po-
skusom spreminjanja zgodo-
vinskih dejstev ter pomisle-
kom o smiselnosti partizan-
skega boja in vlogi domo-
brancev. Slovesnosti so se kot 
vsako leto udeležili tudi člani 
sorodnega združenja z Veli-
kega Polja na Primorskem, s 
katerimi skupaj obiščejo spo-
menik njihovi rojakinji hero-
jinji Mihaeli Škapin - Drini, 
ki je padla v Žirovskem vrhu.

Dan, ko so iz Žirov 
izgnali nemške vojake
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Maja Bertoncelj

Podobeno – Lenart Oblak, 
26-letnik iz Podobena, je v 
biatlonu šest let, prej je tre-
niral športno streljanje. Je 
član slovenske biatlonske 
reprezentance in njegov le-
tošnji cilj so olimpijske igre.
 
Kako ste iz športnega stre-
ljanja prišli v biatlon?
"Že ko sem streljal v Gore-
nji vasi, sem bil precej fizič-
no aktiven. Kolesaril sem, se 
ukvarjal z gorskim in ce-
stnim tekom ... Praktično 
sem bil ravno toliko aktiven 
fizično kot strelsko. Na kon-
cu mi je začelo zmanjkovati 
časa za vse in sem rekel, da 

bom počel eno stvar in tisto 
stoodtstotno. Odločil sem se 
za biatlon. Se pa še vedno z 
velikim veseljem udeležim 
kakšne rekreativne tekme, 
sploh kolesarske dirke na 
Stari vrh, zelo pri srcu so mi 
tudi maratoni, pa gorski 
teki. Letos sem na Ljubljan-
skem maratonu tekel na 10 
kilometrov. Če imam čas, če 
sem doma, se teh prireditev 
z veseljem udeležim."

Je bil prestop v biatlon težji, 
kot ste pričakovali?
"Skozi leta sem natančneje 
spoznaval, kaj je biatlon in 
potreboval kar nekaj časa, da 
sem usvojil tudi strelsko 
znanje. Športno streljanje je 

vseeno precej drugačno od 
biatlonskega. Ko sem prišel 
v biatlon, je kdo rekel, saj si 
strelec, boš pa že zadel. Teh-
nika streljanja, od dihanja, 
proženja, merjenja, vsi ti 
najbolj pomembni elementi 
streljanja so v biatlonu pov-
sem drugačni kot v špor-
tnem streljanju. Sam polo-
žaj je res podoben, vse dru-
go, tudi oprema, pa ne. Bia-
tlonci imamo na sebi tenek 
dres, pri športnem strelja-
nju imaš prav poseben strel-
ski jopič. Biatlon je svoja 
zgodba. To je šport, ki mi je 
v veselje. Dober je predvsem 
občutek, ko napreduješ, če 
tega ni, je težje najti motiva-
cijo."

V lanski sezoni ste prvič 
osvojili točke svetovnega po-
kala. Kakšna je pripravlje-
nost v letošnji?
"Moj doslej najboljši rezul-
tat v svetovnem pokalu je 35. 
mesto, ki sem ga dosegel v 
lanski sezoni v Anterselvi. 
Na nek način sem kar pono-
sen na to. Do olimpijskih 
iger se moram še enkrat 
uvrstiti do tridesetega me-
sta, če hočem nastopiti na 
največjem tekmovanju v se-
zoni. Olimpijske igre so moj 
letošnji prvi cilj. Če bom po-
kazal tisto, česar sem sposo-
ben, ga lahko dosežem."

Po koncu sezone boste za-
dovoljni, če ...

"Če se bom uspel uvrstiti na 
olimpijske igre, če bom 
osvojil nove točke svetovne-
ga pokala, ne enkrat, rad bi 
jih večkrat."

Kaj poleg biatlona še počnete?
"Po duši sem avanturist. Pa-
dalstvo je šport, ki mi je naj-
bolj všeč. Če bi lahko nekaj 
izbral, kar bi delal celo ži-
vljenje, bi bilo to zagotovo 
letenje s padalom. Igram 
tudi diatonično harmoniko. 

Ko sem bil mlajši, sem tudi 
tekmoval. Glasba in šport je 
tisto, kar me osrečuje. Poleg 
tega pa sodelujem tudi v eki-
pi Sense, ki jo vodi Andrej 
Černe. Zasnovali smo tudi 
biatlonska kopita, kar je bila 
moja ideja, realizirala pa sva 
jo skupaj z bratom Gašper-
jem, ki je tudi trener in ser-
viser deskarja na snegu 
Žana Koširja. Aktivnosti 
imam poleg biatlona še kar 
nekaj."

Biatlonec, ki je po 
duši avanturist
Biatlonec Lenart Oblak je v lanski sezoni prvič osvojil točke svetovnega pokala, letos pa si želi 
tekmovati na olimpijskih igrah. Šport in glasba sta tisto, kar ga osrečuje.

Lenart Oblak si v letošnji zimi želi novih točk svetovnega 
pokala in nastopa na olimpijskih igrah.

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

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

Odkup bukove hlodovine-goli. 
Takojšnje plačilo. 

www.biomasa-markun.si

T: 040 825 242

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

20. SREČANJE

Z VINARJI  
in MIKLAVŽEV LUFT

Škofja Loka, 
Mestni in Cankarjev trg 
sobota, 2.12. od 9 do 13 ure

Degustacija različnih vinskih 
sort, 80 stojnic s slovenskimi 
proizvodi, gost - Gašper 
Čarman sommelier, odprta 
kuhna, praznična darila,
Trio Šubic, folklora, pevci…
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Nakup  
1 izdelka 

Nakup  
2 izdelkov 

Nakup  
3 izdelkov  

ali več        - 30%     
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Akcija  

v mesecu     

decembru*

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA
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slikanica besedilo Božo Rustja
ilustracije Juan Juvančič

Miklavževi škornji
Zakaj Miklavž položi svoje 
darove v škornje in zakaj jih 
včasih pusti v peharju ali na 
krožniku? Na to vprašanje 
boste prejeli odgovor, če boste 
prebrali zgodbo o Miklavževih 
škornjih. Slikanici so dodani 
listi z risbami iz knjige, ki jih 
bodo otroci lahko pobarvali. 

 • 24 strani, format 17 x 24 
cm, slikanica z barvnimi 
ilustracijami, priloženi listi za 
barvanje

mehka vezava: 
redna cena 3,50 €
s kartico zvestobe 2,98 €

trda vezava: 
redna cena 7,90 €
s kartico zvestobe 6,72 €

BLIŽAJO SE PRAZNIKI!
VABLJENI V KNJIGARNO OGNJIŠČE,  
KJER IMAMO BOGATO PONUDBO KNJIG, 
VOŠČILNIC, JASLIČNIH FIGUR, IGRAČ  
TER DARIL ZA RAZLIČNE 
PRILOŽNOSTI. 
PRI NAS NAKUPUJE TUDI SV. MIKLAVŽ!

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h;
sob.: 8h – 12h

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28

Prodajalna Proalp, Planet Tuš Kranj
  info@proalp.si

040 251 169www.proalp.si

DA R I L N I  B O N I  P RO A L P
Čevl j i  so  lepo in  vredno dari lo.
Podari te  drugim vese l je ,  da s i
izberejo svojo naj l jubšo obutev!

Obutev iz prvovrstnih materialov  
Izdelano v Tržiču   Lasten razvoj
na osnovi mednarodnih izkušenj 
izdelamo tudi po meri vaših nog
Prijetna klima v čevljih   udobje

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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Vilma Stanovnik

Železniki – Sredi novembra 
je na centralnem strelišču v 
Ljubljani potekal drugi krog 
prve državne lige z zračno 
pištolo in puško. Tekmova-
nje je organiziralo Strelsko 
društvo Lotrič Železniki. 
Pri strelcih s pištolo je zma-
galo Strelsko društvo Lotrič 
Železniki, SD Kamnik je za-
sedlo deveto mesto. Med po-
samezniki je Miha Grohar 
(SD Domžale) zmagal, Kle-
men Tomaševič (SD Lotrič 
Železniki) pa je bil tretji. Po 
dveh krogih med strelci s pi-
štolo SD Lotrič Železniki 
deli drugo mesto s SK Ptuj, 
med posamezniki pa je Kle-
men Tomaševič iz SD Lotrič 
Železniki prvi, Rožle Repič 
(SD Kamnik) je sedmi, Miha 
Grohar pa osmi.
Med strelci s puško je bilo 
od gorenjskih najbolj uspe-

šno SD Trzin na tretjem 
mestu. Med posamezniki 
je bil najboljši Gorenjec 
Franc Pinter (SD Kamnik). 
Med strelci s puško je SD 
Trzin na petem, SD Triglav 

Javornik Koroška Bela pa 
na šestem mestu. Med po-
samezniki je Franc Pinter 
na četrtem mestu, Anže 
Presterel (SD Triglav Javor-
nik) pa na petem mestu.

Uspešni strelci
Člani Strelskega društva Lotrič so uspešno začeli novo sezono.

S pištolo so bili najboljši (od leve proti desni) Boštjan 
Simonič, Miha Grohar in Klemen Tomaševič.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Na začetku 
novembra je v Biogradu po-
tekala enajsta mednarodna 
regata Impression Sailing 
Week – ISW 2017. Štiriin-
dvajset posadk je prvi dan 
spremljalo deževno in oblač-
no vreme, v lahkih vetrovnih 
razmerah pa je vseeno uspel 
plov regate in zmagovalka 
dneva je bila jadrnica Taia2 
& White goose pod taktirko 
krmarja Gorana Djordjevi-
ča. Drugi dan so jadralke in 
jadralci startali še tri plove. 
Zaradi slabega vetra je tretji 
plov uspešno končala le ja-
drnica Taia. 

Tako so absolutni zmago-
valci regate postali člani 
škofjeloške ekipe Taia - 
Tempo group sailing team 
z jadrnico Taia2 & White 
Goose, ki jo je vodil krmar 
Goran Djordjević. 
Na drugo mesto se je uvr-
stila jadrnica Karpo (Elan 
450) s krmarjem Dušanom 
Ušeničnikom – (prav tako 
JK Loka Timing), tretje 
mesto je prijadrala posad-
ka Petra Keršana Fasala 
Sailing Team na jadrnici 
Elan 333. 
Izjemno jadralno znanje 
so prikazali tudi zmagoval-
ci skupine Elan 350 na ja-
drnici Victor – Igor Zu-

pančič, zmagovalci skupi-
ne Impression na jadrnici 
Pancho I (E50 – Impressi-
on) z ekipo mladih najstni-
kov iz Slovenije, ki jim je 
poveljeval Davidov sin Max 
Hawlina s krmarjema Sto-
janom Vodopivcem in An-
drejem Benedikom ter po-
sadka JK Loka Timing na 
jadrnici Felicitas iz Pule, 
ki jo je krmaril Janez Zajc.
Za prvo mesto je nove Elan 
Impression Amphibio 
smuči, veliko penino in 
prehodni pokal ISW 2017 
osvojil Goran Djordjević, 
ki je že najavil, da bo pokal 
skušal  obrani t i  tudi 
prihod nje leto.

Zmagovit zaključek 
loških jadralcev
V Biogradu na Hrvaškem je potekala mednarodna jadralska regata, na njej 
pa je prvo mesto v absolutni konkurenci pripadlo škofloški posadki Taia – 
Tempo group sailing team s krmarjem Goranom Djordjevičem.

Absolutni zmagovalci regate Impression Sailing Week 2017 so bili Taia – tempo group 
sailing team z jadrnico Taia2 & White Goose s krmarjem Goranom Djordjevićem.
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Popust se obračuna pri blagajni in se ne sešteva z ostalimi popusti. Popust ne velja za že znižane izdelke in izdelke v akciji. 
Popust velja tudi na www.nama.si.

V decembru obiščite 
veleblagovnico NAMA Škofja Loka 
tudi ob nedeljah.
Pričakujemo vas 3. 12., 10. 12. in 17. 12 med 8.30 in 13.00.

CIN, CIN, CIN, V NAMO JE PRISPEL MIKLAVŽ!

Preizkusite naravno, 
ročno izdelano kozmetiko Nacomi

20% za otroška oblačila, perilo in igrače
20% za modni nakit
20% za torbice
15% popust za parfume in toaletne vode

od 27. novembra do 6. decembra 2017
 In z njim prvi popusti za praznične nakupe …

do 15. decembra 2017

Menibližje
- 20%

Izkoristite številne 
praznične popuste za 

umirjeno nedeljsko 
nakupovanje.

Popust se obračuna pri blagajni. Dodaten 20% popust velja za že znižane  izdelke omenjenih blagovnih skupin. Popust ne velja za izdelke v akciji in posebej označene izdelke.

Nagrade: 
3-krat praktično darilo – zvezek A5  
s trdimi platnicami z Naminim vzorcem

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  
13. decembra 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4. 
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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja le15. 12. 2017.

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

Igor Kavčič

Na priljubljeni kulturniški 
lokaciji v Baru Freising ozi-
roma „pri Čirotu“ je na 
ogled nekoliko nevsakdanja 
slikarska razstava. Na ste-
nah bara namreč lahko ob-
čudujemo ženske akte sli-
karja Vojka Kumra iz Mala-
horne pri Oplotnici. Prijate-
lja slikarja s Štajerskega je v 
goste na Škofjeloško povabil 
Ločan Janez Bregant: „Vojka 
sem pred več kot petnajsti-
mi leti spoznal na nekem 
potovanju na Bavarskem. 
Znanstvo je preraslo v števil-
na druženja in obiske tako 
pri njem kot pri meni v Ško-
fji Loki. Vedno znova me 
navdušujejo njegove slike, 
zato sva ga s Cirilom povabi-
la, naj razstavi tu, v Baru 
Freising.“ Na odprtju razsta-
ve so zapeli pevci Škofjelo-
škega lovskega okteta, ume-
tnika in njegovo delo pa je 
predstavila Suzana Kodrič iz 
Majšperka, poznavalka Ku-

mrovega dela, ki je bila sli-
karju večkrat tudi model za 
njegove akte. Kasneje je za 
dodatno dobro voljo poskr-
bel harmonikar Andrej Krši-
nar, sicer član ansambla Bi-
tenc.
Vojko Kumer je tako doma 
kot na tujem priznan slikar, 
čeprav je v svojem slikar-
skem življenju ubiral samo-
rastniško pot. Njegov osre-
dnji likovni motiv je ženski 
akt, naslikan realistično, z 
izjemno natančno risbo. 
Akti so tudi večji del tokra-
tne razstave, saj je dobra po-
lovica od petnajstih predsta-
vljenih slik aktov v različnih 
tehnikah. Druga pogosta 
motiva pri Kumru sta nara-
va in živali. Tokrat lahko ob-
čudujemo konje in krajine 
njegovega domačega Pohor-
ja. Na ogled pa je tudi slika z 
motivom iz Škofje Loke, ki 
jo je avtor naslikal posebej 
za to razstavo. „Vojko sicer 
slika vse, tako akte kot sve-
tnike, prenovil je namreč že 

prenekatero poslikavo na 
kapelicah in znamenjih v 
njegovem koncu,“ hudomu-
šno doda Janez Bergant.
„Slikati po živih modelih v 
tako majhnem kraju, kjer 
živi umetnik, je vsekakor 
pogumno dejanje. To pa ni-
kakor ni ostalo neopaženo, 
saj je umetnik prejel veliko 
pohval in nagrad tako doma 
kot v tujini,“ je o slikarju po-
vedala Suzana Kodrič. Med 
drugim je tudi že trikrat pre-
jel pohvalo oziroma certifi-
kat Zveze likovnih društev 
Slovenije, ki jih ta podeljuje 
za kakovostna likovna dela. 
S svojimi deli pa je bil Vojko 
Kumer opažen tudi v tujini. 
Sodeloval je na več koloni-
jah, njegova dela so v zbir-
kah v Belgiji, Avstriji, na 
Madžarskem, Hrvaškem, 
Italiji ... Pred časom  je stik 
z njim poiskala Lidia Lauda-
ni, znana italijanska mane-
kenka in model in postala 
navdih nekaj Vojkovim sli-
karskim platnom.

Ženski akt in narava
V Baru Freising v stolpu Loškega gradu je na ogled razstava slik Vojka 
Kumra. Ženski akti, krajine in Škofja Loka.

Pri Čirotu: (z leve) organizator razstave Janez Bergant, avtorica besedila in slikarjev model 
Suzana Kodrič in slikar Vojko Kumer

Igor Kavčič

V Škofji Loki, danes, v torek, 
28. novembra, že tretje leto 
zapored svoja vrata odpirajo 
Izložbe domišljije. Prodajne 
razstave umetnikov, roko-

delcev, fotografov, oblikoval-
cev in ilustratorjev v skupni 
akciji povezujejo kar 15 or-
ganizacij in številne posa-
meznike z območja nekda-
njega Loškega gospostva. 
Svoje izložbe in prostore v 

starem mestnem jedru Ško-
fje Loke in bližnji okolici na-
menjajo predstavitvi ume-
tnin, unikatnih izdelkov in 
izdelkov sodobnega obliko-
vanja ter jih spreminjajo v 
praznične trgovine, ki bodo 
v maniri iskrive praznične 
domišljije odprte ves de-
cember.

Danes Izložbe domišljije

sobota, 23. DECEMBER, 20:00
ŠKOFJA LOKA, Športna dvorana Trata

t h e  s l o v e n i a n  m a s t e r s i n g e r s  -  s i n c e  1 9 5 1

Zimska pravljica
v koncertu

PRODAJNA MESTA VSTOPNIC
Bife BS OMV Škofja Loka, Loška zadruga na Trati, Gostilna na Vidmu Poljane,

Bazen Železniki, KGZ Sloga Kranj, po telefonu 051 697 736.

CENE VSTOPNIC
15 eur (do 6. 12.), po tem datumu 18 eur

KD SIMBA

ORGANIZATORJA: 
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Samo Lesjak

Škofja Loka – Pobudo je 
pred dvema letoma spodbu-
dilo dejstvo, da so na Aleji 
znamenitih Ločanov pov-
sem pozabili na mnoge žen-
ske, ki so s svojo vizijo ter 
delovanjem imele ali pa še 
imajo pomembno vlogo za 
razvoj družbe na različnih 
področjih. Ta spregled sku-
šajo v društvu tudi s tem 
projektom popraviti, obe-
nem pa spodbuditi družbo k 
večji enakopravnosti med 
spoloma, ženske pa k aktiv-
nemu uresničevanju svojih 
vizij. Tako so letos izpostavi-
li pomembne posameznice, 
kot so zdravnica in pediatri-
nja Štefka Križnar, profeso-
rica slavistike in romanisti-
ke ter publicistka Marija Ja-
mar - Legat, begunka iz 
Afganistana Injila Rahmani, 
klekljarica in likovna ume-
tnica Mira Kejžar, alpska 
smučarka Lea Ribarič ter 
muzealka in arhivarka Do-
roteja Gorišek.
Kot je poudarila Nina Arnuš 
iz Zavoda tri, opozarjanje ter 
prizadevanje za enakoprav-
nost spolov ni neki zgodo-

vinski artefakt, temveč je ak-
tualno tukaj in sedaj, obe-
nem pa je pozvala vse, ki bi 
želeli izpostaviti katero iz-
med žensk loške regije, za-
služnih za pomembne pre-
mike v družbi, znanosti ali 
kulturi, naj jim to sporočijo.
Tudi letos pa je Zavod Tri 
pri raziskovanju združil 
moči z domačim Loškim 
muzejem, ki o tej tematiki 
mesečno pripravlja poseben 
študijski krožek. Z vašo po-
močjo bi radi odkrivali še 
več o ženskah, ki izvirajo iz 

Škofje Loke in so se s svojim 
delom uveljavile doma in po 
svetu. Raziskovali bomo ar-
hive, fotografije, spomine in 
anekdote, ki so povezane z 
delom in življenjem naših 
rojakinj. Na koncu bodo iz-
sledki tudi predstavljeni jav-
nosti, je sklenila vodja sre-
čanj, kustodinja Loškega 
muzeja Biljana Rištić. Pri-
družite se lahko kadarkoli, 
naslednje srečanje bo v to-
rek, 12. decembra, v Muzej-
ski sobi Loškega muzeja na 
Škofjeloškem gradu.

Znamenite Ločanke
V Zavodu Tri nadaljujejo s projektom Znamenite Ločanke, ki prek kulturno-
umetniških praks opozarja na problem neenakovrednega predstavljanja 
žensk v javnosti.

Kakšne so pa tvoje sanje? – predstavitev znamenitih 
Ločank v Šolski ulici / Foto: Nina Arnuš

Za pakete VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ. Mesečna naročnina za naročniške pakete skupine VEČ za 
naročnike Telemachovih fiksnih storitev je mesečna naročnina z upoštevanim popustom, ki od sklenitve ustreznega 
dogovora za popust z vezavo 24 mesecev velja za naročnike fiksnih storitev 
Telemacha in največ 4 naročnike paketov skupine VEČ. Statistika o največ 
uporabnikih, ki izberejo Telemach, velja za obdobje od oktobra 2015 do 
septembra 2017 po podatkih Centralne baze o prenosljivosti številk. Vse 
cene so v DDV. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se o podrobnih 
pogojih ponudbe pozanimajte na www.telemach.si, v Telemachovih 
poslovalnicah ali na telefonski številki 080 22 88.

NAJVEČ MOBILNIH UPORABNIKOV
PREKLOPI NA TELEMACH

Pooblaščeni prodajalec: 
Gigakom d.o.o.,
Telemach Škofja Loka, 
Kapucinski trg 3, 
4220 Škofja Loka 
Tel: 070 751 300
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Mateja Rant

Loška zadruga je v začetku 
novembra v Gorenji vasi 
slovesno odprla prenovljeni 
zadružni dom in v njem za-
gotovila še pestrejšo ponud-
bo. Bistveno več prostora so 
namenili živilski trgovini, 
kjer so tako lahko razširili 
domači kotiček, s čimer so 
lokalnim dobaviteljem omo-
gočili prodajo njihovih iz-
delkov in posledično tudi 
širitev njihove dejavnosti. V 
prodajalni je zastopan celo-
tni proizvodni program Lo-
ške mlekarne ter pakirano 
meso in izdelki Loških me-
snin skupaj s celotno paleto 
izdelkov blagovnih znamk 
Mesnin Bohinja in Mesarije 
Arvaj. V pritličju ostaja po-
slovalnica Deželne banke 
Slovenije, nekdanji bar pa je 
zamenjala kavarna Ajda z 
bogato ponudbo dnevno 
svežih slaščic – tortic, ro-

gljičkov, kremnih rezin in 
sladoleda. 
Temeljite prenove že precej 
dotrajanega zadružnega 
doma, ki so ga z udarniškim 
delom leta 1950 zgradili za-
družniki sami, so se v Loški 
zadrugi lotili junija. Obnovi-
li so streho in fasado ter za-
menjali vsa okna in vrata. 
Na novo so uredili napeljavo 
v objektu in prešli na ogre-
vanje z elektriko. V prvem 

nadstropju so uredili poslov-
ne prostore, v drugem nad-
stropju pa stanovanja. V kle-
tnih prostorih so skladišča 
in strojnice za potrebe trgo-
vine in kavarne. Po novem 
so vgradili dvigalo za potre-
be najemnikov in stanoval-
cev ter ločeno dvigalo za po-
trebe lokala in trgovine. Vsi 
prostori v objektu so tako 
zdaj dostopni tudi invali-
dom in mamicam z vozički.

Nova podoba zadružnega doma
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