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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Naslednja 
uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona bo leta 2021. Dotlej 
pa v Škofji Loki na to mar-
kantno zapuščino, ki nima 
le lokalnega in državnega 
pomena, temveč od predlani 
kot nesnovna kulturna dedi-
ščina tudi Unescovo zaščito, 
spominjajo vmesni dogodki. 
Vsako leto v postno-veliko-
nočnem času potekajo Dne-
vi Škofjeloškega pasijona. 
Letos se bodo začeli 9. mar-
ca, ko se bodo ob 17. uri v 
novi pasijonski sobi na 
Mes tnem trgu 24 pod na-
slovom (Z)gradimo živo pa-
sijonsko skupnost začeli na 
njene stene podpisovati so-
delujoči na dosedanjih 
uprizoritvah Škofjeloškega 
pasijona. Organizatorja sta 
poleg Občine Škofja Loka 
še Muzejsko društvo Škofja 
Loka in Kulturno-zgodovin-
sko društvo Lonka Stara 
Loka, sodelujeta tudi Glas-
bena šola Škofja Loka in So-
kolski dom. Pasijonski dan 
se bo ob 19. uri nadaljeval s 
predstavitvijo publikacije 
Pasijonski doneski, preda-

vanjem Ivanke Kronawe-
tter-Starman o postnih pr-
tih na avstrijskem Koro-
škem, odprtjem slikarske 
razstave Marte Jakopič Ku-
naver in dokumentarne raz-
stave Škofjeloški pasijon – 
Processio Locopolitana.

V soboto, 17. marca, bodo ob 
19. uri v Stari dekaniji v Sta-
ri Loki priredili Pasijonski 
večer v Stari Loki Upanje v 
tretji dan, križev pot duhov-
nika in prevajalca Otmarja 
Črnilogarja. Dogodek prire-
jata Župnijski zavod sv. Juri-

ja Stara Loka in društvo Lon-
ka. V petek, 23. marca, ob 
19. uri bo tudi uradno odpr-
tje pasijonske sobe, osred-
njega informacijsko-pred-
stavitvenega prostora Ško-
fjeloškega pasijona. 

Pasijonski dnevi  
vse bližji
Marca in aprila bodo v Škofji Loki potekali Dnevi Škofjeloškega pasijona s številnimi dogodki. 
Organizirajo jih vsako leto v postno-velikonočnem času, čakajoč na leto naslednje uprizoritve te 
srednjeveške dramske igre avtorja patra Romualda. Marca odprtje pasijonske sobe na 
Mestnem trgu 24.

Z enim najmarkantnejših prizorov Škofjeloškega pasijona, Grešno dušo, bodo letos 
gostovali na Hrvaškem (prizor iz uprizoritve leta 2015) / Foto: Andrej Tarfila
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Po digitalizira-
ni tematski poti se lahko od-
pravi vsakdo sam, če je le 
vešč rokovanja s sodobno 
tehnologijo. Mi smo Romu-
aldovo pot spoznavali v 
družbi vodnikov Katje Štu-
cin in Jerneja Tavčarja z Ob-
čine Škofja Loka. Na voljo je 
tudi tiskana različica vodni-
ka po Romualdovi poti, o 
njej pripravljajo tudi zložen-
ke, a za mlajše obiskovalce 
je zagotovo privlačnejša di-
gitalna, saj loško zgodovino 
in njeno dragoceno kultur-
no dediščino prikazuje na 
sodoben način in niti naj-
manj suhoparno. Naspro-
tno, gre za interaktivno vo-
denje, ko se v poldrugi uri 
ogleda Škofje Loke lahko 
tudi igraš, tekmuješ, zbiraš 
točke in na koncu, ko si 
opravil vseh trinajst izzivov, 
dobiš nagrado. Svoj rezultat 
lahko deliš med prijatelje, 
poleg virtualne nagrade pa 
si na končni postaji lahko 
sam izdelaš cekin.
Prva in zadnja od trinajstih 
postaj Romualdove poti je 
pasijonska soba na Mes-

tnem trgu, ki jo bodo odprli 
v naslednjih tednih. Posa-
mezne postaje so označene 
z oštevilčenimi ploščicami s 
simbolom Škofjeloškega pa-
sijona na mestnem tlaku. 
Na pametni telefon si nalo-
žiš aplikacijo Nexto, nato iz-
bereš mesto Škofja Loka in 
nato vodnik po pasijonski 
poti. Nato lahko kreneš na 
Romualdovo pot s trinajsti-
mi postajami, ki se deloma 
prekrivajo s postajami križe-
vega pota, kjer se sicer v pa-
sijonski procesiji premikajo 
prizori iz Škofjeloškega pa-
sijona. Na ekranu vidiš zem-
ljevid Škofje Loke z označe-
nimi točkami, sicer pa te od 
ene do druge vodi pomirju-
joči glas patra Romualda, 
loškega kapucina, ki je pred 
tremi stoletji v srednjeveški 
Loki prirejal pasijonske pro-
cesije in napisal tudi besedi-
lo Škofjeloškega pasijona. 
Glas je Romualdu posodil 
dramski igralec Igor Žužek, 
ki mu prisluhemo še s po-
sebnim veseljem, ker nas po 
mestu vodi v pristni loški 
"šprahi". 

Z očetom 
Romualdom po Loki
Lani so v Škofji Loki odprli tematsko Romualdovo 
pot. S pametnim telefonom smo se te dni 
odpravili po njej in ob vodenju virtualnega patra 
Romualda spoznavali znamenitosti mesta, 
prizore iz Škofjeloškega pasijona in še marsikaj 
zanimivega. 

S pametnimi telefoni po Romualdovi poti / Foto: Tina Dokl
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Z miško  
v svet
Februarja je v Osnovni 
šoli Jela Janežiča 
potekalo državno 
računalniško 
tekmovanje Z miško  
v svet.
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ŠKOFJA LOKA

Nove vizije 
samooskrbe
Predavanji Sanje Lončar v 
sodelovanju z društvi na 
Škofjeloškem sta napovedali 
začetek projekta 3S Sodobne 
skupnostne samooskrbe.
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GORENJA VAS - POLJANE

Dve novi avtorski 
predstavi
Ljubiteljski igralci s Sovod
nja, ki ustvarjajo v okviru 
Neč Bat Teatra, se letos 
predstavljajo s komedijama 
Noro kraljestvo in Superkmet.
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ŽELEZNIKI

Ovir za odkupe ni več
Okoljska ministrica Irena 
Majcen je pooblastila direk
torja direkcije za vode, da 
lahko za odkupe zemljišč, 
potrebnih za izvedbo proti
poplavnih ureditev na Selški 
Sori, porabljajo sredstva vo
dnega sklada.
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ŽIRI

Spet bodo izdelovali 
čevlje znamke Peko
Podjetje Alpina je na javni 
dražbi pretekli torek kupilo 
zaščiteno blagovno znamko 
Peko, s čimer bodo ohranili 
najstarejšo slovensko obu
tveno blagovno znamko.

stran 11

Zgodba o Šubicih 
skozi pisma
Na slovenski kulturni praznik so v 
Šubičevi hiši v Poljanah predstavili 
knjigo Maruše Košir Dom slikarjev 
Šubic, pisma pripovedujejo, v kateri 
je zbrala zapise iz številnih 
Šubičevih pisem.
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Loški glas, torek, 27. februarja 2018

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
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. 2/let nik VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 17, ki je iz šel 27. februarja 2018.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Že lansko jesen smo začeli 
izvrševati zaveze, ki nam jih 
nalaga vključitev Škofjelo-
škega pasijona v zaščito 
Unesca, letos pa s tem nada-
ljujemo. Začenjamo se tudi 
pripravljati na prihodnje 
leto, ko bodo skladno z odlo-
kom stekle aktivne priprave 
za ponovno uprizoritev Ško-
fjeloškega pasijona leta 2021 
in bomo zaposlili tudi orga-
nizatorja. 
Letošnje pasijonsko dogaja-
nje v času pred veliko nočjo 
bo podobno lanskemu: pasi-
jonski dan s predstavitvijo 
publikacije Pasijonski done-
ski, glasbeno-literarni pasi-
jonski večer v Stari Loki, na 
cvetno soboto pasijonske de-
lavnice na Mestnem trgu v 
organizaciji Prosvetnega 
društva Sotočje in izdelava 
butarice velikanke v organi-
zaciji loških skavtov. Pasijon-
ski čas bomo dodatno popes-
trili še z odprtjem pasijonske 
sobe, ki je prva postaja lani 
odprte Romualdove poti. Na 
stene pasijonske sobe se 
bodo vpisovali udeleženci 
dosedanjih uprizoritev Ško-
fjeloškega pasijona, kasneje 
bodo urejena tudi kukala, 
skozi katera bodo vidni pasi-
jonski prizori. Poleg pasijon-
ske sobe bo pisarno odprlo 
tudi turistično društvo. 
Tudi po veliki noči se bodo 
še vrstili dogodki, povezani s 
pasijonom: aprila pasijonski 
koncert Godalnega kvarteta, 
predstavitev Ribniškega pasi-
jona v rokovski izvedbi, izven 
Loke se bomo udeležili veli-
konočnega dogajanja v Bu-
dimpešti, povabljeni pa smo 
tudi na Hrvaško v Marijo 
Bis trico na njihove "žudije" 
(dramatizirano velikonočno 
dogajanje, ko fantje iz hrva-
ških mest, oblečeni v antične 

rimske vojaške obleke, čuva-
jo božji grob). Na Hrvaškem 
bomo predstavili nekaj pri-
zorov iz Škofjeloškega pasi-
jona, med njimi še posebej 
močan prizor Grešne duše. 
Sredi aprila, ko bomo v Ško-
fji Loki gostili konferenco E-
-opismenjevanje starejših, 
bomo na eni od delavnic 
predstavili tudi digitalizirano 
Romualdovo pot. Po prvih 
štirih postajah te poti bomo 
popeljali tudi veleposlanike, 
ki jih v Škofji Loki gostimo v 
začetku junija. S škofjeloški-
mi šolami poteka dogovor, 
da bodo najprej obiskali Ro-
mualdovo pot člani njihovih 
turističnih krožkov, jo v na-
slednjih letih vključili v izo-
braževalne programe, v šol-
skem letu 2019/2020 bi 
Škofjeloški pasijon radi pred-
stavili v vseh gorenjskih šo-
lah, v letu uprizoritve 2021 
pa naj bi Romualdova pot 
postala del osnovnošolskega 
programa v celotni Sloveniji. 
Jeseni načrtujemo izdajo 
druge številke mednarodne-
ga pasijonskega almanaha, 
za katero pričakujemo pre-
cejšnje število člankov iz več 
evropskih držav. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Pasijonski čas

Miha Ješe

"To bo živ interaktivni pro-
stor, na stene katerega se 
bodo podpisali prav vsi sode-
lujoči na vseh dosedanjih 
uprizoritvah Škofjeloškega 
pasijona od leta 1999 do 
2015. In tudi v vseh priho-
dnjih …" povedo v Škofji 
Loki. Po županovem nagovo-
ru bo skupinsko podpisova-
nje sodelujočih na doseda-
njih uprizoritvah Škofjelo-
škega pasijona. Program bo 
glasbeno popestril Škofjelo-
ški oktet. Poleg občine je pri-
reditelj tudi Turistično dru-
štvo Škofja Loka, ki bo imelo 
svoje prostore ob pasijonski 
sobi. Na cvetno soboto, 24. 
marca, bodo na Mestnem in 
Cankarjevem trgu vse dopol-
dne potekale pasijonske de-
lavnice. Dogodek je tradicio-
nalen in ga vsako leto organi-
zira Prosvetno društvo Soto-
čje. Poteka izdelovanje buta-
ric za cvetno nedeljo, izdela-
va rož iz krep papirja, piha-
nje jajc za pirhe in ročno 
barvanje pirhov, oblikovanje 
gline, prikažejo pa tudi zani-
mive veščine, kot so obdelava 
roževine in usnja ter izdelava 
vitražev v tiffany tehniki. Čla-
ni društva ponudijo postne 
jedi: alelujo, loške smojke, 
medlo, loško mešanico, rov-
tarsko zelje, pečejo tudi pala-
činke. Loški skavti pa se na 
Cankarjevem trgu lotijo izde-
lave butare velikanke, dolge 

več metrov, ki nato od svetne 
nedelje do velike noči krasi 
vhod v cerkev sv. Jakoba.
Prvi aprilski pasijonski dogo-
dek pa bo 4. aprila v cerkvi 
Žalostne Matere Božje na 
Lontrgu. Obiskovalci bodo 
prisluhnili pasijonskemu 
koncertu (Joseph Haydn: Se-
dem poslednjih besed Kri-
stusa na križu za godalni 
kvartet, op. 51), ki ga bodo 
izvajali Godalni kvartet 
Bêlebend (Jerica Kozole, 1. 
violina; Vera Magdevska, 2. 
violina; Mojca Trilar, viola; 
Jaka Trilar, violončelo in re-
citator Tomaž Hostnik. V so-

delovanju z Župnijo Škofja 
Loka ga organizira Glasbena 
šola Škofja Loka. Dne 14. 
aprila pa v goste prihaja Rib-
niški pasijon, gledališko-
-glasbena uprizoritev trplje-
nja Jezusa Kristusa. Poleg 
svoje izvirnosti, neposredne-
ga stika z gledalci, je prepo-
znaven tudi po svoji glasbi, 
saj je eden redkih pasijonov 
v Evropi, v katerem se v živo 
izvaja rokovska glasba, med 
katero je večina avtorske. Je 
največji kulturni projekt Rib-
niške doline, saj povezuje 
več kot dvesto prostovoljcev 
iz različnih župnij širšega 

ribniško-kočevskega obmo-
čja. Uprizorili ga bodo v 
športni dvorani na Trati, so-
organizira ga pobuda Pasi-
jonski veter. Naslednja sobo-
ta, 21. aprila, bo Romualdov 
dan, ko se Ločani spominjajo 
patra Romualda, Lovrenca 
Marušiča, ki je v Škofji Loki 
pred tremi stoletji na veliki 
petek začel izvajati pasijon-
ske procesije in zapisal tudi 
besedilo Škofjeloškega pasi-
jona. Izvirnik tega najstarej-
šega dramskega besedila v 
slovenskem jeziku danes 
hrani kapucinski samostan. 
Bratje kapucini bodo tudi go-
stil Romualdov dan in tega 
dne odprli vrata obiskoval-
cem in gostom. Občina in 
Turistično društvo Škofja 
Loka pa bosta tega dne pova-
bila na voden sprehod po lani 
odprti Romualdovi poti, ki 
digitalizirana ponuja vpogled 
v Škofjeloški pasijon, številne 
loške zgodovinske znameni-
tosti in njene legende.
Ob pasijonskih dogajanjih 
župan Miha Ješe omenja 
tudi obisk v Budimpešti, 
kjer bodo lahko videli tam-
kajšnje velikonočno dogaja-
nje, obiskali pa bodo tudi 
hrvaško Marijo Bistrico in 
spoznali njihove velikonoč-
ne dogodke. Tam bodo pasi-
jonci prikazali prizor grešne 
duše iz Škofjeloškega pasi-
jona in tem pri sosedih 
vzbudili zanimanje za ogled 
uprizoritve leta 2021. 

Pasijonski dnevi vse bližji
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Pri ogledu izvirnika Škofjeloškega pasijona (v kapucinski 
knjižnici leta 2015) je treba ravnati v rokavicah. / Foto: Tina Dokl

Trata – Danes, 27. februarja, ob 16. uri podjetje Filc na Trati 
odpira svoja vrata. Ob dnevu odprtih vrat bodo širši javnosti 
predstavili svojo dejavnost.

Podjetje Filc danes odpira vrata Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjeloški pa-
sijon je kot dragocena ne-
snovna dediščina pod zaščito 
Unesca in s tem zavarovan 
tudi pred morebitnimi nega-
tivnimi vplivi komercializaci-
je. Pasijonci, ki to dramsko 
besedilo uprizarjajo na vsa-
kih šest let in tudi vmes skr-
bijo, da se nanj ne pozabi, pa 
so želeli v večji meri poudari-
ti njegovo duhovno dimenzi-
jo in tako poiskali oporo v 
Kapucinskem samostanu v 
Škofji Loki. Tu je Škofjeloški 
pasijon nastal pred tristo leti, 
tu hranijo njegov izvirni ro-
kopis, bratje kapucini pa se 
čutijo tudi odgovorne za nje-
govo vsakokratno uprizarja-
nje. "Škofjeloškega pasijona 
ne doumevamo zgolj kot 
dramsko igro, za nas je ključ-
na zgodba Kristusovega tr-
pljenja in njegovega žrtvova-
nja za človeštvo, pasijon pa v 
postnem času premišljevanje 
te zgodbe, ki naj nas duhov-
no bogati," pravita Jožko 
Smukavec, predstojnik Ka-
pucinskega samostana v Ško-
fji Loki in njegov namestnik 
brat Jaroslav Knežević.

Da izvajalci pasijona potre-
bujejo duhovno vodstvo, se 
je izkazalo ob zadnji uprizo-
ritvi leta 2015. Brat Jožko 
Smukavec pravi, da igralci 
globoko doživijo svoje vloge 
in jih je to za vedno spreme-
nilo. V pasijonski zgodbi je 
veliko močnih, tudi krutih 
prizorov, ki so tako za občin-
stvo kot za sodelujoče neka-
kšna "šok terapija", zdrami-

tev iz naše vsakdanje otope-
losti in samozadostnosti. 
Pasijonski veter je lani prvič 
zavel, letos bo znova v času 
pred veliko nočjo in po njej. 
Vrsto dogodkov v tem času 
organizira Občina Škofja 
Loka, s Pasijonskim vetrom 
ji kapucini prihajajo naproti 
in dogajanja se prepletajo. 
Poleg občine se povezujejo 
tudi z drugimi organizatorji 

pasijonov po Sloveniji, letos 
se bodo tudi z evropskimi. 
Aprila v Kapucinskem sa-
mostanu pričakujejo tudi 
Josefa Langa, vodjo združe-
nja evropskih pasijonskih 
mest Europasion. V Sloveni-
ji je znanih več pasijonov, 
med njimi tudi Ribniški pa-
sijon z zelo sodobno izvedbo, 
ki 14. aprila prihaja tudi v 
Škofjo Loko. "Ta pasijon je 
vsebinsko zvest temeljnemu 
evangelijskemu sporočilu, ki 
skozi odtenke aktualizacije 
pokaže, kaj je Jezus pretrpel 
za nas," pojasni brat Jožko. 
Brat Jaro, ki je v Škofjo Loko 
prišel iz Štepanje vasi, je 
predstavil tudi štepanjskega. 
Gre za lokalni pasijon z rit-
mično duhovno glasbo, ki ga 
uprizarjajo mladi od birman-
cev do študentov in med 
mladimi oživlja evangelij. 
Pasijonski veter se še obli-
kuje. Povezuje društva, ki se 
ukvarjajo z njim, in skrbi, 
da bi ga doživljali več kot 
zgolj dramsko igro, ki priva-
blja občinstvo in vzbuja 
aplavz. Z duhovno oporo in 
medsebojnim povezova-
njem bodo bogatili drug 
drugega.  

Več kot zgolj predstava
Lani je med različnimi pasijonci v Škofji Loki nastala pobuda Pasijonski veter. Z njo želijo poudariti 
duhovno plat Škofjeloškega pasijona, oporo pa so našli v Kapucinskem samostanu.

Brata kapucina Jožko Smukavec in Jaro Knežević / Foto: Tina Dokl
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

SEZNANITEV JAVNOSTI 
O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  

OBČINE ŠKOFJA LOKA 
SPREMEMBA 01

Obveščamo vas, da smo v lanskem letu začeli postopek spre-
memb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Ob-
čine Škofja Loka – sprememba 01 (krajše SD OPN 01).

Predmet SD OPN 01 je besedilo izvedbenega dela OPN, vključ-
no s prilogama 1 in 2, ki sta njegov sestavni del. Spremembe 
se nanašajo le na prostorske izvedbene pogoje ter načine ure-
janja prostora. Predmet sprememb je tudi 4. člen OPN, ki 
opredeljuje pomen izrazov. 

Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) določajo podrobne pogo-
je glede namembnosti in vrste posegov v prostor, njihove 
lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije zemljišč, pogojev za 
priključitev objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (ce-
ste, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje ipd.) ter po-
gojev za ohranjanje kulturne dediščine, varstva narave, var-
stva okolja in naravnih dobrin. 
Priloga 1 vsebuje preglednico dopustnih nezahtevnih in eno-
stavnih objektov po posameznih namenskih rabah prostora. 
Priloga 2 pa v preglednici opredeljuje načine urejanja po po-
sameznih enotah urejanja prostora (bodisi urejanje z OPN bo-
disi z veljavnim OPPN ali s predvidenim OPPN). 

SD OPN 01 se ne nanašajo na strateški del OPN kot tudi ne na 
grafični del OPN, ki opredeljuje namensko rabo prostora. To 
pomeni, da v ta postopek niso vključene pobude, ki se na-
našajo na spremembo namenske rabe prostora (bodisi iz 
primarne – kmetijske oz. gozdne v stavbno namensko 
rabo ali obratno). Navedene pobude bomo obravnavali v 
ločenem postopku sprememb in dopolnitev OPN.

SD OPN 01 so šele v začetni fazi priprave, izdelan je osnutek 
dokumenta. Že sedaj pa si je gradivo osnutka SD OPN 01 
mogoče ogledati na spletni strani Občine na e-povezavi: 
www.skofjaloka.si pod rubriko »O občini« – »Občinski 
prostorski akti« – »V pripravi« – »OPN Občine Škofja Loka 
(sprememba 01)«. Celotno gradivo pa je zaradi obsežnosti na 
vpogled na Oddelku za okolje, prostor in občinsko redarstvo. 

Na zgoraj navedeni povezavi bo možno spremljati spremembe 
gradiva tudi v vseh nadaljnjih fazah priprave SD OPN 01. Tako 
bo v nadaljevanju postopka organizirana javna razgrnitev. Po-
stopek priprave poteka skladno z veljavnim Zakonom o pro-
storskem načrtovanju po skrajšanem postopku, kar pomeni, da 
so določeni roki za pripravo skrajšani na 15 dni, zato bo tudi 
javna razgrnitev, ki bo predvidoma potekala v pomladanskih 
mesecih letošnjega leta, potekala le 15 dni. Po javni razgrnitvi 
bomo pripravili stališča – odgovore na pripombe in predlog 
dokumenta, na katerega bodo pred sprejemom na seji Občin-
skega sveta, ki je predviden še v tem mandatu župana, svoje 
mnenje podale še pristojne službe – nosilci urejanja prostora. 

 Župan
 Občine Škofja Loka
 Mag. Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Evropsko 
združenje mest Douzelage, 
ki vključuje po eno mesto iz 
vsake države Evropske unije, 
iz Slovenije je to Škofja 
Loka, je Evropskemu parla-
mentu pred kratkim pred-
stavilo svoj pogled na begun-
sko krizo. To je bila namreč 
lani tema zasedanja letne 
konference združenja. Čla-
nice pričakujejo, da bo 
Evropska unija to vprašanje 
rešila celovito in preprečila 
tragedije, do katerih prihaja, 
ko čolni z begunci prek Me-
diterana plujejo v Evropo. Še 

posebej dramatično je na 
Malti, kjer prevozniki be-
guncev s slednjimi ravnajo 
še posebej nečloveško in jih 
pred obalo velikokrat kar 
zmečejo v morje. Škofjeloški 
župan Miha Ješe, sicer eden 
od podpredsednikov združe-
nja Douzelage, napoveduje, 
da se bo ta tema nadaljevala 
tudi na letošnji konferenci, 
ki bo maja v švedskem me-
stu Oxelösund. Posvetila naj 
bi se zlasti vključevanju be-
guncev v posameznih drža-
vah. V priprave na konferen-
co aktivno vključeni tudi di-
jaki in učitelji Gimnazije 
Škofja Loka. 

Združenje Douzelage 
o begunski krizi

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Zlati kamen je 
sistem za spodbujanje in 
spremljanje razvoja na ravni 
lokalne samouprave. V tem 
projektu vsako leto podelijo 
nagrado zlati kamen za ra-
zvojno najbolj prodorno ob-
čino. Letos je bila med dva-
najstimi finalistkami izbrana 

občina Kočevje. Škofja Loka 
je bila za razvojno najbolj 
prebojno izbrana v drugem 
letu projekta, prvo leto je bila 
to občina Idrija. "Vsako leto 
je ob srečanju priložnost za 
izmenjavo dobrih praks, spo-
znavamo delo, prednosti in 
težave ostalih občin," je po-
vedal župan občine Škofja 
Loka Miha Ješe. "Več dobrih 

praks je iz gospodarstva, a 
tudi iz delovanja občin, tako 
denimo o digitalni, uporab-
nikom prijazni občinski 
upravi, o registraciji nastani-
tev v turizmu, o prihrankih z 
energetskim pogodbeni-
štvom in vključevanje v lo-
kalni energetski koncept." 
O letošnji zmagovalki, obči-
ni Kočevje, pa Miha Ješe 

pravi: "Občina se je iz oko-
lja, kjer je vladala visoka 
stop nja brezposelnosti, pre-
levila v živahno gospodarsko 
središče, kjer število delov-
nih mest strmo raste, izbolj-
šujejo se tudi drugi gospo-
darski kazalniki, okrepile so 
se investicije, k njim prihaja 
velik japonski vlagatelj ... 
Rezultati kažejo na dobro 
delo gospodarskih družb pa 
tudi občinskega vodstva in 
občanov, ki so tako poskrbe-
li za večjo kakovost življenja 
tamkajšnjih prebivalcev. Le-
tošnji dobitnici zlatega ka-
mna tudi v Škofji Loki česti-
tamo za dosežek."

Letos najbolj razvojno 
prebojno Kočevje

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Februarja je 
šola Jela Janežiča gostila 
enajsto državno računalni-
ško tekmovanje z Miško v 
svet, namenjeno učencem 
šol s prilagojenim progra-
mom, marca pa bo tam tudi 
državno tekmovanje Z win-
dowsi skozi okna. Osnovna 
šola Jela Janežiča je postala 
že kar baza računalniških 
tekmovanj, vrsto let na tem 
področju sodeluje z Zvezo 
za tehnično kulturo. Tekmo-
vanja predhodno izvedejo 
na šolah, zmagovalci se nato 
udeležijo državnega tekmo-
vanja. Vodja tekmovanja 
Damjan Kojzek, učitelj na 
šoli Jela Janežiča, je povedal, 
da je na letošnjem sodelova-
lo 16 šol (nekatere med nji-
mi zvesto sodelujejo vsako 
leto) s 25 udeleženci.

"Učenci tekmujejo v osnov-
nih računalniških znanjih, 
razdeljeni so v dve skupini. 
V skupini do 18 let tekmuje-
jo v urejanju fotografij in v 
uporabi spleta, druga skupi-
na pa zajema tekmovalce, 
stare od 19 do 26 let, ki so 

prikazali znanje pri predsta-
vitvi v programu PowerPo-
int," pojasni vodja tekmova-
nja in potrdi, da tudi učence 
s posebnimi potrebami zelo 
pritegne računalnik. V šoli 
je tem vsebinam namenje-
na ena ura tedensko, učen-
cem pa podajajo predvsem 
uporabna znanja. Letos so 
bili zmagovalci veščin pri 
oblikovanju fotografije in 
uporabi spletne pošte Pri-
mož Markelj, Jan Lamber-
šek in Kevin Cvetko (šesteri-
ca tekmovalcev pa je dose-
gla četrto mesto), pri pred-
stavitvi v programu Power-
Point pa so se najbolje odre-
zali Jakob Šircelj, Ema Škrlj 
in Aleksander Tobin pa se-
veda 13 tekmovalcev na četr-
tem mestu. Na sklepni pri-
reditvi po tekmovanju je 
škofjeloški župan Miha Ješe 

v družbi organizatorjev 
vsem podelil nagrade in jim 
namenil nekaj spodbudnih 
besed. Dejal je, da današnja 
tehnologija zahteva vse več 
računalniškega znanja in te 
veščine mladi danes veliko 
bolj obvladajo kot starejša 
generacija. Vsi tokratni tek-
movalci pa so po njegovih 
besedah tudi zmagovalci. 
Povabil jih je še k ogledu za-
snežene in tega dne s son-
cem obsijane Škofje Loke. 
Nekateri so si jo tudi ogle-
dali, drugi pa so se v pro-
stem času med tekmovanji 
odzvali povabili Zavoda za 
šport Škofja Loka, ki jim je 
omogočil kegljanje. Na skle-
pni prireditvi so prisluhnili 
učencem četrtega in petega 
razreda, ki so ob tej prilo-
žnosti pripravili lutkovno-
-glasbeno predstavo.   

Z miško v svet
Pred kratkim je potekalo prvo od dveh državnih računalniških tekmovanj za šole z učenci s posebnimi 
potrebami, ki ju v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije organizira Osnovna šola Jela 
Janežiča iz Škofje Loke.

Zmagovalci v družbi župana Mihe Ješeta in organizatorjev 

Mladi so pokazali, da obvladajo računalniško znanje. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V okviru mla-
dinskega projekta Erasmus 
plus "Mladi, rasizem in raz-
ličnost, zgodovinski spomin 
in strpnost v demokratični 
Evropi" se bo skupina ško-
fjeloških gimnazijcev v 
družbi Jerneja Tavčarja in 
Sabine Gabrijel z Občine 
Škofja Loka letos udeležila 

izmenjave na Portugalskem. 
V projektu sodelujejo mladi 
iz štirih mest štirih evrop-
skih držav, sodelujoči par-
tnerji so mesta: Neuviller-la-
-Roche iz Francije, Maghe-
rani iz Romunije, Penela iz 
Portugalske in in Škofja 
Loka iz Slovenije. Lani je iz-
menjava potekala v franco-
skem mestecu Neuville-la-
-Roche.

Na letošnjo, ki bo že aprila v 
portugalskem mestu Penela 
in je Škofji Loki podobno po 
obzidju in obujanju srednje-
veških običajev, se deseteri-
ca gimnazijcev že mrzlično 
pripravlja. Nadaljujejo z lan-
sko temo, povezano z mi-
gracijami. "Tema so mi-
grantski tokovi po drugi sve-
tovni vojni, mi pa poglablja-
mo znanje iz devetdesetih 

let, ko je bila nekdanja ško-
fjeloška vojašnica pribežali-
šče beguncev iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik, 
kjer je bila vojna. K pogovo-
ru smo povabili nekdanja 
upravitelja begunskega cen-
tra, radi pa bi se srečali tudi 
s kom, ki je tedaj pribežal v 
Slovenijo," je o škofjeloških 
pripravah na projekt dejala 
Sabina Gabrijel.  

V izmenjavo na Portugalsko
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Eno je poteka
lo v organizaciji Društva 
Sorško polje, pri drugem so 
združili moči Knjižnica Iva
na Tavčarja, Večgeneracijski 
center Gorenjske, Zavod O 
in U3 Univerza za tretje ži
vljenjsko obdobje. Odziv ob
činstva je bil obakrat množi
čen, ljudje so z zanimanjem 
prisluhnili, kaj jim ima o 
skupnostni samooskrbi po
vedati Sanja Lončar, avtorica 
in vodja projekta Skupaj za 
zdravje človeka in narave. 
Sanja je do nedavna živela 
na Kureščku, na 700 metrih 
nadmorske višine, kolikor 

pravi, je najboljša višina za 
srečo. Tam je na vrtu in v 
rastlinjaku vse leto pridelo
vala svežo zelenjavo in ima 
veliko izkušenj o tovrstnem 
početju. Sedaj se je preselila 
v Škofjo Loko, kjer ljudje 
tudi verjamejo, da vlada do
bra klima za srečo in za sa
mooskrbo. 
Slovenci se veliko ukvarjamo 
z vrtičkarstvom, pridelujemo 
zelenjavo in sadje, vlagamo 
za zimo, se oskrbujemo z 
zdravilnimi zelišči in nabira
mo čaje, pripravljamo si 
drva, znamo kuhati, šivati, 
zidati ... Naša sposobnost 
preživetja je edinstvena, pra
vi Sanja Lončar, ki to imenu

je naše cepivo zoper globali
zacijo. Toda samooskrba ima 
omejitve, sami vendarle ne 
zmoremo vsega. Rešitev je v 
novih modelih sodelovanja 
pri vrtnarjenju, skupnostni 
vzgoji sadik, reji živali, pre
delavi pridelka in skrbi za 
gozdove, je prepričana Sanja 
Lončar in ob tem navaja pri
mere domačih in tujih do
brih praks. Sodobna tehnolo
gija omogoča kompleksnejše 
načine povezovanja: pozna
mo souporabo koles, avto
mobilov, orodja. Vse to 
zmanjšuje tudi naše stroške. 
Vemo, da nas denimo me
sečno vzdrževanje avtomobi
la stane tretjino povprečne 

plače. Zelo drago je, če ena 
sama oseba živi v velikem 
stanovanju ali hiši, lahko pa 
bi poiskali možnosti skupno
stnega bivanja, ki bi zmanj
šali stroške in hkrati zmanj
šali občutek osamljenosti teh 
ljudi. Skupnostna bivanja so 
že ena od možnosti trajnej
ših oblik povezovanja, preda
vateljica pa je navajala tudi 

skupnostno podporo kme
tom v primeru, da oskrbujejo 
večje število družin, skupno
stne vrtove (dobra praksa iz 
Maribora), eko vasi, biodina
mične skupnosti, mestne, 
šolske, društvene vrtove. Sle
dnjih je tudi v Sloveniji več 
sto, mednje sodita tudi vrto
va v Zbiljah in Prašah Dru
štva Sorško polje. 

Glavni pogoj za celostno sa
mooskrbo je več sodelova
nja, zatrjuje Lončarjeva, ki 
je na srečanjih v Škofji Loki 
razdelila tudi anketne vpra
šalnike, kjer bodo ljudje 
lahko odgovarjali, kaj pri 
samooskrbi potrebujejo in 
kaj ponujajo, na čemer 
bodo utemeljili prihodnje 
povezovanje. 

Nove vizije 
samooskrbe
Dve predavanji Sanje Lončar v sodelovanju z društvi na Škofjeloškem sta 
napovedali začetek projekta 3S Sodobne skupnostne samooskrbe.

Dobro obiskano predavanje Sanje Lončar v Kašči / Foto: Andrej Tarfila

Hladen zimski dan nemara 
ni najbolj primeren za hojo 
po Romualdovi poti, a jo 
vendarle želimo spoznati v 
času, ko se Loka pripravlja, 
da s pasijonskimi dnevi 
obudi misel na Škofjeloški 
pasijon. Od jeseni, ko so jo 
odprli, jo je nekaj ljudi že 
obiskalo, Katja Štucin je na 
eno od nedavnih hladnih 
nedelj srečala očeta z majh
nim sinom, kako sta strmela 
v pametni telefon in poslu
šala pripoved očeta Romual
da. Pa se odpravimo! Pasi
jonsko sobo izpustimo, ker 
jo še zasedajo delavci, in se 
kar takoj odpravimo do dru
ge točke, makete Škofje 
Loke na Cankarjevem trgu. 
Ob informacijah očeta Ro
mualda dobimo tudi njego
vo prvo nalogo: na maketi 
moramo poiskati Kamniti 
most, Kaščo in Mestni trg in 
vse to označiti na ekranu te
lefona. Bravo, vse smo pra
vilno uganili in dobili že 
prve točke v interaktivni 
igri! "Zdej pa le ta rdeč' pu
ščic' sled' in greš na ta Ro
mualdov ogled," nas oče Ro
muald povabi k nadaljeva
nju poti. In na ekranu se res 
zariše rdeča puščica, ki nas s 
Cankarjevega trga po brvi 
čez reko Soro popelje do cer
kve sv. Ane in kapucinskega 
samostana. Slednjih se drži 
tudi kapucinska knjižnica z 
rokopisom Škofjeloškega 
pasijona in nekaj drugimi 
knjižnimi dragocenostmi. 
Nato nas vodnik usmeri pro
ti Kapucinskemu (ali Ka
mnitemu) mostu, na kate
rem so svoj čas za vstop v 
mesto pobirali mostnino. In 

tu nam kapucin pove legen
do iz zbirke loških pripo
vedk Kamniti most, kako se 
je škof Leopold izmikal pla
čilu mostnine in kako se je 

njegov konj splašil, da sta z 
mostu oba padla v reko. Na
slednja postaja je nunska 
cerkev, ob kateri izvemo 
tudi zanimivosti iz življenja 

uršulink, ki so svoje čase 
prebivale v mestu. Nato se 
vzpnemo proti gradu, kjer 
najprej spoznamo Pot treh 
gradov, nato pa mogočni 
Loški grad. Ta v muzeju 
med drugim ponuja tudi 
ogled stalne zbirke o Ško
fjeloškem pasijonu, odprte 
prav tako lani. Znova se 
spustimo na Mestni trg in 
spoznamo njegove značil
nosti, nato pa na Trg pod 
gradom ter od tam na Spod
nji trg in h Kašči, ki so tudi 
prizorišča Škofjeloškega pa
sijona. Zadnja postaja Ro
mualdove poti je cerkev sv. 
Jakoba, svoj ogled pa skle
nemo pri pasijonski sobi, 
kamor si gremo po nagrado 
za uspešno rešene kvize, 
uganke, sestavljanke in 
druge naloge, ki smo jih do
bivali na poti. Na njej smo 

si večkrat lahko na ekrane 
priklicali "obogateno re
sničnost". Postavili smo se 
k ploščici, ki na tleh ozna
čuje tematsko pot, telefon
ski ekran usmerili k ozadju, 
kakor so navajala Romual
dova navodila, in že se nam 
je izrisal prizor iz Škofjelo

škega pasijona ali kak drug 
motiv iz zgodovine ali le
gende: uršulinke v nunski 
cerkvi, nekdanji stolp Lo
škega gradu, slika Jezusa, 
ki je zbral apostole k zadnji 
večerji, ali figura bridke 
smrti, ki jaše na čelu pasi
jonske procesije.  

Z očetom Romualdom po Loki
31. stran

Pri maketi Škofje Loke nas čaka obilo informacij in prva uganka. / Foto: Tina Dokl

Kapucinska knjižnica hrani tudi izvirnik Škofjeloškega 
pasijona. / Foto: Tina Dokl

Prikličemo si "obogateno resničnost": na Trgu pod gradom 
denimo srhljivega jezdeca na čelu pasijonske procesije. 

Legenda o Kamnitem mostu in škofu Leopoldu / Foto: Tina Dokl
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljen

JAVNI  R A ZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
 kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2018

 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313 in 
Majda Luznar, 04/51 12 702).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na vo-
ljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod 
rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča – Glavne pisarne Občine 
Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 27. 2. 2018
 Mag. Miha Ješe l.r 
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Nina Fehter

Škofja Loka – V letošnjem 
marcu bodo v Rdeči Ostrigi 
ponovno poskrbeli za glasbe-
ne sladokusce. Po skoraj na-
tančno letu dni v petek, 2. 
marca, pripravljajo drugi ve-
čer v ciklu »Chills of Jazz«, 
na katerem bo nastopil dže-
zovski velikan, prejemnik 
nagrade Prešernovega sklada 
Zlatko Kaučič. Vrača se tudi 
razvpiti kitarist Damir Avdić. 
Velikan domače džezovske 
glasbe Zlatko Kaučič prihaja 

v Škofjo Loko ob štiridese-
tletnici glasbenega ustvarja-
nja. Igral in snemal je z 
glasbeniki, kot so John 
Lewison, Keeny Wheeler, 
Paul Bley, Albert Mangel-
sdorfon, Chico Freman, 
Luis Sclavis, Peter Bröz-
man, Aleksander Balanescu, 
Marc Ribot in z ostalimi 
zvezdniki ter igral na najpo-
membnejših evropskih in 
svetovnih džezovskih festi-
valih. V svoji karieri je po-
snel več kot 60 plošč, v Ško-
fji Loki pa se bo predstavil s 

svežo zasedbo Trijo, ki jo 
poleg njega sestavljata še 
eden najbolj prepoznavnih 
slovenskih saksofonistov 
Cene Resnik in kitarist Jan 
Jarni. V zasedbi nenehno 
razvijajo in razčlenjujejo 
Zlatkovo glasbo, ki jo ozvo-
čijo na povsem nov način. V 
skupni igri se igrajo s prosto 
improvizacijo, melodijami 
in odprtimi formami samih 
kompozicij.
V petek, 23. marca, pa se po 
nekaj manj kot petih letih v 
Škofjo Loko vrača markan-

tni glasbenik Damir Avdić. 
Umetnik besede in mojster 
težkih zamaščenih rifov 
»stare šole« je v nekaj več 
kot desetih letih izstrelil se-
dem albumov in objavil pet 
romanov, stopil na gledali-
ške deske, spisal in posnel 
glasbo za filme, vendar nje-
gov osrednji medij ostaja 
koncertni oder. Z golega 
podija in obsijan s snopom 
bele svetlobe strelja strupe-
ne kitarske rafale ter brez 
dlake na jeziku in brez mi-
losti sika in razgalja igro 
življenja. Tudi na novem 
albumu Amerika, ki ga bo 
predstavil v Rdeči Ostrigi, 
ohranja svoj prepoznavni 
zven, osredinjen okrog žila-
vega vibriranja njegovih 
glasilk in drobovja parajo-
čih kitarskih rifov. Ob za-
ključku si bomo dovolili ci-
tirati Veljka Njegovana 
(Mladina), ki je pred leti 
zapisal: »Avdić preprosto 
spremlja dogajanje v druž-
bi, v kateri živi in dela, in iz 
tega ustvarja verze, ki nas 
zadenejo naravnost v srce, 
saj so iskreni in v njih ni 
nepotrebnega pretvarjanja, 
tega prepogostega spre-
mljevalca današnjega časa 
in družbe.«

V Ostrigi markantna glasbenika
Od velikana domače džezovske glasbe Zlatka Kaučiča do razvpitega Damirja Avdića!
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Praznično 
leto so lani aprila začeli s 
slovesnostjo, filmom o 
medvrstniškem nasilju in 
strokovno vodenim pogovo-
rom s psihologinjo Ingrid 
Klemenčič. Do konca leta 
so v Loškem glasu kot pod-
listek izhajali članki sode-
lavk LAS-a o preventivi. Vo-
dilna tematika prazničnega 
leta pa so bili možgani. 
Tudi logotip lokalne akcij-
ske skupine, oblikovan kot 
drevo z listi žarečih barv, bi 
lahko predstavljal stilizira-
no podobo možganov. Pod 

geslom Uporabljam možga-
ne, kaj pa ti? je potekal stro-
kovni posvet o uporabi so-
dobnih znanstvenih spo-
znanj o možganih za boljšo 
vzgojo, učenje in počutje. O 
teh temah so pregovorili dr. 
Tina Bergant (o otrokovem 
razvoju in ranljivosti mož-
ganov za razvoj odvisnosti), 

prof. dr. Zvezdan Pirtovšek, 
nevrolog (razvijal je tezo, 
kaj pomeni biti človek), in 
Andreja Vukmir, zakonska 
in družinska terapevtka 
(odrasli smo arhitekti otro-
ških možganov).
Z začetkom novega šolskega 
leta so v LAS-u nadaljevali z 
že uveljavljenimi predavanji 
za starše, je povedala Sabina 
Gabrijel z Oddelka za druž-
bene dejavnosti Občine Ško-
fja Loka, strokovna sodelav-
ka LAS. Dve predavanji sta 
že mimo: dr. Renate Salecl o 
zanikanju in ignoranci in 
dr. Sanele Banovič o tem, da 
skrb za zdravo zadovoljstvo 

ni luksus. Tretje pa bo pre-
davanje duhovnika Karla 
Gržana Biti srečen ni dobi-
tek, ampak odločitev, ki bo 1. 
marca ob 18. uri v predaval-
nici Gimnazije Škofja Loka. 
S tem bodo sklenili praznič-
no leto od aprila 2017 do 
aprila 2018 in začeli z no-
vim programom.

Ob odmevnem primeru na-
silja na osnovni šoli na Trati 
so se odločili, da sestavijo 
program Nenasilen. "Pro-
gram ozavešča mlade o tem, 
da nasilja nikakor ne bi 
smelo biti. Projekt bo pote-
kal v vseh treh triadah treh 
osnovnih šol v Škofji Loki," 
navaja Sabina Gabrijel. Pro-
blematika vrstniškega nasi-
lja se pojavlja občasno v 
vseh šolah v različnih obli-
kah in jakostih. Šole bodo 
ozaveščale učence v smislu 
preventive: poudarjanje vre-
dnot, pozitivne samopodobe 
in spoštovanja: starši bodo o 
tem slišali na roditeljskih 
sestankih, učitelji na konfe-

rencah in izobraževanjih. V 
primeru aktualnih dogod-
kov pa se bodo odzvali v 
skladu s svojimi vzgojnimi 
načrti, občasno pa povabijo 
na obravnavo tudi zunanje 
strokovnjake. "Z ozavešča-
njem o nenasilju bo LAS 
Škofja Loka k problematiki 
pristopil sistematično z 
vzgojno-izobraževalnimi fil-
mi, strokovno vodenimi po-
govori in refleksijo na film z 
izražanjem občutij učencev 
na ustvarjalnih delavnicah. 
Za vsako triado bomo izbrali 
starosti primeren film, s pri-
pravo učencev pred ogle-
dom filma. Za zadnjo triado 
bo to film Še žal ti bo, ki 
smo si ga aprila lani že ogle-
dali ob slovesnosti. Enako 
kot takrat bo po ogledu fil-
ma v kinu Sora potekal po-
govor s strokovnjakinjo s 
področja medvrstniškega 
nasilja, nato pa bodo učenci 
še pisali o svojih občutjih pri 
ogledu filma," pojasnjuje 
Sabina Gabrijel. Učenci za-
dnjih treh razredov loških 
šol si bodo film ogledali že 
6., 7. in 8. marca.
Druga nosilna tema v tem 
letu se bo dotaknila podro-
čja duševnega zdravja, alko-
holizma in (ne)kemičnih 
zasvojenosti.

Ne nasilju med vrstniki
Lokalna akcijska skupina za boj proti zasvojenosti (LAS) Škofja Loka je lani zaokrožila dvajset let 
delovanja. Letos nadaljujejo program Nenasilen, ki bo ozaveščal zlasti mlade v osnovnih šolah.

Sabina Gabrijel / Foto: Tina Dokl

V sklopu predavanj za starše LAS Škofja Loka 
vabi na predavanje patra Karla Gržana Biti 
srečen ni dobitek, ampak odločitev, ki bo 1. 
marca ob 18. uri v predavalnici Gimnazije 
Škofja Loka.

Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Združenje borcev za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja Škofja Loka sta pri 
spomeniku za Kamnitnikom pripravila slovesnost v spomin 
na petdeset talcev, ki jih je nemški okupator februarja 1944 
postrelil na tem mestu. Obenem so se spomnili tudi štirih 
partizanov, ki so zgoreli v Veštrskem mlinu, kjer je med voj-
no delovala ilegalna partizanska tehnika. »Teh zločinov ne 
smemo nikoli pozabiti. Umorjeni ste nas zavezali, da se za-
vedamo vaše žrtve in ne dopustimo ponovitve tovrstnih zlo-
činov,« je zbrane pri spomeniku za Kamnitnikom nagovoril 
slavnostni govornik, župan Miha Ješe. Spomnil je, da je ma-
loštevilni slovenski narod z vstajo in uporom preprečil ne-
posredno priključitev Gorenjske Nemčiji. "To se je okupa-
torju zdelo nepojmljivo. A ker močna nemška vojska sloven-
skega naroda ni mogla pokoriti, se je zatekla k terorju in 
zločinom nad civilnim prebivalstvom."

Spomin na poboj talcev
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Škofja Loka – V okviru programa ženskega podjetništva bo 
v sodelavnem centru Lokomotiva 6. marca od 17. ure do 
19.30 delavnica Preobremenjenost poslovne ženske. Vodil 
jo bo psiholog Iztok Žilavec. 

Preobremenjenost poslovne ženske

Škofja Loka, Žiri – Razvojna agencija Sora je v sodelovanju z 
Občino Žiri pripravila program ustvarjalnih in podjetniških 
znanj, ki ga bodo začeli izvajati marca na dveh lokacijah: v 
sodelavnem oz. coworking in inkubator centru Lokomotiva v 
Škofji Loki in v Kreativnem centru Mizarnica v Žireh. V Loko-
motivi bo program potekal pod vodstvom producentov Alja-
ža Tepine in Tineta Škrbca iz Zveze Karata film, v Mizarnici 
pa pod vodstvom mladega arhitekta Mateja Kalana in njego-
ve ekipe iz podjetja Biro Kalan. V Lokomotivi se delavnice 
začenjajo v četrtek, 15. marca, program poteka v treh sklopih 
in vključuje 24 srečanj s teoretičnim, praktičnim in terenskim 
delom. Marca in aprila bodo delavnice na temo predproduk-
cije, v nadaljevanju pa še o produkciji, kjer je predvidenih 
tudi 12 snemalnih dni, zadnjih šest delavnic bo namenjenih 
postprodukciji. V Mizarnici v Žireh pa bo začetek 20. marca, 
kjer se bodo slušatelji seznanili s predstavitvijo 3D-programa 
in izdelali skupni model, sledile bodo delavnice računalni-
škega modeliranja in 3D-tiska. Program je namenjen pred-
vsem mladim podjetnikom začetnikom, mladim brezposel-
nim osebam, srednješolcem in študentom, mikro, majhnim 
in srednje velikim podjetjem (s škofjeloškega območja) in 
širši javnosti na območju štirih občin na Škofjeloškem. Ude-
ležba je brezplačna, število mest je omejeno. 

Program ustvarjalnih in podjetniških znanj
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Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 27. februarja 2018
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Mateja Rant

Dobje – Gradnjo novih pro-
storov v industrijski coni 
Dobje so končali v slabem 
letu. »Hiteli smo z razlo-
gom, saj smo lani pridobili 
dvakrat več novih poslov, 
kot smo načrtovali; na kon-
cu jih je bilo namesto za šti-
ri milijone evrov kar za se-
dem milijonov evrov,« je 
pojasnil direktor Iztok Sta-
nonik. Naložba v gradnjo 
novega objekta je bila vre-
dna 12 milijonov evrov.
V Dobju so tako zgradili so-
doben objekt, ki deluje kot 
»pametna« tovarna. Samo 
lani so kupili 26 novih stro-
jev, tako da jih je v proizvo-
dnji že 92, ob tem pa še več 
kot 60 robotov, kar pomeni, 
da na štiri zaposlene pride 
en robot, pojasnjuje Stano-
nik. Na novi lokaciji imajo 
na voljo deset tisoč kvadra-
tnih metrov površin, kar je 
trikrat več kot na prejšnji 
lokaciji v Poljanah. V nove 
prostore se je preselila celo-
tna uprava, proizvodnja, 
orodjarna in razvojni odde-
lek. Prostore v Poljanah po 
besedah Iztoka Stanonika ta 
čas obnavljajo, v marcu pa 
naj bi tam uredili skladišče 
končnih izdelkov, ki ga ima-
jo ta čas v Todražu. 
Več kot osemdeset odstotkov 
njihove proizvodnje je veza-
ne na avtomobilsko industri-
jo, zato velik poudarek na-

menjajo tudi razvoju. »Ta 
čas ogromno pozornosti po-
svečamo razvoju zobnikov, 
saj smo pridobili velikega 
kupca iz Francije, ki izdeluje 
motorje za avtomobilske bri-
salce in mu na leto dobavijo 
35 milijonov zobnikov. Ta 
čas imajo zgolj dva dobavite-
lja, tretji postajamo mi in v 
treh letih bi želeli pridobiti 
vsaj tretjino tega posla.« Ra-
zvoj je usmerjen še v zame-
njavo kovinskih delov s pla-
stičnimi in v hibridne izdel-
ke, ki imajo več funkcij. V 
razvoju je ta čas zaposlenih 
dvajset ljudi, skupaj pa zapo-
slujejo že 270 ljudi, od tega 

je dvajset zunanjih sodelav-
cev. »Lani smo na novo zapo-
slili petdeset delavcev, letos 
načrtujemo še 25 novih za-
poslitev.« Po besedah vodje 
kadrovske službe Barbke Ru-
par imajo ta čas razpisana 
prosta delovna mesta tako za 
delo v proizvodnji kot orod-
jarni, potrebujejo tudi delav-
ce s področja tehnologije, 
brizganja plastike in razvoj-
ne tehnologe. Velik pouda-
rek namenjajo tudi izobraže-
vanju zaposlenih, je še dodal 
Stanonik, za kar na leto na-
menijo približno tri odstotke 
od prodaje, to je približno 
milijon evrov. 

Lani so načrtovali prihodke 
v višini 27,5 milijona evrov, 
ustvarili pa so 31,2 milijona 
evrov prihodkov. Tako se je 
tudi ustvarjeni dobiček z na-
črtovanih 1,4 milijona evrov 
povečal na 1,9 milijona 
evrov. Letos po Stanoniko-
vih besedah načrtujejo 36 
milijonov evrov prihodkov 
in 2,5 milijona evrov dobič-
ka. Verjame, da so te števil-
ke uresničljive oziroma jih 
bodo najverjetneje še prese-
gli, saj so za letos načrtovali 
za pet milijonov evrov novih 
poslov, a so jih že do konca 
januarja pridobili za milijon 
evrov.

Polycom v novih 
prostorih
V industrijski coni Dobje je podjetje Polycom konec lanskega leta dokončalo gradnjo novih 
proizvodno-poslovnih prostorov, v katere so se preselili v začetku leta.

V začetku januarja je proizvodnja v podjetju Polycom stekla v novih prostorih v industrijski 
coni Dobje. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Poljane – Razvojna agencija 
Sora je konec januarja v so-
delovanju z Občino Gorenja 
vas - Poljane v kulturnem 
domu v Poljanah pripravila 
predstavitev projekta popisa 
starih hišnih imen na ob-
močju 28 vasi v občini. Do-
slej so popisali že 405 še 
"živih" hišnih imen, ki pred-
stavljajo del nesnovne kul-
turne dediščine slovenskega 
podeželja. Glinene označe-
valne tablice, ki jih lastniki 
lahko namestijo na svoje 
hiše, je letos prejelo 117 va-
ščanov Dobja, Poljan, Hoto-
vlje in Predmosta, so poja-
snili na občini. 
V preteklih dveh letih so na 
Razvojni agenciji Sora ob 
strokovni podpori Razvojne 

agencije Zgornje Gorenjske 
že popisali stara hišna imena 
v vaseh Javorje, Murave, Do-
lenčice, Četena Ravan, Gore-
nja in Dolenja Ravan, Krivo 

Brdo, Jarčje Brdo, Mlaka nad 
Lušo, Gorenja in Dolenja Že-
tina, Podvrh, Zapreval, Jazbi-
ne, Malenski Vrh, Delnice, 
Podobeno, Gorenje in Dole-

nje Brdo, Zakobiljek, Lom 
nad Volčo, Volča, Lovsko 
Brdo in Hlavče Njive. Letos 
se jim je pridružilo še 117 hi-
šnih imen, ki jih domačini 
poznajo oziroma uporabljajo 
že več kot šestdeset let. "Kar 
nekaj zapisov hišnih imen je 
bilo sicer evidentiranih v zgo-
dovinskih virih, vendar so 
med domačini že pozabljena, 
nekaj imen pa je tudi takih, 
ki so med ljudmi sicer pozna-
na, vendar so mlajšega izvora 
in zato niso bila predmet po-
pisa znotraj omenjenega pro-
jekta," so pojasnili na občini. 
Na ta način želijo ohraniti 
dediščino in narečni govor, ki 
svoje posebnosti kaže tudi pri 
izražanju hišnih imen, da bi 
tako preprečili izginotje sta-
rih hišnih imen in razširili 
njihovo uporabo.

Za ohranitev hišnih imen
V okviru projekta Stara hišna imena – obraz dediščine krajev so lani v vaseh Dobje, Poljane, 
Predmost in Hotovlja skupaj popisali 117 hišnih imen, ki jih domačini poznajo oziroma uporabljajo že 
več kot šestdeset let.

Glinene tablice s starimi hišnimi imeni so letos razdelili 117 
vaščanom Dobja, Poljan, Hotovlje in Predmosta. 

Iztekajoči se mesec nam je 
postregel s pravo zimo in 
obilnim sneženjem. Naši iz-
vajalci zimske službe so 
vztrajno čistili občinske ce-
ste tudi do najbolj oddalje-
nih zaselkov, pa četudi bo 
zimska služba letos odnesla 
kak kilometer novega asfal-
ta. 
Sneg pa je bil toliko bolj do-
brodošel v osrednjem regij-
skem zimskem rekreacij-
skem središču na Starem 
vrhu, ki se mu nasmiha sve-
tlejša prihodnost. Že sedaj 
je smučišče eden ključnih 
generatorjev razvoja turiz-
ma kot gospodarske panoge 
tega območja. Na delovanje 
smučišča je vsako leto veza-
nih več zaposlitev v obeh ob-
činah, v njegovem zaledju 
že desetletja deluje in se na 
novo vzpostavlja večje števi-
lo kmečkih turizmov, go-
stišč in nosilcev namestitve-
nih kapacitet. Nova delovna 
mesta nedvomno prispevajo 
k ohranjanju poseljenosti 
obrobnega podeželskega ob-
močja in pozitivnemu de-
mografskemu razvoju, ki je 
še posebej značilen prav za 
zaledje smučišča.
Zato je skorajšnja realizacija 
septembra podpisanega do-
govora o dokončnem odku-
pu vsega dolga podjetja STC 
Stari vrh še toliko bolj prelo-
mnega pomena. Dobro de-
setletje po najemu kredita 
za nakup šestsedežnice z ne 
kaj dosti krajšo podlago pla-
čevanja kreditov za ostalo 
opremo je pravzaprav novi-
ca o smučišču brez dolga že 

skoraj neverjetna. Smučišče 
se bo lahko usmerilo v ra-
zvoj celoletnega rekreativne-
ga središča, da bi zmanjšali 
odvisnost od zimske sezone 
oziroma klimatskih razmer, 
kar ne nazadnje nalaga tudi 
nedavno sprejeta strategija 
razvoja turizma štirih občin 
v dolinah obeh Sor.
Moramo si priznati, da bi bil 
lahko epilog povsem druga-
čen, če ne bi obema občina-
ma kot lastnicama podjetja 
STC izdatno pomagala pod-
jetja iz našega lokalnega 
okolja. Pa se je spet pokaza-
lo, da je treba stopiti skupaj. 
Je že dozorel čas, ko bo za 
razvojni preboj smučišča 
stopila skupaj tudi najožja 
lokalna skupnost ob smuči-
šču? Prepričljiv aplavz nove-
mu direktorju smučišča in 
njegovi viziji prihodnosti 
smučišča ob sklepu zadnje-
ga zbora krajanov v Javorjah 
temu pritrjuje. 

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Dan D

Milan Čadež

Mateja Rant

Visoko – Občina tudi letos 
nadaljuje obnovo dvorca na 
Visokem. V preteklih dneh 
so tako po besedah župana 
Milana Čadeža že začeli s 
prvimi gradbenimi deli za 
ureditev sanitarij v kletnem 
delu dvorca, kot jih predvi-
deva potrjeni konservator-
ski program. "Sočasno 
bomo uredili tudi hidroizo-
lacijo temeljev na območju 
posega ter v nadaljevanju 
izvedli potrebne inštalacije 

in obrtniška dela." Dela 
bodo vredna trideset tisoč 
evrov. Kot je dodal župan, 
je v sklepni fazi tudi pripra-
va projekta za izvedbo osta-
lih predvidenih del, ki se 
bodo nadaljevala jeseni, in 
sicer ureditev meteorne ka-
nalizacije ter statična sana-
cija in hidroizolacija teme-
ljev, ureditev tlakov s spre-
mljajočimi inštalacijami v 
kletnih prostorih ter uredi-
tev kletnih servisnih prosto-
rov in gostinske sobe v pri-
tličju dvorca.

Začeli urejati klet  

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Na za-
dnji seji so občinski svetniki 
potrdili tudi spremembe pra-
vilnika o sprejemu otrok v 
vrtec. Za spremembe pravil-
nika so se po besedah župana 
Milana Čadeža odločili na 
podlagi pritožb staršev s So-
vodnja, kjer so v lanskem šol-
skem letu sprejeli tudi otroke 
iz druge občine, tako da so 

sami ostali brez varstva. 
"Zato smo zdaj spremenili 
kriterije za sprejem v vrtec. 
Po novem tako stalno prebi-
vališče v naši občini prinaša 
več točk in imajo torej otroci 
iz naše občine prednost pri 
sprejemu v vrtec," je razložil 
župan. Stalno prebivališče na 
območju občine oziroma v 
gravitacijskem okolišu šol v 
občini po novem prinaša 
šestdeset točk. 

Prednost otrokom  
iz domače občine
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Mateja Rant

Javorje – Krajani Javorij so že 
pred časom občino opozorili 
na prostorsko stisko v tamkaj-
šnji šoli in vrtcu. Zato so na 
občini že na zboru krajanov 
konec lanskega leta krajane 
seznanili, da načrtujejo nadzi-
davo šole, pred dvema tedno-
ma pa so vodstvo šole, občin-
ske svetnike in predsednika 
KS Javorje seznanili tudi z 
idejno zasnovo prenove.
V sklopu obnove šole v Javor-
jah po besedah župana Mila-
na Čadeža načrtujejo statič-
no in energetsko sanacijo 
celotnega objekta s povezavo 
temeljev. Z nadzidavo objek-
ta bodo pridobili dodatno 

učilnico za šolo in igralnico 
za vrtec. Obenem bodo pove-
čali prostore kuhinje, zborni-
ce, skupnega prostora in kji-
žnice. "Objektu bomo s pre-
novo nadeli lepo in povezano 
podeželsko zunanjo podo-
bo," je še dodal župan. Na 
sami predstavitvi obnove 
šole so tudi prisotni podali 
nekaj dobrih predlogov, ki 
jih bodo upoštevali v postop-
ku pridobitve projektne do-
kumentacije, je še razložil 
župan in dodal, da bo v pri-
meru, da bodo gradili samo z 
lastnimi sredstvi, šola dogra-
jena čez pet let, se pravi rav-
no takrat, ko bo v šolo vstopi-
la ponovno močna generaci-
ja otrok, rojenih leta 2016.

Pridobili bodo učilnico 
in igralnico
V Javorjah so sredi februarja predstavili idejno 
zasnovo prenove tamkajšnje podružnične šole.

Idejna zasnova prenove podružnične šole v Javorjah

Mateja Rant

Sovodenj – Januar in februar 
sta že po tradiciji meseca, ki 
predstavljata vrhunec gleda-
liške sezone na Sovodnju, saj 
igralci in režiserji strnejo 
delo, ki je potekalo več mese-
cev, in na oder postavijo dve 
novi, avtorski predstavi, je po 
premierah Norega kraljestva 
in Superkmeta pojasnil Be-
njamin Jeram iz Kulturno 
umetniškega društva Sovo-
denj, v katerem so lani pra-
znovali sedemdesetletnico 
delovanja. 
Letos so v kulturni dvorani 
na Sovodnju, ki postaja pre-

majhna za vse, ki si želijo 
ogledati njihove predstave, 
najprej uprizorili klasično 
pravljico z naslovom Noro 
kraljestvo. Obiskovalce so 
tudi s kostumografijo in sce-
nografijo ponesli v srednjeve-
ški čas, ko sta se napeto spo-
padla dva plemiška klana. 
"Krutost, neumnost in boj za 
oblast so krojili to igro, kot 
krojijo svet še danes," je pou-
daril Benjamin Jeram in do-
dal, da so s kupom zanimivih 
likov poskrbeli, da je pravljica 
kljub temu izpadla komično. 
In ker je svet skozi zgodovino 
venomer treba reševati, so se 
v Neč Bat Teatru tega lotili 

skozi lik Jureta oziroma Su-
perkmeta v istoimenski pred-
stavi. Le da ni reševal sveta, 
ampak krompir. "Igralci in 
režiserja so tokrat na oder po-
stavili vse, kar potrebuje su-
perjunaška zgodba – super-
junaka in njegovega naspro-
tnika, ki želi uničiti ves krom-
pir na svetu, neobičajne kri-
minalce in tiste, ki se borijo 
za dobro človeka in krompir-
ja," je razložil Jeram. 
Režiserji in igralci Neč Bat 
Teatra vse svoje predstave od 
začetne ideje do končnega 
izdelka zgradijo sami. "Poča-
si in postopno skozi več me-
secev vaj nadgrajujejo domi-

slice, kujejo zgodbo in jo bo-
gatijo z duhovitimi vložki." Z 
novima premierama jim je 
tudi letos že uspelo nasmeja-
ti občinstvo v polni dvorani 
na Sovodnju, kjer bodo Noro 
kraljestvo ponovili še 3., Su-
perkmeta pa 17. marca. Tako 
kot pretekla leta pa se bodo 
tudi letos odpravili še na go-
stovanja. Noro kraljestvo so 
pretekli konec tedna že upri-
zorili v Gorenji vasi, 17. mar-
ca pa si ga bo mogoče ogle-
dati pri Svetem Duhu. Su-
perkmet bo ves krompir sve-
ta reševal še 10. marca v Go-
renji vasi in 1. aprila v Straži-
šču pri Kranju.

Dve novi avtorski predstavi
Ljubiteljski igralci s Sovodnja, ki ustvarjajo v okviru Neč Bat Teatra, se letos predstavljajo s 
komedijama Noro kraljestvo in Superkmet.

V Neč Bat Teatru so se letos lotili tudi klasične pravljice.Prizor iz predstave Superkmet / Foto: Boštjan Šifrar
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Poljane – "Deset let je dolga 
doba, ki marsikaj omili in 
oblaži; zato menim, da mi ne 
bode nihče zameril, kar bo-
dem objavil v teh pismih," je 
že leta 1900, deset let po 
smrti Jurija Šubica, ob objavi 
nekaterih njegovih pisem za-
pisal Jurijev in Janezov bra-
tranec Ivan Šubic. To je tudi 
Maruša Košir razumela kot 
neke vrste moralno "odvezo" 
pri pripravi knjige, ki jo je iz-
dala Občina Gorenja vas - 
Poljane. V knjigi je predsta-
vila odlomke iz Šubičevih 
pisem, skozi katere je uspela 
neposredno približati čas, ko 
je delovala Štefanova podo-
barska delavnica in živela 
njegova družina. Preko izse-
kov iz pisem namreč bralec 
skozi osebne izpovedi piscev 
lahko vstopi v preteklost in 
se vživi v njihovo življenje. 
Glede na to, da v pismih med 
drugim pišejo tudi, da naj 
naslovnik določene informa-
cije obdrži zase, se ji je na-
mreč zastavilo tudi vprašanje 
moralne spornosti objave 
nekaterih pisem. A ker je mi-

nilo že toliko let, je prepriča-
na, da pisma ne bi smela 
ostati zaprašena v arhivih. 
Skozi zapise v knjigi je na-
mreč mogoče podoživeti ve-
lik del tistega, kar so člani 
Štefanove družine resnično 
doživeli, je poudarila.
Knjiga nima ne kazala ne 
zaključka. "Kazala ne more 
imeti, zaključka noče. Uvod 
pa vendarle ima in z njim 
pojasni to svojo pomanjklji-
vost. V njej bo zgodba. Re-
snična zgodba o pomembni 
umetniški družini iz Poljan-
ske doline," je v uvodu pou-
darila Maruša Košir. Glavna 
pripovedovalca v knjigi sta 
najstarejša sinova Štefana 
Šubica Janez in Jurij, aka-
demsko izobražena slikarja, 
ki sta vse življenje ostala po-
vezana z rodnimi Poljana-
mi, čeprav sta večino časa 
bivala v tujini. V knjigi je 
tako zajela čas od približno 
leta 1850, ko se je rodil Ja-
nez Šubic, do Jurijeve smrti 
leta 1890. "Prek njiju najbo-
lje spoznamo razmere v ce-
lotni družini, kar je tudi 
glavni namen knjige," je ra-
zložila Maruša Košir in do-

dala, da je namerno pustila 
ob strani vse zapise o slikar-
skih delih, saj je to tema 
nove knjige o rodbini Šubic, 
ki jo je že začela pripravljati. 
Njihove življenjske zgodbe 
pa ni želela pripovedovati s 
svojimi besedami, ampak jo 
je premišljeno sestavila iz 

odlomkov iz množice pi-
sem, ki so si jih izmenjevali 
člani družine, da je ohranila 
neposreden stik med pi-
smom in bralcem. Prek pi-
sem je tako mogoče spozna-
ti celotno družino Šubic, to-
rej očeta Štefana in mamo 
Ano ter njunih šest otrok: 

sinove Janeza, Jurija, Valen-
tina, Pavleta in Alojzija ter 
hčer Mici. Največ ohranje-
nih pisem je od Janeza in 
Jurija Šubica, od katerih so 
pisma v Poljansko dolino 
prihajala iz Benetk, Bolo-
gne, Firenc, Rima, z Duna-
ja, iz Prage, Trsta, Pariza, 

Aten in številnih drugih 
evropskih mest. O svojih do-
živetjih v tujini sta natančno 
poročala domačim. Pisala 
pa sta tudi o domotožju, do-
življanju praznikov v tujini, 
za godove so drug drugemu 
pošiljali verze. Veliko je tudi 
zapisov o hrani, saj kot sta 
Janez in Jurij sama zapisala 
ob pošiljkah kolin, ajdove 
moke in domačega brinjev-
ca, ki sta jih dobivala od 
doma, je v tujini vedno vse 
desetkrat boljše kot doma, 
ob požirku brinjevca pa ju v 
mislih odnese v domače kra-
je. Večkrat sta zato domače 
prosila, naj jima pošljejo ka-
kšne domače dobrote, in 
tako je nastal tudi tale zapis 
v verzih Janeza Šubica star-
šem: "V zadnem pismu ste 
pravili, da ste prašiče zadavi-
li. Stegnite se na polico, po-
šljite mi eno klobasico."
Maruša Košir je zgodbo rod-
bine Šubic začela raziskova-
ti v tretjem letniku študija 
umetnostne zgodovine, za 
svojo diplomsko nalogo na 
to temo pa je leta 2012 dobi-
la celo študentsko Prešerno-
vo nagrado. 

Zgodba o Šubicih skozi pisma
Na slovenski kulturni praznik so v Šubičevi hiši v Poljanah predstavili knjigo Maruše Košir Dom slikarjev Šubic, pisma pripovedujejo, ki je nastala v 
sklopu projekta Transverzala muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem; Kjer domujejo zgodbe, v njej pa je zbrala zapise iz številnih Šubičevih pisem.

Maruša Košir s svojo knjigo Dom slikarjev Šubic, pisma pripovedujejo



8

Občina Železniki

Loški glas, torek, 27. februarja 2018

O
B

Č
IN

A 
ŽE

LE
ZN

IK
I, 

Č
E

Š
N

JI
C

A 
4

8
, 

ŽE
LE

ZN
IK

I

Ana Šubic

Železniki – Medtem ko je dr-
žavna direkcija za vode že 
konec lanskega poletja obja-
vila razpis za izvajalca za iz-
vedbo parcelacije, cenitev in 
odkupe zemljišč za protipo-
plavne ureditve v Železni-
kih, na katerega se je prijavil 
samo en ponudnik, pa po-
godbe z njim niso mogli 
podpisati, ker niso imeli za-
gotovl jenega denarja. 
"Evropska sredstva se bodo 
namreč sprostila, ko bo di-
rekcija za vode na službo 
vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko oddala 
vlogo za črpanje, ki pa jo pri-
pravljajo že več kot eno leto. 
Sedaj je menda večinoma 
pripravljena in jo le še uskla-
jujejo. A ker se je vse skupaj 
odvijalo prepočasi, je mini-
strica za okolje Irena Majcen 
podpisala pooblastilo direk-
torju direkcije za vode Toma-
žu Prohinarju, da lahko za 
odkupe zemljišč, sklepanje 
pogodb, odmere, ugotavljan-
je stanja zemljišč in tudi vpis 
v zemljiško knjigo porabljajo 
sredstva vodnega sklada. 
Ovir, da začnejo odkupovati 
zemljišča, tako sedaj ni več," 
je zadovoljen župan Anton 
Luznar. Meni, da je še vedno 
možno, da bi se gradnja v 
drugi polovici letošnjega leta, 

se pravi enajst let po popla-
vah, vendarle začela.
"Odkupi zemljišč so bili zelo 
velika ovira pri postopkih, ki 
vodijo do zagotovitve poplav-
ne varnosti Železnikov, saj je 
pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja treba najprej pri-
dobiti pravico graditi," je ra-
zložil župan. Po podatkih di-
rekcije je zemljišč, na katerih 
bodo morali pridobiti pravico 
graditi, 294. Sredi marca naj 
bi bila v Železnikih predstavi-
tev za krajane o postopku od-
kupa zemljišč. "Vse zemlji-
šča, potrebna za vodne uredi-
tve, bo odkupovala direkcija 

za vode, tista, ki pa jih bodo 
dodatno potrebovali za izved-
bo načrtovane obvoznice, pa 
direkcija za infrastrukturo," 
je pojasnil Luznar.
Gradbeno dovoljenje za prvo 
fazo naj bi po napovedih di-
rekcije pridobili v drugi polo-
vici letošnjega leta. "Sprva 
bodo skušali pridobiti gradbe-
no dovoljenje za celotno prvo 
fazo vodnih ureditev od 
Alplesa do Jesenovca. Če ne 
bodo uspeli, bodo pa pridobili 
delno gradbeno dovoljenje. 
Morda se znajo pojaviti dolo-
čene težave na delu skozi Že-
leznike, kjer bodo vzporedno 

z vodnimi ureditvami zgradili 
tudi obvozno cesto, medtem 
ko v spodnjem delu od Alple-
sa do kulturnega doma ne 
pričakujemo zapletov. Me-
nim, da bodo tam lahko zače-
li graditi, saj bo šlo predvsem 
za poglabljanje struge, podbe-
toniranje obrežnih zidov in 
urejanje mostov," je dejal.
V drugi fazi nameravajo zgra-
diti še zadrževalnik pod Sušo. 
Gradbeno dovoljenje zanj pri-
čakujejo do sredine priho-
dnjega leta, celoten projekt 
poplavne varnosti Železnikov 
pa naj bi izpeljali do konca 
2022.

Ovir za odkupe ni več
Okoljska ministrica Irena Majcen je pooblastila direktorja direkcije za vode, da lahko za odkupe 
zemljišč, potrebnih za izvedbo protipoplavnih ureditev na Selški Sori, porabljajo sredstva vodnega 
sklada. Sredi marca naj bi krajanom predstavili postopek odkupov.

V Železnikih upajo, da bo država letos vendarle začela izvajati protipoplavne ukrepe na 
Selški Sori.

Že prejšnji mesec sem na 
tem mestu pisal, kako opti-
mistično smo zakorakali v 
novo leto, da bomo s pomo-
čjo odobrenih nepovratnih 
sredstev lahko izpeljali pol 
milijona evrov vredno uredi-
tev poslovne cone Alples, ta 
mesec pa lahko nadaljujem 
z nadvse pomembno novico 
za naše občane. Prav te dni 
smo se razveselili informa-
cije, da je ministrica Irena 
Majcen podpisala pooblasti-
lo, s katerim je direkciji za 
vode omogočila koriščenje 
sredstev vodnega sklada za 
odkupe zemljišč, ki jih bodo 
potrebovali za protipoplavne 
ukrepe v Železnikih. 
Izjemno sem zadovoljen, 
da so se na ministrstvu za 
okolje vendarle dogovorili o 
tem in da so storili zelo po-
memben korak k zagota-
vljanju poplavne varnosti, 
na katero čakamo že celo 
desetletje. Bližajo se parla-
mentarne volitve. Sedanja 
vlada bo operativna samo še 
do junija in do postavitve 
nove bo minilo še nekaj 
mesecev, enako tudi, da se 
bo novi minister seznanil z 
našimi težavami glede po-
plav. Prav hitro bi lahko mi-
nilo pol leta, napredka pa 
nobenega. Zato je poteza 
ministrice Majcnove izre-
dno pomembna, saj je v 
tem trenutku naredila vse, 
kar lahko, ko je pooblastila 
sodelavce, ki vodijo projek-
te, da jih peljejo naprej.
Prvega marca imamo po-
novno sestanek na ministr-
stvu za okolje, kjer nam bo 
direktor direkcije za vode 
povedal tudi točen datum, 
kdaj bodo našim občanom 
prišli predstavit, na kakšen 
način bodo odkupi poteka-
li. Za zdaj je znano, da naj 
bi bilo to sredi marca. Vse-
kakor upam, da večjih za-
pletov pri pridobivanju ze-
mljišč ne bo in da se obča-
ni, lastniki zemljišč, zave-
dajo, kako zelo pomemben 
je ta projekt za varnost Že-
leznikov in njegovih prebi-

valcev. Tega mi verjetno ni 
treba posebej poudarjati, 
spomin na 18. september 
2007 je še kako živ, še zla-
sti ko ob večjih deževjih 
trepetamo pred novimi po-
plavami.
Glede občinskih investicij 
lahko povem, da smo ta me-
sec nadaljevali postopke iz-
bire izvajalcev, in sicer za 
komunalno infrastrukturo v 
Dašnici, ureditev Racovnika, 
fekalno kanalizacijo na Stu-
denem, pločnik v Dolenji 
vasi, obnovo lokalnih cest 
proti Prtovču in Potoku, as-
faltiranje občinskih cest …, 
pred dnevi pa smo objavili 
tudi razpis za izvedbo naše 
največje letošnje investicije 
v poslovno cono Alples. Po-
stopki izbire nam vzamejo 
precej časa, saj je treba vse 
ponudbe temeljito analizi-
rati, preden izdamo sklep o 
izbiri izvajalca. Za zdaj še 
noben sklep ni pravnomo-
čen, računamo pa, da bomo 
prihodnji mesec začeli skle-
pati pogodbe z izvajalci. Če 
ne bo zapletov, se bodo prve 
investicije začele v drugi 
polovici marca ali pa v apri-
lu, v hribih pa malo kasne-
je, če bo še sneg. Ta za zdaj 
ni še nič vplival na začetek 
izvajanja občinskih investi-
cij, se bo pa verjetno nekoli-
ko zamaknilo nadaljevanje 
rekonstrukcije državne ce-
ste v Sorico.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček 

Korak naprej

Anton Luznar

Železniki – Inšpektorat RS za delo je začel izvajati šestletni 
projekt, katerega cilj je med drugim ozavestiti delodajalce o 
zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno 
okolje z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta na-
men organizirajo brezplačne delavnice za delodajalce. Oza-
veščali jih bodo tudi v Železnikih, kjer bo delavnica 22. mar-
ca med 11. in 14. uro v prostorih občine. Teme bodo proble-
matika preventivnih zdravstvenih pregledov, izjava o varno-
sti z oceno tveganja ter obveznosti delodajalcev na področju 
varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in 
osebne varovalne opreme. Prijave za udeležbo sprejemajo 
na e-naslovu projekt.irsd@gov.si (navesti je treba ime in 
priimek udeleženca, ime podjetja, telefonsko številko, da-
tum delavnice) ter na telefonski številki 01 320 53 87, kjer je 
možno dobiti tudi dodatne informacije.

O zagotavljanju zdravega delovnega okolja

Ana Šubic

Železniki – Največja investi-
cija, ki jo bo Direkcija RS za 
infrastrukturo letos izvajala 
v občini Železniki, bo do-
končna ureditev državne ce-
ste v Sorico. Poleg tega naj 
bi uredili skalno brežino pri 
davškem mostu, kar so sicer 
napovedovali že za lani. Sa-
nirati nameravajo tudi skal-
no brežino v cestni ožini 
nad Zalim Logom. "Pri dav-
škem mostu je predvidena 
odstranitev dela brežine, ki 
bo nato zaščitena z mreža-
mi. Z odstranitvijo dela bre-
žine bomo odpravili tudi 
zožitev ceste na tem mestu. 
Brežina pri Zalem Logu pa 
bo zaščitena s kamnito zlož-
bo in z zaščitnimi mrežami 
nad njo. Razpis za sanacijo 
obeh brežin bo objavljen 
predvidoma marca. Če ne 
bo pritožb, se bo tudi izved-
ba začela predvidoma še v 
tem letu," so pojasnili.
O zaščiti pobočja dvesto me-
trov naprej od davškega mo-

stu v smeri proti Davči so 
povedali, da "trenutno pote-
ka pregled izvedbenega na-
črta za izvedbo zaščitnih 
ukrepov pred naleti kame-
nja in skalnih blokov iz zale-
dne brežine". Predvidevajo 
izvedbo podajno-lovilnih 
sistemov, ki bodo ščitili ce-
sto pred naleti iz višje leže-
čih skalnih žarišč v dolžini 
130 metrov. Z mrežo bodo 
zaščitili tudi manjše, še ne-

zaščitene površine obcestne 
brežine. Razpis za izvedbo 
ukrepov naj bi objavili v me-
secu dni, dela pa naj bi bila 
končana v drugi polovici le-
tošnjega leta.
Prihodnje leto pa namerava-
jo sanirati in zaščititi breži-
no nasproti bencinske črpal-
ke v Železnikih, od koder se 
prav tako na cesto vali kame-
nje. Projektno dokumenta-
cijo za postavitev podajno-

-lovilnih ograj in ponekod 
zaščitnih mrež imajo izdela-
no. "Trenutno potekajo 
usklajevanja z lastniki ze-
mljišč. Če ne bo težav, bo 
razpis za izvedbo gradbenih 
del objavljen še letos, gra-
dnja pa bo izvedena priho-
dnje leto," so napovedali.
Letos bodo sicer uredili še 
odvodnjavanje zalednih 
voda na regionalni cesti nad 
vasjo Rudno, kjer se doma-
čini bojijo sproženja plazu. 
Vse bolj dotrajana je tudi 
cesta Rudno–Dražgoše, 
njena celovita rekonstrukci-
ja pa v državnem proraču-
nu 2018–2019 ni predvide-
na, so pojasnili na direkciji. 
So pa v proračunu letos 
predvideli denar za odkupe 
zemljišč za ureditev ceste 
od ribogojnice na Rudnem 
do naselja Log v dolžini 650 
metrov. "Trenutno je v po-
stopku izvajanje parcelacije 
pred gradnjo. Po pridobitvi 
pravnomočnih odločb 
bomo začeli s postopki od-
kupov potrebnih zemljišč. 
V sklopu ureditve je predvi-
dena rekonstrukcija ceste 
skozi naselje, ureditev povr-
šin za pešce in komunalnih 
vodov." Če ne bo zapletov 
pri pridobivanju zemljišč, 
bodo razpis za gradnjo obja-
vili konec leta, z izvedbo pa 
naj bi začeli v prvi polovici 
prihodnjega leta.

Sanirali bodo brežine
Poleg nadaljevanja rekonstrukcije ceste v Sorico bo državna direkcija za 
infrastrukturo letos sanirala skalni brežini pri davškem mostu in v ožini nad 
Zalim Logom ter uredila odvodnjavanje nad vasjo Rudno.

Uredili bodo tudi skalno brežino pri davškem mostu.

Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca na-
daljuje z organizacijo Krekovih večerov, ki so jih začeli prire-
jati v lanskem Krekovem letu. Skupaj z Župnijo Selca vabijo 
na sedmi Krekov večer z naslovom Dr. Krek za današnji čas, 
ki bo v petek, 16. marca, ob 20. uri v župnijski Krekovi dvo-
rani v Selcih. Predaval bo dr. Stanko Granda.

Nadaljujejo s Krekovimi večeri
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Železniki – Medtem ko je število opravljenih postopkov na 
Krajevnem uradu Železniki med letoma 2014 in 2016 upada-
lo, pa je lani naraslo na 560, kar je skoraj polovico več kot 
predlani. "Veseli me, da se trend znova povečuje," je na 
zadnji seji občinskega sveta v Železnikih poročal načelnik 
Upravne enote Škofja Loka Bojan Miklavčič. Krajevni urad 
Železniki je bil lani odprt 42 dni, kar pomeni, da so na dan 
v povprečju izvedli 13,3 postopka (predlani devet). Število 
opravljenih upravnih postopkov je s 108 naraslo na 192. 
Največ je bilo izdaj osebnih izkaznic – kar 114, še predlani 
pa zgolj 69. Porast načelnik deloma pripisuje tudi dejstvu, 
da je marsikdo po poplavah 2007 moral naročiti nove doku-
mente in jih nato lani zamenjati. Več je bilo tudi izdaj in 
sprememb v potnih listinah, izdaj in podaljšanj vozniških 
dovoljenj, podaljšanj prometnih dovoljenj in odjav vozil iz 
prometa. Tudi število opravljenih drugih upravnih nalog se 
je z 270 povečalo na 370, največ zaradi potrjevanja podpore 
volivcev ter prijave in odjave prebivališč, precej manj pa je 
bilo overitev podpisov.

Lani spet več postopkov na krajevnem uradu 

Železniki – Zima je ta mesec tudi v nižinah nasula obilo 
snega. Poleg ljubiteljev alpskega smučanja, ki lahko že od 
decembra smučajo na Rudnem in Soriški planini, so sedaj 
na svoj račun prišli tudi tekači na smučeh, za katere je v 
Selški dolini urejenih več prog. Športno društvo Buldožerji 
je poskrbelo za progo na rudenskem polju, Športno društvo 
Dražgoše pa za proge na Dražgoški gori ter od Rovna proti 
Dolenji vasi in od Dolenje vasi na Bukovško polje. Tek na 
smučeh je seveda možen tudi na Soriški planini. V Javnem 
zavodu Ratitovec pa so se odločili razveseliti ljubitelje drsa-
nja, zato so se v sodelovanju z gasilci iz Železnikov lotili 
ureditve drsališča v Športnem parku Dašnica. 

Številne priložnosti za zimske užitke

Selca – V župnijski Krekovi dvorani v Selcih bo v soboto, 3. 
marca, ob 20. uri predavanje in pogovor z naslovom Notra-
nje rane za ozdravitev družinskega debla. Predaval bo pater 
Miha Sekolovnik iz Kapucinskega samostana Škofja Loka. 
Predavanje prireja Družinska akademija v sodelovanju z žu-
pnijama iz Selc in Stare Loke.

Gostili bodo patra Miho Sekolovnika

Železniki – V letu Evropske kulturne dediščine Muzejsko 
društvo Železniki vabi na predavanje Kulturna dediščina: 
vse, kar smo bili, smo, bomo, znamo in veljamo, ki bo da-
nes, v torek, 27. februarja, ob 19. uri v galeriji Muzeja Žele-
zniki. Predavala bo ddr. Verena Vidrih Perko iz Gorenjskega 
muzeja.

Predavanje o kulturni dediščini

Ana Šubic

Železniki – Kaj je poezija? je 
bil naslov pa tudi osrednja 
nit občinske slovesnosti, ki 
so jo na predvečer sloven-
skega kulturnega praznika 
pripravili v Železnikih. Na 
prireditvi, ki je letos poteka-
la v organizaciji Kulturno 
umetniškega društva France 
Koblar, so navzoči prisluh-
nili pesmim Janeza Menar-
ta, Cirila Zlobca, Kajetana 
Koviča in Toneta Pavčka pa 
tudi njihovim razmišlja-
njem o poeziji. "Na proslavi 
smo predstavili štiri pesni-
ke, ki so leta 1953 kot mladi 
in neznani pesniki objavili 
svoje prve pesmi v zbirki Pe-
smi štirih. Zbirka še danes 
velja za prvo sodobno slo-
vensko pesniško zbirko in je 
verjetno najbolj znana pe-
sniška zbirka povojnega 

časa, ki jo poznajo in cenijo 
tudi tisti, ki redko posežejo 
po poeziji," je ob koncu pro-
slave povedala glavna orga-
nizatorka Alenka Bertoncelj.
Poleg Bertoncljeve so pesmi 

omenjenih pesnikov recitira-
li še Andreja Kenda, Dolores 
Mohorič, Mateja Markelj, 
Miloš Šmid, Matej Markelj 
in Majda Demšar. Proslavo 
je s Prešernovo Zdravljico 

začel Harmonikarski orke-
ster Glasbene šole Škofja 
Loka pod vodstvom Jerneja 
Hostnika. Orkester je kasne-
je še nekajkrat obogatil ve-
čer, prireditev pa je popestri-
la tudi flavtistka Anika Če-
mažar ob klavirski spremlja-
vi Katarine Tominec.
Muzej Železniki pa je na 
praznični dan, 8. februarja, 
že tradicionalno priredil 
peto javno kovanje pesmi. 
"Tokrat si pesmi zaradi pre-
več snega nismo pripovedo-
vali pred plavžem, temveč 
na muzejskem dvorišču. Na 
dogodku nas je bilo veliko, a 
letos več poslušalcev kot 
bralcev pesmi. Nič zato, do-
godek je uspel odlično, saj 
smo se na dvorišču ob to-
plem čaju zadržali kar dol-
go," je bila zadovoljna Katja 
Mohorič Bonča iz Muzeja 
Železniki.

V znamenju štirih pesnikov
Osrednjo občinsko proslavo ob kulturnem prazniku je v Železnikih letos zaznamovala poezija  
Janeza Menarta, Cirila Zlobca, Kajetana Koviča in Toneta Pavčka.

Občinstvo je z zanimanjem prisluhnilo pesmim, ki so jih 
recitirali člani KUD France Koblar. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Sorica – Zaradi upadanja 
storitev na poštnih okencih 
Pošta Slovenije izvaja opti-
mizacijo omrežja, ki vklju-
čuje tudi ukinjanje določe-
nih poslovalnic. Minuli te-
den je ta usoda doletela po-
što v Sorici. Kot je pojasnil 
predsednik Krajevne sku-
pnosti (KS) Sorica Matej 
Pintar, so na Pošto Slovenije 
junija lani naslovili dopis, v 
katerem so izrazili nestri-
njanje z zaprtjem pošte, saj 
bi s tem izgubili kakovostno 
storitev v vasi. Opozorili so 
tudi na precejšnjo oddalje-
nost od najbližje pošte v Že-
leznikih, a ni pomagalo. Po 
besedah Pintarja so se že 
tedaj zavedali, da bodo težko 
prepričljivi, saj so v nekate-
rih večjih krajih že pred tem 
ostali brez pošte. 
Pošta Slovenije odslej v So-
rici storitve opravlja prek t. i. 
pismonoške pošte oz. pi-
smonoše na dostavi. Vašča-
ni lahko po telefonu naroči-
jo obisk pismonoše na 
domu zaradi naročila dolo-
čenih storitev: oddaje po-
šiljk, plačila UPN-obrazcev 

in poštnih nakaznic, izplači-
la zneskov z osebnih raču-
nov pri Novi KBM, nakupa 
znamk, ovojnic ..., kar je, 
poudarjajo na Pošti, še pose-
bej primerno za starejše in 
manj mobilne krajane.
Za mnenje o t. i. pismonoški 
pošti je še prezgodaj, pravi 
Pintar: "Vemo, da pismono-
ša opravlja poštne storitve v 
prilagojenem dostavnem av-
tomobilu, da bomo lahko na-
ročili obisk pismonoše tudi 
na domu, da bo na vnaprej 
dogovorjeni lokaciji pismo-
noša vsak dan opravil posta-
nek največ do 30 minut in 
da bomo lahko dostavo pake-
tov in priporočenih pisem 
brezplačno naročili tudi po-
novno po prvi neuspeli do-
stavi. Slabe lastnosti vidimo 
v tem, da bo stranka med 
čakanjem na storitev in 
opravljanjem storitve stala v 
mrazu, v vetru, dežju, snegu 
na cesti pred avtomobilom. 
Ali bomo lahko naročili vno-
vično dostavo v popoldan-
skem času? Vse to so ne-
znanke, na katere bomo do-
bili odgovor skozi čas. Jasno 
pa je, da bolje, kot je bilo, 
zagotovo ne bo."

V Sorici zaprli pošto

Pošta v Groharjevi hiši v Sorici je minuli teden zaprla  
vrata. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Že sedmi gasil-
ski večer, ki ga je ta mesec 
priredil PGD Selca, je v špor-
tno dvorano v Železnikih pri-
vabil okoli 850 obiskovalcev, 
ki so več kot sedem ur uživali 
v naro dno-zabavni glasbi. Za-
bavali so jih skupina Suha 
špaga, Hozentregarji, An-
sambel Galop, Raubarji, Mo-
drijani in Ansambel Saša 
Avsenika. Za občinstvo v Sel-
ški dolini je bil Gasilski večer 
tudi ena zadnjih priložnosti, 
da so v Avsenikovem ansam-
blu slišali prepevati domačin-
ko Majo Berce. Pevka iz Selc 
zapušča ansambel, saj se bo 
posvetila študiju kozmetike.
"Najbolj nam je pomembno, 
da so bili zadovoljni tako obi-
skovalci kot tudi nastopajoči. 
Seveda smo zadovoljni tudi 
gasilci, saj bomo z izkupičk-
om prireditve korak bliže vse-
litvi v nov gasilski dom," je po 
prireditvi povedal predsednik 
PGD Selca Matija Nastran. 
Točen izkupiček še ni znan, a 
kot pravi, kaže, da je priredi-
tev lepo uspela. In kako na-
preduje gradnja novega gasil-
skega doma? V minulem te-
dnu so vgradili nova okna, v 

kratkem naj bi tudi garažna 
vrata. Nato bodo začeli z izbi-
ranjem obrtnikov za notranja 
dela – vodovodno in električ-
no napeljavo, talno gretje in 
izdelavo tlakov. "Še vedno si 
želimo, da se do novembra 
preselimo v nov gasilski 
dom," je še dejal Nastran.
V PGD Železniki pa se pri-
pravljajo na peti koncert Bodi-
mo vsi nocoj gasilci, na kate-
rem bodo tokrat gostili Klapo 
Intrade in Tomislava Bralića. 

Koncert bo v soboto, 24. mar-
ca, ob 19. uri v športni dvora-
ni v Železnikih, glede na veli-
ko priljubljenost nastopajočih 
pa se gasilci nadejajo dobrega 
obiska. Ne nazadnje v Žele-
znikih že vrsto let niso gostili 
nobene dalmatinske klape.
Izkupiček bodo po besedah 
predsednika PGD Železniki 
Damjana Mohoriča namenili 
za nakup novega gasilskega 
vozila s cisterno s kapaciteto 
7000 litrov vode. Prevzeli ga 

bodo prihodnje leto in tako 
zamenjali 31 let staro vozilo. 
Novo vozilo naj bi skupaj z 
opremo stalo okoli 250 tisoč 
evrov, od tega mora tretjino 
zagotoviti društvo.
Letos bodo v PGD Železniki 
praznovali 120-letnico dru-
štva. Praznovanje bodo ime-
li oktobra, v mesecu požar-
ne varnosti, ko bodo priredi-
li slavnostno akademijo, ga-
silsko vajo in verjetno še en 
koncert.

Dobrodelni za gasilce
Gasilci iz Selc so uspešno spravili pod streho sedmi Gasilski večer, s katerim so zbirali sredstva za 
nov gasilski dom. V PGD Železniki pa se pripravljajo na dobrodelni koncert Bodimo vsi nocoj gasilci, 
ki bo 24. marca ob 19. uri v Železnikih. Izkupiček bodo namenili nakupu gasilskega vozila s cisterno. 

Gasilski večer je obiskovalcem ponudil več kot sedem ur narodno-zabavne 
glasbe. / Foto: Andrej Tarfila
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V preteklih dneh me je pri-
jetno presenetila novica, da 
je Alpina kupila blagovno 
znamko Peko; v Žireh vsi 
živimo za našo Alpino, ki je 
bila včasih res sinonim za 
Žiri. Alpina so bile Žiri in 
Žiri Alpina. Zdaj imamo še 
veliko drugih uspešnih pod-
jetij, a sem bil pri dogodkih 
v zvezi z Alpino tudi sam 
toliko angažiran, da sem še 
posebej vesel, da grejo stvari 
v pravo smer. Preživetje Al-
pine je zame veliko prizna-
nje vsem, ki so in še delajo v 
Alpini, in nasploh Žirov-
cem, ki imamo že v himni, 
da smo pridni in bistri lju-
dje.
Zato se tudi na občini trudi-
mo, da bi se znanje, ki ga 
imamo, razvijalo in ostalo v 
Žireh. Pred skoraj tremi leti 
smo tako ustanovili sodelav-
ni center Mizarnica. Po do-
brih dveh letih lahko rečem, 
da je bil način njegovega 
ustanavljanja pravi, od spo-
daj navzgor – ideja, ki je na-
stala v glavah nekaj mladih 
ljudi, se je počasi razvijala, 
zdaj pa smo v okviru evrop-
skega projekta uravnoteže-
nega razvoja lokalnih obmo-
čij nakupili tudi opremo za 
3D-vizualizacijo. V Mizarni-
ci je vedno veliko mladih, ki 
s sodelovanjem in povezova-
njem iščejo možnosti za 
uresničitev svojih smelih 
načrtov. Ti mladi predsta-
vljajo obet in so dokaz, da je 
tudi v Žireh mogoče delati 
in razvijati sodobne tehnolo-
gije. Občina je sodelavni 
center vključila tudi v mrežo 
FabLab, ki pod mentor-
stvom ljubljanske fakultete 
za elektrotehniko v okviru 
razvojnih točk članom daje 
možnost souporabe tehno-
logij in mentorjev. V Mizar-
nici se ta čas združuje od pet 
do deset mladih, tako da za-

deva živi, in verjamem, da 
bodo tudi naša lokalna pod-
jetja znala izkoristiti njihovo 
znanje. 
Hitro se širi tudi industrij-
ska cona, ki ji bomo z novo 
krožno cesto omogočili na-
daljnji razvoj. Med drugim 
to izhaja iz zaveze podjetju 
Poclain Hydraulics, ki mu 
bo s premikom ceste v indu-
strijski coni omogočena širi-
tev, selitev svojega centra pa 
načrtuje tudi Elektro Lju-
bljana. Ta čas smo že naro-
čili poplavno odvajanje zale-
dnih vod, da bomo dobili 
tudi soglasje vodarjev, saj 
cesta poteka ob nekdanjih 
melioracijskih jaških. 
Vesel pa sem tudi letošnje s 
snegom bogate zime, zlasti 
ko opažam, da mladina pa 
tudi starejši množično aktiv-
no preživljajo popoldneve 
na prirejenih smučiščih in 
tekaških smučinah. Vsak 
dan srečujem veliko ljudi, ki 
se rekreirajo, kar je spodbu-
dno, saj samo zdravo telo 
omogoča zdravega duha. 
Škoda je le, da nam preobse-
žna državna regulacija one-
mogoča, da bi tudi v Žireh 
uredili smučišče za širše 
množice, čeprav imamo za 
to dovolj možnosti.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Smo na pravi poti

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Zaradi prekinitve de-
cembrske seje, na kateri je 
bila osrednja točka tudi pro-
račun za letošnje leto, imajo 
v občini Žiri ta čas začasno 
financiranje. Kljub temu so 
se po besedah župana Janeza 
Žaklja odločili, da bodo kan-
didirali na razpisih za prido-
bitev sredstev za novo dvora-
no, da ne bi zamudili rokov 
in tako ostali brez možnosti 
sofinanciranja. Vlogi so tako 
oddali na razpisa Eko sklada 
in Fundacije za šport.
Prekinitev decembrske seje je 
bila posledica umika točke o 
potrditvi investicijskega doku-
menta za prvo fazo rekon-
strukcije in dozidave Osnovne 
šole Žiri z večnamensko špor-
tno dvorano, ki ga je predlagal 
podžupan Branko Jesenovec. 
Kot je utemeljil svoj predlog, 
naj bi manjkala še polovica po-
pisov, pa tudi izrisi ključnih 
detajlov, ki so potrebni za ka-
kovostno izvedbo del in črpa-
nje sredstev iz Eko sklada. Žu-
pan meni, da je očitno prevla-
dal strah, da projekt dvorane 
še ni ustrezno pripravljen, če-
prav so se na občinski upravi 
zavezali, da ne bodo objavili 
razpisa, dokler ne bodo pripra-
vljeni vsi popisi. "Glede na to, 
da gre za največji projekt v 
zgodovini samostojne občine, 
po eni strani razumem, da so 
svetniki nezaupljivi; po drugi 
strani pa jih ne razumem, saj 

v vseh sedmih letih mojega 
županovanja niso dokazali niti 
opazili nekih nepravilnosti ali 
okoriščanja." Se bo pa zaradi 
čakanja na proračun za ka-
kšna dva meseca zamaknil 
začetek gradnje, je napovedal 
župan, čeprav imajo že mesec 
in pol pripravljeno gradbeno 
dovoljenje, prav tako so v janu-
arju končali popise. Ob tem 
župan ne razume, da so isti 
ljudje, ki so pred leti sodelovali 
pri sprejemanju investicijske-
ga dokumenta za prav tako 
velik projekt obnove muzeja, 
pozabili, da je včasih mogoče 
težko vnaprej predvideti vsak 
detajl. "Investicijski program 
za muzej so najprej sprejeli na 

štirih straneh, pet let kasneje 
so dodali še dve strani, šele po 
vsem tem pa so svetniki začeli 
razpravljati tudi o možnostih 
glede izrabe podstrehe." 
Nova dvorana predstavlja naj-
obsežnejši projekt v letošnjem 
proračunu, kljub temu pa je 
po županovih besedah odveč 
strah, da bi zaradi tega obstali 
drugi projekti v občini. Za ob-
novo cest so tako letos name-
nili toliko sredstev kot v prete-
klem letu, še 270 tisoč evrov 
pa za cesto v industrijski coni 
in tako omogočili njeno širi-
tev. Načrtujejo tudi rekon-
strukcijo ceste v Račevi. Za te-
koče vzdrževanje lokalnih in 
občinskih cest je v proračunu 

namenjenih 260 tisoč evrov. 
"Nekaj sredstev smo ohranili 
še za načrtovanje ureditve sre-
dišča Žirov, še naprej poteka 
tudi projekt projektiranja kole-
sarskih poti, za kar na podlagi 
letos podpisanega dogovora z 
ministrstvom za infrastruktu-
ro pričakujemo, da bo sredstva 
primaknila tudi država." Ta 
čas je po županovih besedah 
mogoče dobiti tudi zelo ugo-
dna posojila, saj na ta račun 
država spodbuja investicije, 
kljub temu pa se bodo posku-
šali čim manj zadolževati. 
"Zavedamo se namreč, da je 
kljub ugodnostim, ki jih ponu-
jajo posojilodajalci, denar tre-
ba vrniti."

Zaradi dvorane drugi 
projekti ne bodo trpeli
Občinski svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli letošnji proračun, ki bi ga morali obravnavati 
že na decembrski seji, a so jo zaradi umika točke o potrditvi investicijskega dokumenta rekonstrukcije 
in dozidave Osnovne šole Žiri prekinili.

Za gradnjo ceste v industrijski coni, s katero bodo omogočili njeno širitev, so v letošnjem 
proračunu namenili 270 tisoč evrov. / Foto: Klemen Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Vprašanje lastništva 
mladinskega doma v Žiro-
vskem Vrhu ima že dolgo 
brado. Pred desetletji je lese-
no brunarico s prostovoljnim 
delom in finančnimi pri-
spevki lokalnih podjetij zgra-
dila mladinska organizacija 
iz Žirovskega Vrha. Zemlji-
šče je takrat mladini odstopi-
la lastnica bližnje domačije 
pri Kreku. Zadnjih nekaj let 
pa po besedah župana Jane-
za Žaklja niti ni bilo jasno, 
kdo je pravni naslednik mla-
dinske organizacije.
Na problematiko nerešenega 
lastništva doma je župana že 
sedem let nazaj opozorilo več 
občanov, saj je na pol dokon-
čana brunarica ves čas same-
vala. Pri iskanju lastnika so se 

najbolj angažirali v Turistič-
nem društvu Žirovski Vrh. 
Izkazalo se je, da pravno na-
sledstvo pripada Študentski 
organizaciji Slovenije. Zdaj 

jim je uspelo doseči dogovor, 
da lastništvo brezplačno pre-
nesejo na Občino Žiri, pri če-
mer se je občina zavezala, da 
bo poravnala vse stroške po-

stopka. Odločanje o nadaljnji 
usodi mladinskega doma pa 
bodo prepustili občinskemu 
svetu, je napovedal župan. 
"Moja želja je, da bi to predali 
v uporabo krajanom Žiro-
vskega Vrha. Dom stoji na 
čudoviti lokaciji v neposredni 
bližini domačije Krek, ravno 
na meji z občino Gorenja vas 
- Poljane," je razložil župan in 
dodal, da so zato tudi v sose-
dnji občini izkazali interes za 
ta dom. "V njem naj bi na-
mreč svoje prostore dobilo 
tudi Turistično društvo Žiro-
vski Vrh, ki je sicer registrira-
no v Gorenji vasi, a približno 
polovica članov prihaja iz 
naše občine." Zato župan ver-
jame, da bi ta dom lahko po-
stal tudi stičišče, kjer bi obe 
občini našli možnost za sode-
lovanje.

Mladinski dom v last občine
Občini Žiri naj bi v teh dneh vendarle uspelo podpisati pogodbo o prenosu lastništva mladinskega 
doma v Žirovskem Vrhu na občino.

Lastništvo mladinskega doma v Žirovskem Vrhu naj bi še  
v tem tednu prenesli na Občino Žiri. / Foto: Alojz Krek

Mateja Rant

Žiri – Sneg je tudi v Žireh po-
skrbel za pravo zimsko 
vzdušje. Na občini so se zato 
že pred šolskimi počitnicami 
odločili, da bodo otrokom 
omogočili še prijetnejše pre-
življanje počitniških dni na 
prostem. S teptalcem za sneg 
so uredili površine na Žigo-
novem griču in tako omogo-

čili brezplačno smučanje in 
sankanje. Vsak dan se ob le-
pem vremenu na griču zaba-
va od trideset do štirideset 
otrok. Obenem so v Račevi 
na območju nordijskega cen-
tra in na Ledinici v Župano-
vem kotu uredili proge za tek 
na smučeh, so še pojasnili na 
občini. Tako si lahko tudi od-
rasli s športom popestrijo 
lepe zimske dni. 

Zimsko veselje  
na snegu
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Mateja Rant

Žiri – Lani so z odprtjem raz-
stave v Kulturnem središču 
Stare Žiri zaznamovali de-
vetdesetletnico rojstva žiro-
vskega slikarja, pisatelja in 
glasbenika Jožeta Peternelja 
- Mausarja, letos pa so se mu 
poklonili še z odkritjem spo-
minske plošče na njegovi 
hiši v Žireh. Pobudnik za po-
stavitev plošče je bil njegov 
sosed in dobri prijatelj Viktor 

Žakelj, ki mu je k sodelova-
nju uspelo pritegniti vso so-
sesko. Ploščo sta na hiši, kjer 
sta v družbi znamenitega ži-
rovskega slikarja tudi sama 
preživljala počitnice, odkrila 
njegova vnuka Žane Logar in 
Saša Galičič.
"Presrečen sem, da smo po-
stavili ploščo Mausarju, da 
bo tako ostal v spominu 
tudi prihodnjim generaci-
jam," je ob tej priložnosti 
poudaril Viktor Žakelj in 

dodal, da namerava na tak 
način "poskrbeti" še za dru-
ge znance in prijatelje. 
"Kultura mi je blizu, zato se 
jim želim na tak način od-
dolžiti za dolgoletno sode-
lovanje." Za to se je odločil 
iz več razlogov. "Prvi je za-
gotovo ta, da si ti ljudje za-
služijo priznanje, obenem 
pa je to priložnost, da prite-
gnemo mlade podjetnike, 
da postanejo soodgovorni 
za kulturno, politično in 
duhovno podobo kraja," je 
pojasnil Žakelj in dodal, da 
je postavitev plošče tokrat 
financirala družina Modri-
jan. Verjame, da bo tako po-
magal kultivirati podobo 
svojega rojstnega kraja. "V 
Žireh se rojeva neverjetno 
število nadarjenih ljudi," je 
poudaril Žakelj, ki je pre-
pričan, da je bilo njegovi 
generaciji lažje kot dana-
šnji, saj so mlade po konča-
nem šolanju čakala delovna 
mesta. "Lahko pa bodo mla-
de taka dejanja, kot je dana-
šnje, spodbudila, da je mo-
goče najti pot v svet in se 
uveljaviti, tudi če si rojen 
'na koncu sveta'." 

Jože Peternelj - Mausar se je 
rodil v bližini Žirov in v Žiri 
zrl kot v svoj cilj, je ob tem 
še poudaril Žakelj. Po njego-
vem prepričanju je Mausar 
poosebljal čas, v katerem je 
živel. »Duhovno, intelektu-
alno, politično pa tudi vre-
dnostno se je oblikoval v 
partizanih, saj je bila to zanj 
velika življenjska šola. V 
partizanih je dozorel in 
temu gibanju ostal zvest vse 
življenje.« Kot vajenec je so-
deloval pri gradnji Alpine, 
navezal pa je tudi stik z izo-
braženci z žirovskega obmo-
čja. Kot umetnik je najprej 
poskusil s pripovedništvom, 
a je prišel bolj do izraza nje-
gov slikarski talent. »Pripo-
vedništvo je bilo zanj zah-
tevnejše, zato pa so bile nje-
gove pripovedi v slikah toli-
ko bolj izjemne.« Jože Pe-

ternelj - Mausar tako sodi 
med pomembnejše sloven-
ske ustvarjalce v 70. in 80. 
letih prejšnjega stoletja in 
vidnejše predstavnike tako 
imenovane žirovske šole 
naivnega slikarstva. Veljal 
je za vizualnega kronista 
kolektivnega življenja na 
podeželju, ilustratorja ljud-
skih običajev in lokalne tra-
dicije. Skozi svoje slike je 
pripovedoval zgodbe o tr-
pljenju in radosti, bolečini 
in veselju ljudi na podeže-
lju. Nizal je prizore iz vsak-
dana poljanskih podežela-
nov – delo na polju, prazni-
ke, običaje in legende. Nje-
gov slikarski opus obsega 
okrog tisoč del v tehnikah 
risbe ter oljnega slikarstva 
na platno, les, lesonit in ste-
klo. "Njegove slike so našle 
pot po vsem svetu," je spo-

mnil Žakelj, ki se Mausarja 
spominja kot zelo svojskega 
in zanimivega človeka. »Če-
prav ni bil izobražen, je bil 
izjemno inteligenten.« Ma-
usar po Žakljevih besedah 
ni bil le umetnik, ampak 
tudi podjetnik. »Prihajal je 
s kmetov, zato je vedel, da 
je treba delo unovčiti. In on 
je to znal.«
Po odkritju spominske plo-
šče so v Kulturnem sredi-
šču Stare Žiri ob zaprtju 
njegove razstave pripravili 
še večer, posvečen Jožetu 
Peternelju - Mausarju. Nje-
govo slikarsko delo je pred-
stavil muzejski svetnik in li-
kovni kritik Damir Globoč-
nik, profesorica slovenskega 
jezika na gorenjevaški 
osnovni šoli Nina Dolenc pa 
je spregovorila o Mausarju 
kot pripovedniku.

V spomin na 
Mausarja
Na hiši slikarja in pisatelja Jožeta Peternelja - Mausarja v Dobračevski ulici 
v Žireh so v začetku februarja odkrili spominsko ploščo, v Kulturnem 
središču Stare Žiri pa ob zaprtju njegove razstave pripravili pogovorni večer 
o njegovem ustvarjalnem delu.

Spominska plošča Jožetu Peternelju - Mausarju / Foto: Tanja Mlinar

Po odkritju spominske plošče so v Kulturnem središču Stare Žiri ob zaprtju njegove 
razstave pripravili še večer, posvečen Jožetu Peternelju - Mausarju. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Pri projektu, ki so ga po 
petnajstih mesecih dela kon-
čali v začetku leta, je sodelova-
lo pet partnerjev, in sicer Lo-
ški muzej Škofja Loka, Ra-
zvojna agencija Sora (Roko-
delski center DUO Škofja 
Loka), Javni zavod Ratitovec 
Železniki (Muzej Železniki), 
Občina Gorenja vas - Poljane 
(Šubičeva hiša) in Občina Žiri 
(Muzej Žiri). "Glavni cilj je 
bil, in to nam je tudi uspelo, 
da smo povezali vseh pet mu-
zejev in kulturnih centrov na 
Škofjeloškem ter jih postavili 
na skupen zemljevid," je po-
jasnila Olga Vončina iz žiro-
vske občine.
Med drugim so v sklopu pro-
jekta izdali skupno brošuro z 
naslovom Kulturna doživetja 
Škofjeloškega, v kateri se 
predstavlja vseh pet partner-
jev in pomeni neke vrste dru-
žinski vodnik po poti kultur-
ne dediščine na Škofjelo-
škem. Med obiskom kultur-
nih ustanov je mogoče zbirati 
žige v omenjeni brošuri, za 

nagrado za zbranih vseh pet 
žigov pa vsak prejme priku-
pen rokodelski spominek, gli-
nen srček, je razložila Olga 
Vončina. Brošuro so dopolni-
li s pobarvanko na isto temo 
ter zloženko in spletno stra-
njo projekta. "Vsak muzej 
oziroma kulturni center pa je 
dodal še nekaj svojega za po-
pestritev ponudbe," je dodala 
Olga Vončina. V Loškem mu-
zeju so tako pripravili pedago-
ške programe za samostojno 
raziskovanje muzeja in jih 
dopolnili z večpredstavno-
stnimi vsebinami na tablič-
nih računalnikih. V Rokodel-
skem centru DUO so se osre-
dotočili na prikaz izdelave lo-
škega kruhka, v Muzeju Žele-
zniki pa dražgoških kruhkov. 
"V Železnikih so obenem 
kupili peč za prikaz kovanja 
žebljev, pri čemer si bodo obi-
skovalci lahko sami izdelali 
žebelj," je razložila Olga Von-
čina. V občini Gorenja vas - 
Poljane so izdali knjigo pisem 
Dom slikarjev Šubic, v Žireh 
pa so v sklopu priložnostne 
razstave izdelali katalog o Jo-

žetu Peternelju - Mausarju. 
"Vsebine smo tudi digitalizi-
rali in so zdaj dostopne prek 
zaslona na dotik v muzeju."
Na ta način upajo, da jim bo v 
muzeje in kulturne centre 
uspelo privabiti kakšnega obi-
skovalca več, obenem pa na ta 
način drug drugega promovi-
rajo. Po besedah Olge Vonči-
na so se isti partnerji že pove-
zali tudi pri novem projektu, 
prav tako prek LAS Loškega 

pogorja. "Vlogo smo oddali 
lani poleti, pri novem projek-
tu pa se bomo osredotočili 
predvsem na trženje in pro-
mocijo vsebin, ki so nastale v 
preteklih mesecih." Partnerji 
bodo rezultate projekta pred-
stavili tudi na razstavi, ki jo 
bodo odprli v torek, 6. marca, 
ob 18. uri v Rokodelskem 
centru DUO Škofja Loka. 
Razstava bo nato gostovala 
po vseh krajih partnerjev.

Promovirajo drug drugega
V sklopu projekta Kjer domujejo zgodbe, katerega nosilka je bila Občina Žiri, so vzpostavili 
transverzalo kulturnih centrov in muzejev na Škofjeloškem.

Brošura in pobarvanka, ki so ju izdali v sklopu projekta 
Kjer domujejo zgodbe.

Mateja Rant

Žiri – Z nakupom zaščitene 
blagovne znamke Peko bo 
tako Alpini uspelo ohraniti 
najstarejšo slovensko obutve-
no blagovno znamko, ki je 
več desetletij veljala za najve-
čjo konkurenco Alpini, so 
pretekli torek sporočili iz Al-
pine. Za blagovno znamko 
ter kopita in orodje so odšteli 
sto tisoč evrov.
V Alpini se bodo še naprej 
osredotočali na razvoj in kre-
pitev lastne blagovne znamke 
Alpina z več kot sedemde-
setletno tradicijo, ki ji bodo 
po novem dodali še najstarej-
šo obutveno blagovno znam-
ko Peko. S ciljem njene oživi-
tve so na dražbi kupili tudi 
kopita in sekalne nože nekda-
njega proizvajalca Peko, tako 
da bodo že v najkrajšem mo-
žnem času ponudili najbolj 
priljubljene modele moške in 
ženske modne obutve te bla-
govne znamke, obljubljajo v 
Alpini. Verjamejo, da bodo s 

pomočjo blagovne znamke 
Peko okrepili svojo prisotnost 
in posledično rast prodaje v 
Sloveniji in na trgih bivše Ju-
goslavije, kjer je blagovna 
znamka Peko tako kot Alpina 
dobro uveljavljena. Obenem 
po besedah direktorja Alpine 
Bojana Gantarja vidijo siner-
gije tudi na drugih trgih. "Al-
pina in Peko imata namreč 
nekaj skupnih kupcev na 
nemškem in ruskem trgu in 
po zadnjih pogovorih so ne-
kateri med njimi že potrdili 
sodelovanje,« je pojasnil Gan-
tar.
Ob tem so v Alpini spomni-
li, da so lani uspešno izpe-
ljali operativno in finančno 
prestrukturiranje. Poleg do-
sedanje lastnice Družbe za 
upravljanje terjatev bank je 
konec decembra 13,12-odsto-
tna solastnica družbe Alpina 
postala Abanka. Kot so se še 
pohvalili, jim je tako lansko 
leto uspelo zaključiti z naj-
boljšim rezultatom v zad-
njih desetih letih.

Spet bodo izdelovali 
čevlje znamke Peko

Podjetje Alpina je na javni dražbi pretekli torek 
kupilo zaščiteno blagovno znamko Peko.
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Igor Kavčič

Žiri – Žirovski ljubiteljski 
igralci v tamkajšnjem DPD 
Svoboda so se po lanskoletni 
uspešnici, kriminalki Miše-
lovka Agate Christie in ko-
medijskih klasikah Lumpa-
cij Vagabundus in Mandra-
gola iz let poprej letos od-
ločili za sodobno komedijo 
Toneta Partljiča z naslovom 
Krivica boli. Kot nekaj za-
dnjih let je igro na oder po-
stavil, lahko rekli že kar hi-
šni režiser Matija Milčinski 
ob prav tako že utečeni po-
moči Metke Debeljak. Igro 
je tokrat oblikoval z nekoliko 
okrnjeno zasedbo štirih iz-
kušenih igralcev: Borisom in 
Brankom Pečelinom ter Bar-
baro Burnik in Damijano Je-
senko Capuder.
Zgodbo v dobro uro dolgi 
predstavi v odrski „domači 
sobi“ začne upokojeni profe-

sor in pošiljatelj Janez Krivic 
(Boris Pečelin), ki v praznič-
nem novoletnem času precej 
osamljen bivši ženi po telefo-
nu sporoča, da se mu godijo 
same krivice in se bo zato 
ubil. Potegne pištolo – pok ter 
v nadaljevanju sporoči v slu-
šalko, no, a vidiš, ubil sem se. 
Dvorana seveda v smeh. Bi-
vša žena Vesna (Barbara Bur-
nik), ki profesorju uide z 
mlajšim in v tistih rečeh ak-
tivnejšim Ljubom Topičem 
(Branko Pečelin), je sita nego-
dovanja svojega bivšega in 
mu zato pošlje čistilko Marijo 
(Damijana Jesenko Capuder). 
Kaže, da ga ta edina razume 
in verjame, da je krivično, ker 
mu je urednik na založbi spet 
zavrnil njegov najnovejši ro-
man – ki seveda govori o kri-
vicah. A Vesnin namen je, da 
bi se nekdanji mož, starejši, 
dobro situiran gospod in 
mlajša mati dveh otrok, ki se 
težko prebija skozi življenje, 
zbližala in kljub „intelektual-

nim preprekam“ poročila. Se-
veda bi se ob tem sama do-
končno rešila moža in njego-
vega večnega tarnanja. Načrt 
že skoraj uspe, a čistilkina 
preprosta logika na koncu 
zmaga, saj je kmalu jasno, da 
je nekdanjo profesorjevo 
ženo pri vsem skupaj vodila 
le njena osebna korist. 
Partljič je v pripovedovanju 
zgodb o malem človeku odli-
čen. Vedno znova se zna vti-
hotapiti v njihov vsakdanjik. 
Komedije z njegovim podpi-
som so tako le navidezno lah-
kotne, ob njih se lahko še in 
še zabavamo, hkrati pa nam v 
njih pokaže na vso komple-
ksnost človeških značajev, kot 
presta zavite medčloveške od-
nose in tudi v času in družbi 
aktualne življenjske situacije, 
v katerih se znajdejo pred-
vsem navadni ljudje. 
Z mojstrsko izpisanim Par-
tljičevim besedilom se četve-
rica igralcev dobro znajde, na 
odru je suverena, je pristna v 

dialoških duetih, igra pa je 
tekoča. Sekvence se menjajo 
s kratkimi zatemnitvami in 
gledalcem nam res ni dolg-
čas, saj vseskozi pričakuje-
mo, kaj bo. Režiser je odlič-
no opravil svoje delo in imel 
srečno roko tudi pri izboru 
vlog posameznim igralcem. 
Če je Boris Pečelin suveren 
upokojeni nergač, je Burni-
kova lisičje zvita komandant-
ka, Branko Pečelin že v prej-
šnjih igrah preverjeni ljubi-
mec z visoko kapaciteto, Je-
senko Capudrova pa prepri-
čljiva v svoji preproščini – ki 
se na koncu izkaže za najbolj 
modro dejanje v predstavi. 
Na koncu zmaga pravica, saj 
avtor besedila dobro ve, da je 
to ljudem vedno všeč. Kostu-
me in sceno je pripravila Ta-
tjana Oblak Milčinski, za 
tehniko so poskrbeli Evgen 
Podobnik, Klemen Poljanšek 
in Gašper Jereb, za gardero-
bo pa Vanja Harej in Meta 
Podobnik.

Ah, ta presneta krivica
Na odru DPD Svoboda Žiri se je na predvečer slovenskega kulturnega praznika v komediji Toneta 
Partljiča z naslovom Krivica boli predstavil izkušen domači igralski kvartet pod vodstvom režiserja 
Matije Milčinskega.

Čistilka Marija (Damijana Jesenko Capuder), ki na koncu 
uporabi zdravo kmečko pamet, saj najbolj zaupa prav sebi, in 
večni ljubimec Ljubo Topič (Branko Pečelin). / Foto: Tanja Mlinar

Igor Kavčič

Škofja Loka – Saj poznamo 
Makalonco – pravljico, ki jo 
je med drugo svetovno voj-
no izdal pisatelj Fran Sale-
ški Finžgar. V njej nam 
predstavi pripoved, ki jo je 
kot mladenič slišal in zapi-
sal med pastirji v osrčju ro-
dne Gorenjske in je ena red-
kih pri nas znanih pripove-
di, ki motivno in duhovno 
izhaja iz srednjega veka. 

Temelji na v Evropi dobro 
znani pripovedi o sinu, ki 
odide iskat srečo po svetu. 
Ali lahko srednjeveške prvi-
ne prepoznamo tudi v naši 
ljudski glasbi ali jo je popol-
noma prekrila romantična 
preobleka 19. stoletja in do-
končno izrinila agresivna 
narodno-zabavna glasba?
Tako so razmišljali člani 
glasbene skupine, ki si je 
nadela to pravljično ime. 
Makalonco sestavljajo Marta 
Močnik (sopran), Marjanca 
Jocif (kljunasta flavta), Kri-
stina Martinc (kljunasta 
flavta) in umetniški vodja 
skupine Janez Jocif (porta-
tiv, oprekelj, dude, piščali, 
strunska lajna). Glasbeniki 
poskušajo s pomočjo pozna-
vanja ohranjenih ali rekon-
struiranih zgodnejših glas-
benih izvajalskih praks obu-
diti pozabljeni srednjeveški 
zvočni svet našega prostora. 
„Pomemben del ustvarjal-
nega procesa je tudi upora-
ba kopij glasbenih instru-
mentov, upodobljenih na 
naših srednjeveških freskah. 
Gre torej za nekakšen glas-
beno-arheološki pristop, ki 
pa lahko pomembno razšir-
ja našo identifikacijo v času 
in prostoru, obenem pa je 
lahko tudi spodbuda za so-
dobno glasbeno ustvarjal-
nost,“ je povedal Janez Jocif.
Skupina se pri raziskovanju 
naslanja predvsem na ohra-
njene zgodnje zapise naše 

ljudske glasbe, med kateri-
mi je moč najti tudi srednje-
veške – predtonalne glasbe-
ne drobce, ki so se ohranili 
predvsem v slovenskih ob-
robnih pokrajinah, kot so 
Prekmurje, Bela krajina, Re-
zija, Koroška in Istra. Kot 
dodaja Jocif, so za ansambel 
neprecenljive izkušnje iz 
sveta tako imenovane stare 
glasbe, s katero se sicer člani 
ansambla aktivno ukvarjajo. 
„Naša želja je tudi razširitev 
dejavnosti v obliki študijske 
skupine, ki bi pod okriljem 
Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti združevala ak-
tivne raziskovalce in pou-
stvarjalce naše ljudske glas-
be. Cilj študijske skupine bi 
bil s pomočjo ustvarjalnih 
delavnic najti ustrezno, stro-
kovno utemeljeno praktično 

predstavitev naše ljudske 
glasbene dediščine na izje-
mno pomembnem medna-
rodnem simpoziju Europa 
Cantat, ki bo v Sloveniji po-
tekal v letu 2021.
Koncert ansambla Makalon-
ca v okviru Kristalnega abo-
nmaja, 14. marca v Sokol-
skem domu bo občinstvu 
prvič predstavil poskuse re-
konstrukcij zvočnega sveta, 
za katerega domnevamo, da 
je bil del realne izvajalske 
prakse našega prostora v 
času od poznega srednjega 
veka preko renesanse do zgo-
dnjega baroka. Predstavili 
bodo petnajst pesmi. „Svoj 
cilj bomo dosegli, če se bodo 
izvedbe dotaknile tudi skritih 
plasti spomina vseh, ki nam 
bodo pripravljeni prisluhni-
ti,“ je še dejal Janez Jocif.

Makalonca v Sokolskem domu 
Čez dobra dva tedna se bo v okviru Kristalnega abonmaja v Sokolskem domu predstavila skupina 
Makalonca, ki raziskuje in predstavlja najzgodnejše zapise naše ljudske glasbe.

Polovica Makalonce, Janez in Marjanca Jocif, na enem 
izmed nastopov pred dobrim letom / Foto: Igor Kavčič
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SPO, podjetje za upravljanje  
nepremičnin, Škofja Loka, d. o. o.

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

VZDRŽEVALNA DELA V STANOVANJU
Skupni interes vseh etažnih lastnikov je, da je zagotovljena normalna in seveda 
tudi varna raba večstanovanjskih stavb, da so skupni deli in naprave ustrezno 
in pravočasno vzdrževani. Enako naj bi veljalo tudi za vsak posamezni del v 
etažni lastnini. Pri tem pa je treba upoštevati tudi določena priporočila, smerni-
ce in pravila. Zato vsem lastnikom in uporabnikom stanovanj svetujemo:
  Najmanj enkrat letno zaprite in počasi odprite vse podometne ventile za vodo. 
Pri tem uporabite ustrezno orodje, da ventila ne poškodujete. Če vode ni možno 
popolnoma zapreti, usposobljenemu inštalaterju naročite zamenjavo ventila.

  Dvakrat letno odvijte vse mrežice na pipah v stanovanju in z njih odstranite 
nečistoče in vodni kamen.

  Na vsaka tri leta naj pooblaščeni serviser pregleda električne grelnike vode v 
stanovanju in po potrebi očisti vodni kamen, zamenja priključne cevi oz. 
varnostni ventil.

  Če vaš WC kotliček stalno spušča vodo, naročite popravilo ali pa ga zamenjaj-
te. Ne čakajte, da vas na to opozori dobavitelj vode, upravnik ali sosed.

  V primeru celovite obnove sanitarij in kopalnice je etažni lastnik dolžan pred-
hodno obvestiti upravnika! Ob prenovi bi se istočasno zamenjale tudi skupne 
odtočne in vodovodne cevi. V izogib interventnim posegom, ko je kopalnica 
že prenovljena, se torej pravočasno obrnite na upravnika stavbe. 

  Priporočamo tudi, da se pri obnovi kopalnice ali kuhinje vodovodna napeljava 
izvede tako, da bo mogoče vso vodo v stanovanju zapreti z enim ventilom. Na 
takšen način bo tudi omogočena kasnejša vgradnja merilnika porabe vode.

  Pred menjavo kuhalne plošče z indukcijsko ali vgradnji kuhinjske pečice s 
funkcijo samodejnega čiščenja (piroliza) je nujno treba opraviti pregled in 
meritve električne inštalacije v stanovanju. Stari vodniki namreč niso ustrezni 
za takšne povečane obremenitve.

  Ob vsaki menjavi plinske jeklenke v kuhinji zamenjajte obe tesnili na priključ-
ni gumijasti cevi! Če opazite razpoke na površini cevi, jo takoj zamenjajte z 
novo! Praznih plinskih jeklenk ne hranite v kletni shrambi!

  Izven ogrevalne sezone imejte radiatorske ventile odprte do konca. S tem 
boste življenjsko dobo tesnila najmanj podvojili.  

  Če vas zmoti neprijeten zvok, ki ga oddaja vaš gospodinjski aparat, kot na 
primer dotrajan ležaj pralnega stroja, ne čakajte, da bo hrup ob živce spravil 
še vse ostale stanovalce. Naročite servis ali pa aparat zamenjajte z novim! 

O izvedbi kakršnih koli obnovitvenih del v stanovanju predhodno obvestite so-
stanovalce s kratkim sporočilom na oglasni deski (vrsta del, pričetek, trajanje). 
O izvedbi del, ki lahko omejujejo rabo skupnih prostorov ali pa njihova izvedba 
ne izključuje posega v skupne dele in naprave stavbe, morate nujno obvestiti 
upravnika stavbe!

Robert Novljan, Direktor SPO, d. o. o.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Vilma Stanovnik

Cerkno – V začetku februar
ja je Društvo učiteljev smu
čanja Škofja Loka na smuči
šču Cerkno pripravilo letoš
nje državno prvenstvo ka
drov ZUTS 2018. Tekmova
nja se je udeležilo več kot 
sto osemdeset učiteljic in 
učiteljev smučanja, zato je 
bilo tudi zelo zanimivo.
Ekipni zmagovalci pa so po
stali kar organizatorji tekmo
vanja, učiteljice in učitelji 
smučanja DUTS Škofja 
Loka. Drugo mesto so osvoji
li članice in člani KUTS Tr
žič, tretje mesto pa ZUTS 
Kranj. Za ekipo zmagovalcev 
so nastopali: Barbara Čenčič, 
Andraž Plevanč, Staš Mla
kar, Pavle Logar, Gorazd Po
drekar, Marija Primožič, Ga
šper Urh, Jana Podrekar, 

Klavdija Trdina, Boris Eržen 
in Majda Kosec.
Med veterankami I je zmaga
la Boža Torkar (Smučarski 
klub Radovljica), med članica
mi II Barbara Čenčič (DUTS 
Škofja Loka), med članicami 
III pa Meta Lavrič (Smučar
sko društvo Novinar). V mo
ških kategorijah je med člani 
V slavil Samuel Borovinšek 
(SK Idrija), med člani VI je 
zmagal Izidor Jerman (KUTS 
Tržič), med člani VII Andraž 
Plevanč (DUTS Škofja Loka), 
med veterani pa Bojan Križaj 
(KUTS Tržič).
Absolutno najhitrejša na 
progi sta bila v ženski konku
renci Metka Lavrič in v mo
ški konkurenci Andraž Ple
vanč. Oba sta za nagrado 
prejela smuči in vezi glavne
ga pokrovitelja tekmovanja, 
podjetja Elan. 

Škofjeloški učitelji 
smučanja so prvaki

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Prejšnji te
den je na Brdu pri Kranju 
potekala slovesnost, na njej 
pa so podelili najvišja držav
na priznanja za šport, Bloud
kove nagrade in plakete. To
krat so jih podelili že triin
petdesetič, kot je povedal 
predsednik odbora za pode
ljevanje Bloudkovih priznanj 
Miroslav Cerar, pa so tudi v 
minulem letu člani Bloudko
vega odbora z veliko pozor
nostjo spremljali dogajanje v 
športnih arenah in na prizo
riščih. Čeprav lansko leto ni 
bilo olimpijsko, rezultati in 
uspehi niso izostali. 
»Tokrat so izstopali ekipni 
športi: najprej na začetku 
leta 2017 rokometna repre
zentanca z osvojeno brona

sto medaljo na svetovnem 
prvenstvu v Franciji, nato 
košarkarska reprezentanca, 
ki je z zlato medaljo na 
evropskem prvenstvu poskr
bela za nacionalno evforijo. 
Vse skupaj so podkrepile še 
odbojkarice do 23 let, ki so 
na svetovnem prvenstvu 
osvojile srebrno kolajno. 
Odboru je kljub težki nalogi 
in letošnji zares izredni kon
kurenci s svojimi bogatimi 
izkušnjami, preudarnostjo 
in predanim delom na kon
cu uspelo sprejeti odločitev 
o izbranih prejemnikih Blo
udkovih priznanj za leto 
2017,« je povedal Cerar ter 
pojasnil, da je do razpisnega 
roka, 16. decembra 2017, 
prispelo skupno 63 vlog.
Bloudkove nagrade za minu
lo leto so prejeli slovenska 

moška članska košarkarska 
reprezentanca, slovenska mo
ška članska rokometna repre
zentanca, kanuist Benjamin 
Savšek in alpska smučarka 
Ilka Štuhec. Vsi so nagrado 
prejeli za vrhunski mednaro
dni dosežek – moška članska 
košarkarska reprezentanca ga 
je dosegla z osvojitvijo naslo
va evropskega prvaka, roko
metna reprezentanca z bro
nom na svetovnem prven
stvu, Savšek in Štuhčeva pa z 
naslovom svetovnih prvakov 
v svojih disciplinah.
Poleg Bloudkovih nagrad so 
podelili tudi enajst Bloudko
vih plaket. Prejela sta ju tudi 
članica SSK Alpina Žiri Ema 
Klinec, 19letna smučarska 

skakalka iz Poljan nad Ško
fjo Loko, in najuspešnejši 
slovenski tekmovalec v le
dnem plezanju, Škofjeločan 
Janez Svoljšak. Eme, ki je 
prejšnji teden nastopila na 
olimpijskih igrah, na slove
snosti ni bilo, prireditve pa 
se je udeležil 24letni Ško
fjeločan Janez Svoljšak, ki je 
poleg tega, da je eden naj
boljših lednih plezalcev na 
svetu, tudi izjemno uspešen 
alpinist. »Priznanje mi veli
ko pomeni in je dokaz, da so 
opaženi tudi športi, ki niso 
medijsko zelo odmevni. 
Všeč mi je tudi, ker so cenje
ni uspehi, ki jih dosegamo,« 
je povedal Janez Svoljšak, 
sicer član AO Kranj.

Bloudkovi plaketi za 
Emo in Janeza
Mlada smučarska skakalka Ema Klinec iz Poljan in ledni plezalec Janez Svoljšak iz Škofje Loke  
sta si za športne dosežke zaslužila Bloudkovi plaketi za minulo leto.

Janez Svoljšak je uspešen alpinist in med najboljšimi 
lednimi plezalci na svetu, zato si je zaslužil tudi Bloudkovo 
plaketo. / Foto: Gorazd Kavčič

Mlada smučarska skakalka Ema Klinec si je Bloudkovo 
plaketo zaslužila za uspehe tako v mladinski kot članski 
konkurenci. / Foto: Gorazd Kavčič

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

V novi kuhinji Alples 
je kuhanje čisti užitek.

 

Cene Prevc

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

V novi kuhinji Alples 
je kuhanje čisti užitek.

–50%
 

promocijski popust

in darilni bon do 

250 EUR za nakup 

treh gospodinjskih 

aparatov

Cene Prevc
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Nagradna križanka

Loški glas, torek, 27. februarja 2018

ljubo DOMA!

Čas ZANJO!

-15% za žensko perilo, 
-15% za ženske nogavice, 
-15% za kreme za nego obraza in 
-15% za modni nakit

-30% za gospodinjski tekstil
-20% za posodo, 
gospodinjsko galanterijo       
in potovalni program 

Od 1. do 24. marca 2018

Gospodinjski dnevi

Od 3. do 8. marca 2018

Popust se obračuna pri blagajni. Popust ne velja za izdelke v akciji, že znižane izdelke, vrečke za smeti, vrečke 
za sesalce, baterije in žarnice. Popust za izbrane izdelke velja tudi na www.nama.si.

Popust se obračuna pri blagajni. Popust ne velja za izdelke v akciji, že znižane izdelke, izdelke blagovnih znamk OPS, Freya Lupo, 
Statement Wall, Wigglesteps, Laceup, Cruciani, Lisca in Cheek by Lisca. Popust za izbrane izdelke velja tudi na www.nama.si.

Nove kolekcije Benetton in druge 
blagovne znamke so že na voljo 
v veleblagovnici NAMA Škofja Loka

Nagrade: 
3-krat praktično darilo – komplet  
dveh Svilanitovih brisač

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, 14. marca 2018, 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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www.gorenjskiglas.si

EUR
8168 strani, 170 x 240 mm, spiralna vezava

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

Med več kot 
70 izjemnimi  
tortami in  
torticami boste 
našli npr.: torto 
iz pirine moke z 
orehi, malinami in 
smetano, torto z 
grškim jogurtom in 
pomarančo, torto 
za otroški rojstni 
dan, torto brez 
glutena, poročno 
torto, torto brez 
jajc, tortice na 
palčki (cake pop), 
pa tudi presne 
torte ... 

 

Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105  
številk Gorenjskega glasa. Cena ene številke 
je 1,85 evra, celoletna naročnina brez  
popusta znaša 194,25 evra. 

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

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

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

majica

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe  

250 g

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Prireditev ob 
letošnjem Pokalu Loka se je 
po tradiciji začela s sprevo-
dom vseh ekip, smučarji, 
trenerji, gostje in navijači pa 
so se nato zbrali na priredi-
tvenem prostoru na Trgu 
pod gradom.
"Pokal Loka se lahko primer-
ja s smučarskimi tekmovanji 
na najvišji ravni. Na njem se 
kalijo bodoči olimpijski in 
svetovni prvaki. Smučanje in 
drugi zimski športi so nam, 
Slovencem, posebej pri srcu, 
saj so naši smučarji bili in so 
še vedno eni največjih amba-
sadorjev naše države. Za re-
zultate pa je potrebno veliko 
več kot trdo delo in talent. 
Poleg staršev, ki smučanje 
pogosto sprejmejo kot način 
življenja, imajo veliko vlogo 
smučarski klubi, lokalno 
okolje, smučišča in šole, ki 

razumejo pogosto odsotnost 
otrok in se prilagajajo mla-
dim športnikom," je v uvo-
dnem pozdravu zbranim po-
udarila predsednica organi-
zacijskega odbora Barbara 
Kürner Čad.
Mlade so nato v njihovih je-
zikih pozdravili učenci 
Osnovne šole Ivana Grohar-
ja, prav tako pa tudi domači 
župan Miha Ješe.
"Zelo sem ponosen, da sem 
danes tukaj med vami. Za-
hvaljujem se organizatorju 
Smučarskemu klubu Alpeto-
ur, Občini Škofja Loka in se-
veda vsem sponzorjem, da 
pripravljajo to tradicionalno 
smučarsko prireditev. Sam 
sem velik ljubitelj športa, tudi 
smučarskih tekmovanj. Zara-
di Pokala Loka je Slovenija 
dosegla izjemne rezultate. 
Spomnimo se pokojnega Bo-
risa Strela, ki je prvi osvojil 
kolajno svetovnega prvenstva, 

spomnimo se tudi drugih 
odličnih tekmovalcev iz Ško-
fje Loke, od pokojnega Jožeta 
Kuralta do Andreja Miklavca, 
Nataše Bokal in ostalih odlič-
nih smučarjev, ki so svojo 
tekmovalno kariero začeli tu-
kaj, v Škofji Loki," je povedal 
častni pokrovitelj 43. Pokala 
Loka Karel Erjavec, minister 
za zunanje zadeve in pod-
predsednik slovenske vlade, 
ki je tudi uradno odprl leto-
šnje tekmovanje. 
Na njem se je na Starem 
vrhu na veleslalomu in sla-
lomu pomerilo več kot dve-
sto dvajset mladih smučark 
in smučarjev iz 29 držav. V 
soboto so najprej tekmovali 

v veleslalomu, kjer sta prvi 
mesti osvojila Jera Kompan 
iz Črne na Koroškem med 
starejšimi dekleti in Martin 
Križaj iz Škofje Loke med 
starejšimi dečki. 
»Nove kolajne sem zelo vesel, 
doma pa imam že eno zlato 
in eno bronasto odličje iz 
konkurence mlajših dečkov, 
ko smo tekmovali v Kranjski 
Gori. Tokrat sem si jo priboril 
na domači strmini na Starem 
vrhu. Tekma je bila res težka, 
saj je bila vidljivost slaba in 
proga že načeta. Vendar mi je 
uspelo,« je bil v soboto vesel 
Martin, ki je v nedeljo na sla-
lomski preizkušnji odstopil. 
Srebro pri starejših deklicah 

je osvojila Nika Murovec iz 
Medvod, sicer članica dom-
žalskega kluba.
V nedeljo sta na slalomu 
bronasti medalji osvojila 
Maja Sedovnik iz Celja pri 
mlajših deklicah in član do-
mačega Alpetourja Rok Sto-
janovič pri starejših dečkih. 
Ob razglasitvi končnih rezul-
tatov so organizatorji v sode-
lovanju s Pokalom Vitranc 
podelili še dve posebni na-
gradi. Najboljši tuji in doma-
či tekmovalec sta prejela va-
bili za predtekmovalca na 
tekmi svetovnega pokala v 
slalomu za svetovni pokal v 
Kranjski Gori na Pokalu Vi-
tranc. Priložnost, da se kot 

tekmovalca zapeljeta po pro-
gi za svetovni pokal, sta dobi-
la Eirik Hystad Solberg iz 
Norveške in Martin Križaj iz 
Slovenije.
Prva ekipa mladih slovenskih 
smučarjev se je v skupnem 
seštevku letos izvrstno izka-
zala, saj so med 29 reprezen-
tancami osvojili odlično prvo 
mesto. Točke za zmago so 
priborili: Jera Komplan, Mar-
tin Križaj, Nika Murovec, 
Maja Sedovnik, Rok Stojano-
vič, Rok Anžoh, Jakob Ander-
lič, Anja Oplotnik, Jaka Vo-
lentar in Iris Srebre.
Drugi v ekipni razvrstitvi so 
bili Norvežani, tretje mesto 
pa so zasedli Finci. 

Pokal Loka je ostal doma
Smučarski klub Alpetour je sredi tega meseca uspešno pripravil triinštirideseto tekmovanje za Pokal Loka, ekipni zmagovalci pa so postali najmlajši 
slovenski smučarski reprezentantje.

Ekipno zmago na letošnjem Pokalu Loka je osvojila slovenska reprezentanca, drugi so bili Norvežani, tretji pa Finci.

Na najvišji stopnički je bil domačin Martin Križaj, ki je 
zmagal v veleslalomu. / Foto: Vilma Stanovnik
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Škofja Loka – Vse zbrane v 
Kristalni dvorani je nagovorila 
ravnateljica OŠ Škofja Loka - 
Mesto Doris Kužel, ki je pou-
darila narodno-povezovalni 
pomen kulture. Prireditev z 
naslovom Kultura od Ž do A je 
za vsako od črk abecede pred-
stavila eno od značilnosti kul-
ture našega naroda. Na odru 
se je zvrstilo več kot sto nasto-
pajočih, ki so se izkazali s pe-
tjem, plesom, folkloro, dram-
skimi nastopi, kratkim fil-
mom ... Navdušil je pevski 
zbor Ta mestne, občinstvu pa 
je ritem srca pospešila tudi ro-
kovska verzija Zdravljice mla-
de skupine Fire Skulls. Scena-
ristki sta bili Barbara Jelenc in 
Kristina Strnad, mentorici 
dramskega krožka Ana Loco-
politana, ki se je tudi predsta-
vil na prireditvi, na kateri so 
prav vsi nastopajoči poželi za-
služen bučen aplavz.
Tega pa je bil deležen tudi 
slavnostni govornik Ludvik 
Kaluža, človek, ki je že vrsto 

let vpet v kulturno dogajanje v 
škofjeloški regiji. Poudaril je 
pomen slovenskega jezika, ki 
skozi celotno našo zgodovino 
predstavlja enega izmed naj-
pomembnejših dejavnikov 
ohranjanja vse naše kulturne 

dediščine in posledično naše-
ga obstoja kot naroda. Tega 
se, po besedah govornika, 
dandanes v dobi globalnega, s 
tehnologijo prepredenega 
sveta, ki nam na vsakem ko-
raku vsiljuje svoje, za nas tuje 

izraze, pogostokrat premalo 
zavedamo. Prav zato naj bo 
slovenski kulturni praznik 
priložnost, tako v simbolnem 
kot dejanskem smislu, da 
zberemo pogum za ohranitev 
svojega jezika – in kulture.

Slovesno ob 
kulturnem prazniku
Na slovesnosti ob državnem kulturnem prazniku v Sokolskem domu je častni govornik  
Ludvik Kaluža poudaril zgodovinsko vrednost slovenskega jezika, za izvrsten kulturni program  
pa je poskrbela Osnovna šola Škofja Loka - Mesto.

Slavnostni govornik ob kulturnem prazniku Ludvik Kaluža je poudaril pomembnost 
ohranjanja slovenskega jezika. / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – Reli starodobnikov Winter Trial 2018, ki so ga 
letos pripravili že osemnajstič, je tretjič potekal tudi skozi 
Slovenijo. Na svoji poti so se v začetku februarja ustavili 
tudi na Mestnem trgu v Škofji Loki, kjer si je bilo mogoče 
ogledati 35 starodobnih lepotcev, ki so se potem podali na-
prej na nočno vožnjo do Bleda prek Žirov, Idrije, Cerknega, 
Davče in Soriške planine. Skupaj je na reliju sodelovalo 75 
posadk iz sedmih držav, in sicer iz Nizozemske, Danske, 
Češke, Anglije, Nemčije, Belgije in Avstrije, je pojasnil orga-
nizator slovenskega dela relija Ferdinand Poberžnik. Pogoj, 
da je mogoče sodelovati na omenjenem reliju, je starost 
avtomobila najmanj trideset let, mora pa biti tudi dirkalni 
avto. Povprečna hitrost vožnje je po Poberžnikovih besedah 
znašala petdeset kilometrov na uro, na kolikor je omejena 
hitrost pri točnostni vožnji. V Sloveniji so opravili tudi dve 
spretnostni vožnji, in sicer na Vranskem in v Ločici.

Starodobniki so se ustavili tudi v Škofji Loki
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Škofja Loka – V Društvu Rovtarji so v začetku februarja pri-
pravili že 18. mednarodno tekmovanje v smučanju po sta-
rem. Na hribu pod Loškim gradom se je pomerilo 53 smu-
čarjev s starodobno smučarsko opremo. Sodniki so ocenje-
vali tako slog kot čas vožnje, pomembna je bila tudi smučar-
ska oprema. Atraktivno tekmovanje si je tudi letos ogledala 
množica obiskovalcev, po oceni organizatorja se jih je zbra-
lo vsaj tisoč. Najmlajši tekmovalec je bil tokrat šestletni Da-
vid Čemažar, poleg Slovencev pa so se v smučanju po sta-
rem pomerili še smučarji iz Avstrije, Nemčije in Češke. Med 
tekmovalci sta bila tudi svetovna prvaka Elizabeta Shinko iz 
Berchtesgadna in Herbert Madleitner iz Zell am Seeja, je 
razložil predsednik Društva Rovtarji Brane Tavčar. 

Smučali po starem

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

loški glas

4x         =20€ kupon za
premontažo

facebook.com/Vianor-Slovenija
www.petrol.si/tipstopeshop.si www.vianor.si

TIPSTOP VIANOR ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 8 B, 4220 Škofja Loka, 04/202 58 90

Brezplačno zavarovanje  pnevmatik in asistenca za vse člane Petrol kluba.

Možnost plačila
na obroke.*
* za imetnike Petrol klub plačilne kartice.

Akcija brezplačnega zavarovanja velja za obdobje 2 let ob nakupu 4 pnevmatik za osebna, poltovorna ali 4x4 vozila. Akcija velja ob plačilu ali identifikaciji s Petrol klub kartico. Akcija traja do 31. 12. 
2018.  Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na bencinskih servisih, eShopu in Vianor servisih, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem 
znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. 2018 do 30. 5. 2018.
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Škofja Loka – "Skozi okno poglejmo, čemu takšen vrišč z 
ulic prihaja do naših dvorišč. Šeme brez treme iz vsega sve-
ta pojejo, plešejo, kakor kdo zna." S to pesmico je Društvo 
prijateljev mladine Škofja Loka tudi letos skupaj s škofjelo-
škim vrtcem povabilo na zabavno pustno rajanje. Pridružili 
so se jim tudi Mestni pihalni orkester Škofja Loka z mažo-
retkami in Trio Šubic. Rajanje so sklenili v Sokolskem domu, 
kjer so v prešernem razpoloženju ob glasbi in plesu maška-
re preganjale zimo. Ta pa se še kar ne da, spet je zapadel 
sneg in mraz se nam je zalezel v kosti, vendar vse to mladi-
ni ne more priti do živega. Podaljšane zime so se razveseli-
li predvsem otroci, ki so prejšnji teden uživali v šolskih po-
čitnicah. Tudi za te je poskrbelo društvo prijateljev mladine 
z dejavnostmi pod že znanim naslovom Dobimo se ob pol 
desetih.  

Pustne šeme so preganjale zimo

Pustne šeme so v Sokolskem domu z glasbo in plesom 
preganjale zimo. / Foto: Andrej Tarfila


