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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pasijonska 
soba na Mestnem trgu 42 
bo odslej osrednji informa-
cijsko-predstavitveni prostor 
Škofjeloškega pasijona, s ka-
terim bo lepo zaokrožena 
pasijonska Romualdova pot, 
odprta oktobra lani. Pravza-
prav je njeno izhodišče, nje-
na prva postaja, obenem pa 
živ interaktivni prostor pasi-
jonske skupnosti. Na njene 
stene se bodo podpisali vsi 
sodelujoči na dosedanjih 
uprizoritvah Škofjeloškega 
pasijona od leta 1999 do 
2015. "S svojimi podpisi 
bomo potrdili, da je Škofje-
loški pasijon predvsem dra-
gocena kulturna in duhovna 
dediščina, ki jo gradi živa 
prostovoljska skupnost," 
pravi župan Miha Ješe. Pod-
pise so začeli zbirati že pred 
dvema tednoma, ko sta se 
podpisala tudi pasijonca 
Dragica in Jože Krek, oba 
udeleženca pasijonov leta 
2009 in 2015. 
Na tleh pasijonske sobe je 
zarisan zemljevid Romual-
dove poti, na stropu pa veli-
ka svetilka odseva podobo 
Škofje Loke iz ptičje per-
spektive. Poleg imen, ki jih 

z belim pisalom na črne ste-
ne vpisujejo udeleženci pa-
sijona, si bo mogoče skozi 
kukala ogledati posamezne 
prizore Škofjeloškega pasi-
jona. Že teden dni prej so na 
istem naslovu odprli tudi 
nove prostore Turističnega 
društva Škofja Loka. Trak 
sta prerezala predsednica 
društva Monika Tavčar in 
župan Miha Ješe, zapela je 
skupina Patina, zaigral pa 
bližnji sosed Nejc Jemc s si-
nom Danetom. 
Odprtje pasijonske sobe 
predstavlja enega vrhuncev 
letošnjih Dnevov Škofjelo-
škega pasijona. Zaznamova-
li so jih tudi izid publikacije 
Pasijonski doneski, odprtje 
dveh razstav, predavanje o 
postnih prtih na avstrijskem 
Koroškem, pasijonski večer 
v Stari Loki in pasijonske 
delavnice s pokušino pasi-
jonskih jedi. Aprila sledijo 
še trije dogodki: 4. aprila pa-
sijonski koncert v cerkvi na 
Lontrgu, 14. aprila uprizori-
tev Ribniškega pasijona v 
športni dvorani na Trati in 
21. aprila Romualdov dan z 
dnevom odprtih vrat kapu-
cinskega samostana in vode-
nim ogledom digitalizirane 
Romualdove poti.     

Pasijonska soba  
je odprta
V Thalerjevi hiši na mestnem trgu so v petek 
slovesno odprli pasijonsko sobo.

Pasijonska soba pred dnevi, ko so si jo prišli ogledat in se 
vanjo podpisat prvi pasijonci. /Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Škofja Loka – Na Brdu pri 
Kranju so pretekli ponede-
ljek 93 mladim podelili zlata 
priznanja mednarodnega 
programa MEPI. Največ 
prejemnikov priznanj je bilo 
z Gimnazije Škofja Loka, 
kar 46.
Svetovno priznani mladin-
ski program je leta 1956 za-
snoval vojvoda Edinburški, 
mož britanske kraljice Eliza-

bete II. Danes je v program 
vključenih že več kot devet 
milijonov mladih iz 130 dr-
žav. V Sloveniji so ga prvič 
predstavili leta 1997 in tako 
je lani praznoval dvajsetlet-
nico. Leta 2004 so ga začeli 
izvajati po osnovnih in sred-
njih šolah in doslej se je pro-
gramu pridružilo že več kot 
6500 mladih. Letos je vanj 
vključenih več kot 1250 ude-
ležencev iz 68 organizacij, 
ki so licenčne izvajalke pro-

grama MEPI. »Danes je ta 
program še bogatejši, mno-
žičnejši in kakovostnejši,« je 
poudarila direktorica Zavo-
da MEPI Andreja Anžur 
Černič in dodala, da tudi 
tako pomagajo soustvarjati 
odprto družbo prihodnosti, 
ki bo temeljila na samozave-
stnih, samoiniciativnih, kre-
ativnih, podjetnih in ciljno 
usmerjenih mladih, ki znajo 
biti tudi empatični in so 
sposobni sodelovanja. Pro-

gram MEPI mladim med 
14. in 25. letom omogoča, da 
z aktivno udeležbo na štirih 
področjih, to so prostovolj-
stvo, veščine, šport in odpra-
va, odkrijejo, razvijejo in 
uresničijo svoje potenciale. 
Program obsega tri stopnje 
– bronasto, srebrno in zlato. 
Z aktivnostmi na omenje-
nih štirih področjih mlade 
spodbuja k aktivnemu in 
vsestranskemu preživljanju 
prostega časa.

»Zlati« gimnazijci
Med letošnjimi prejemniki zlatih priznanj mednarodnega programa za mlade MEPI je tudi 46 dijakov 
Gimnazije Škofja Loka.

Prejemniki zlatih priznanj mednarodnega programa za mlade MEPI z Gimnazije Škofja Loka / Foto: Andrej Tarfila

V Loki veje 
pasijonski 
duh
Marca in aprila Škofja 
Loka zaživi v duhu 
Škofjeloškega pasijona. 
Do naslednje 
uprizoritve je še tri leta.
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Prvi festival 
butaric
Na prvem Festivalu 
cvetnonedeljskih butar v 
Železnikih so prikazali tudi 
izdelavo butare velikanke, 
peko velikončnih oblatov, 
pletenje košar, na ogled so 
bili velikonočni prtički ...

stran 9

ŠKOFJA LOKA

Že bližje severni 
obvoznici
S sprejetjem odloka o ob-
činskem podrobnem pro-
storskem načrtu za severno 
obvoznico se je končal pro-
ces umeščanja te ceste v 
prostor.

stran 3

GORENJA VAS - POLJANE

Kmalu pod streho
Na prvi spomladanski dan 
so lani položili temeljni ka-
men za novo športno dvora-
no ob Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi, sedaj 
so postavili leseno monta-
žno konstrukcijo za streho.
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ŽELEZNIKI

Varnejši v nekaj letih
V Železnikih se začenjajo po-
stopki odkupov zemljišč za 
izvedbo protipoplavnih ukre-
pov in izgradnjo obvoznice 
mimo starega dela mesta.
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ŽIRI

Prenovljena do nove 
maše
V začetku marca so končali 
prvi del obnove župnijske 
cerkve sv. Martina v Žireh; 
dela bodo nadaljevali v apri-
lu in jih končali predvidoma 
sredi junija.
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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, Mateja Rant, Vilma Stanovnik, Ana 
Šubic, Simon 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,  
Tanja Mlinar, Primož Pičulin, Andrej Tarfila,  
Matic Zorman

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

Lo ški glas, št. 3/let nik VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 25, ki je iz šel 27. marca 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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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je za projekt novega 
vrtca za Kamnitnikom in sa-
nacijo strehe Loškega gradu 
iz več naslovov skupaj preje-
la več kot 1,8 milijona evrov 
namenskih nepovratnih 
sredstev. Za gradnjo vrtca 
Kamnitnik pa je prejela tudi 
405 tisoč evrov povratnih 
sredstev v obliki brezobre-
stnega posojila. Za vrtec je 
dobila skupaj 1,5 milijona 

evrov namenskih nepovra-
tnih sredstev. Od tega je iz 
naslova Eko sklada, sloven-
skega okoljskega javnega 
sklada, na javnem pozivu za 
gradnjo skoraj ničenergijske 
stavbe prijela blizu 1,3 mili-
jona evrov.     
Dodatno so za omenjeni 
projekt od Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo iz naslova 23. člena Za-
kona o financiranju občin za 
leto 2019 prejeli 203 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev. 

Iz istega vira so poleg tega za 
leti 2018 in 2019 skupaj pre-
jeli tudi 405 tisoč evrov po-
vratnih sredstev, in sicer kot  
izjemno ugodno brezobre-
stno posojilo: za leto 2018 
202 tisočaka in za leto 2019 
203 tisoč evrov povratnih 
sredstev. Prav tako jim je za 
sanacijo strehe na Loškem 
gradu od gospodarskega mi-
nistrstva po zakonu o finan-
ciranju občin za leto 2018 
uspelo pridobiti 202 tisoč 
evrov namenskih nepovra-

tnih sredstev. Že konec lan-
skega leta pa jim je za sana-
cijo strehe Loškega gradu, ki 
bo potekala letos, na projek-
tnem razpisu za sofinancira-
nje kulturnih projektov na 
področju nepremične kul-
turne dediščine Ministrstva 
za kulturo uspelo pridobiti 
170 tisoč evrov nepovratnih 
namenskih sredstev, skupaj 
za sanacijo strehe na gradu 
iz obeh virov nepovratna 
sredstva v skupni višini 372 
tisoč evrov. 

Denar za vrtec in 
streho na gradu
Občina Škofja Loka je za projekt novega vrtca za Kamnitnikom in sanacijo strehe Loškega gradu 
prejela skoraj dva milijona evrov namenskih nepovratnih sredstev.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Konferenco je 
organiziralo Hrvaško kultur-
no umetniško društvo Ko-
mušina Škofja Loka v sodelo-
vanju z Občino Škofja Loka 
in partnerji: občinami Du-
pnitsa (Bolgarija), Riebini 
(Latvija), Szödliget (Madžar-
ska) in društvi Društvo Bo-
sanskih Hrvatov Prsten (Hr-
vaška), Slovenski dom – Kul-
turno in prosvetno društvo 
Bazovica Reka (Hrvaška), 
Hrvaško kulturno prosvetno 
društvo Matija Gubec Tavan-
kut (Srbija). Projekt je podpr-
la Evropska komisija iz pro-
grama Evropa za državljane.
Na konferenci so partnerji 
primerjali izkušnje in pra-

kse na področju vključeva-
nja manjšin v družbeno, 
kulturno in politično življe-
nje, se pogovarjali o vlogi 
manjšinskih organizacij v 

lokalnih skupnosti in vklju-
čevanju vanje, poudarili nji-
hovo vlogo pri integraciji 
manjšinskih pripadnikov v 
novem okolju ter vzpostavi-

tvi ustrezne in učinkovite 
komunikacije med lokalni-
mi predstavniki in pripadni-
ki manjšin. Beseda je tekla o 
prihodnji vlogi manjšin v 
EU, uspešni integraciji 
manjšin v kulturno in raz-
mišljanje o tem, kako lahko 
manjšinske organizacije pri-
pomorejo k zmanjšanju dis-
kriminacije in predsodkov. 
Pripravili so tudi razstavo 
manjšinske umetnosti in fe-
stival manjšinske folklore. 
Na koncu so udeleženci kon-
ference podpisali skupno po-
budo o prizadevanju partner-
skih organizacij pri aktivnem 
vključevanju manjšin v lokal-
ne skupnosti ob upoštevanju 
in priznavanju njihovih po-
treb, znanj in sposobnosti. 
Cilj skupne pobude je tudi 
vzpostaviti platformo za 
uspešno vključevanje manj-
šin v novem okolju, oblikova-
nje kanalov komuniciranja 
med lokalno skupnostjo in 
manjšinskimi skupnostmi 
in vzpostavljanje aktivnosti 
in mehanizmov za aktivno 
integracijo manjšin v druž-
beno, socialno, kulturno in 
politično okolje.

Mednarodna konferenca 
o manjšinah
Škofja Loka je marca gostila mednarodno konferenco Manjšinske 
organizacije v razmišljanju in oblikovanju prihodnosti Evropske unije

Z mednarodne konference o manjšinah v Škofji Loki 
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Škofja Loka – Skupina za lepšo Loko in Občina Škofja Loka 
vabita na 17. cvetlični sejem, ki bo na Mestnem trgu v Škofji 
Loki 21. aprila od 8. do 12. ure. Že 12. aprila pa bo ob 18. uri 
v Sokolskem domu brezplačno predavanje Barvito na balko-
nih in terasah. 

Aprila cvetlični sejem

Trata – Družba Messer Slovenija obvešča lokalno skupnost, 
da so na objektu kisikarne, ki se nahaja v industrijski coni 
Trata, začeli s preizkušanjem posameznih naprav kisikarne. 
Preizkušanje naprav bo trajalo predvidoma do srede aprila 
2018. V tem času je mogoče, da bi v času delovnega dne v 
kisikarni (med 7. in 19. uro) prihajalo do kratkotrajnega po-
višanja ravni hrupa. Kisikarna naj bi s poizkusnim obratova-
njem začela v mesecu aprilu 2018. Občanom se že vnaprej 
zahvaljujejo za razumevanje in so jim na tem naslovu na 
voljo za vsa dodatna vprašanja in pojasnila: Messer Sloveni-
ja, d. o. o., Zoran Wltavsky (telefon: 041 757 210, e-pošta: 
zoran.wltavsky@messergroup.com). 

Kisikarna preizkuša svoje naprave

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki, 
kjer doslej ni bilo stalnega 
merilnega mesta za spre-
mljanje kakovosti zunanje-
ga zraka v okviru državne 
merilne mreže, so ob koncu 
preteklega leta postavili me-
rilne naprave, januarja in 
februarja izvedli poskusne 
meritve, aprila pa bodo z iz-
delavo aplikacije za prikaz 
podatkov na mobilnih tele-
fonih omogočili tudi spre-
mljanje stanja.
Lokacije, kjer so nameščene 
merilne postaje, so nasle-

dnje: avtobusna postaja v 
Škofji Loki, Virmaše, Fran-
kovo naselje, Trata (blizu 
železniške postaje) in Gode-
šič. Na teh merilnih mestih 
merijo kakovost zraka, ravni 
hrupa in meteorološke po-
datke. Poskusno obratova-
nje bo končano aprila. Po-
datki, ki jih bodo lahko spre-
mljali ljudje prek aplikacij 
na mobilnih telefonih, so 
namenjene tako širši javno-
sti kot tudi občinski upravi, 
ki jih bo potrebovala za širše 
analize in obdelave. V pri-
meru prekoračitev bodo iz-
dana opozorila in napotki za 

ukrepanje. Kot pojasnjujejo 
na Občini Škofja Loka, je 
strošek merilne mreže blizu 
20 tisoč evrov. Ob doseda-
njih meritvah (občina jih je 
sama izvedla leta 2007 in 
2012) se je pokazalo, da je 
zrak bolj onesnažen pozimi, 
ko je občasno prihajalo do 
prekoračitev delcev PM10, 
poleti je v zraku več talnega 
ozona. Največje onesnaže-
nje povzročata industrija in 
energetika, največji onesna-
ževalci zraka so promet, in-
dividualna kurišča na trda 
goriva in nekateri večji indu-
strijski onesnaževalci.

Meritve kakovosti zraka in hrupa
V občini Škofja Loka so vzpostavili merilno mrežo za spremljanje kakovosti zraka in hrupa.

Takšne merilne postaje so 
postavljene na petih 
lokacijah v občini.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
bo aprila vseslovensko sreča-
nje E-vključevanje v aktivno 
staranje, ki ga organizira de-
lovna skupina za e-opisme-
njevanje pod vodstvom prof. 
dr. Jožeta Gričarja in Občina 
Škofja Loka v sodelovanju z 
izvajalci tovrstnih progra-
mov iz občine. Prikazali 
bodo dobre prakse, ki jih na 
tem področju izvajajo v Ško-
fji Loki institucionalni, nein-
stitucionalni dejavniki in ci-
vilna družba. Župan Miha 
Ješe med njimi navaja Ljud-
sko univerzo, Gimnazijo 
Škofja Loka, Večgeneracijski 
center Gorenjske z Zavodom 
O, Univerzo za tretje življenj-

sko obdobje in podjetje E-
-soft. Posamezniki iz civilne 
družbe (Leona Mlakar, Janez 
Demšar in PUM, projektno 
učenje za mlade) pa bodo 
udeležence seznanjali z ne-
katerimi uporabnimi vsebi-
nami, od zdravniških recep-
tov, ki jih lahko dobivamo 
prek spleta, do uporabe raču-
nalnika pri komuniciranju z 
uradnimi ustanovami.
V drugem delu srečanja 
bodo Slovenski e-seniorji pri-
kazali dobre prakse v sloven-
skem prostoru in v svetu, v 
tretjem pa bodo na več loka-
cijah v Škofji Loki potekale 
delavnice, ki bodo s praktič-
nim prikazom podučile so-
delujoče, kako e-opismenje-
vati starejšo generacijo. 

Za aktivno staranje

Škofja Loka – Marca je odbor za družbene dejavnosti pri 
škofjeloškem občinskem svetu ocenjeval prispele prijave na 
javni razpis za postavitev spominskih obeležij v Aleji zaslu-
žnih Ločanov. Na razpis so prispele štiri vloge različnih pre-
dlagateljev. Zavod za šport – odbor za muzej športa in Mu-
zejsko društvo Škofja Loka predlagata postavitev spomeni-
ka dr. Franu Jesenku, Lions klub Škofja Loka predlaga Zdrav-
ka Krvino, Zavod Tri predlaga dr. Marijo Bračko in Muzejsko 
društvo Škofja Loka prof. Ivana Dolenca. Pri ocenjevanju je 
najvišje število točk dobil predlog, da se v Aleji zaslužnih 
Ločanov postavi spominsko obeležje dr. Mariji Bračko. Trije 
predlogi so bili ocenjeni z zadostnim številom točk, da jih 
bo odbor na majski seji predložil občinskemu svetu, in sicer 
za Marijo Bračko, Zdravka Krvino in Frana Jesenka.

Prva ženska v Aleji zaslužnih Ločanov?
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Dne 11. aprila bo naše mesto 
gostilo vseslovensko sreča-
nje E-vključevanje v aktivno 
staranje. Pomembno je z 
več vidikov: ker doslej ta 
tema še ni bila aktualizira-
na, ker vključuje vse dele-
žnike, ki se s tem ukvarjajo 
v Škofji Loki, in tudi sloven-
sko pobudo Slovenski e-se-
niorji. Namen je, da za iz-
boljšanje kvalitetnega življe-
nja starejših poskrbimo tudi 
s tehničnimi sredstvi, da bo 
starejša generacija znala 
uporabljati sodobno tehno-
logijo. Če je mogoče elek-
tronsko komuniciranje pri 
mladini zanjo že škodljivo, 
pa za starejše velja prav na-
sprotno. Namesto da bi se 
družili, se mlajši „družijo“ 
prek interneta, starejši, ki se 
pa sedaj premalo družijo, 
bodo pa lahko z uporabo so-
dobne tehnologije bistveno 
povečali svoje stike. Zlasti 
tisti, ki niso v dobri gibalni 
kondiciji, se bodo lahko po-
vezali s svojimi vrstniki in 
tudi medgeneracijsko.
Srečanje pomeni začetek 
razprave o tej temi, pokazali 
bomo dobro prakso v Loki, v 
Sloveniji in Evropi, popol-
danske delavnice pa bodo 
predvsem praktičen prikaz, 
kako lahko predstavitve iz 
prvega dela s pomočjo so-
dobne tehnologije tudi ude-
janjamo. S tem lahko pospe-
šujemo medgeneracijsko 
sodelovanje in istočasno po-
spešujemo prostovoljstvo, ki 
je v Škofji Loki zelo dobro 
razvito. Omenim naj primer 
programa za mlade MEPI, 
kjer je ena od štirih dejavno-
sti tudi prostovoljstvo. In 
prav e-opismenjevanje po-
nuja priložnost, da v proces 
vključimo mlade in starejše 
prostovoljce. 
Program konference je za-
stavljen tako, da bodo naj-
prej prikazani primeri do-
brih praks iz Škofje Loke, 
kjer bomo vključili instituci-
onalne in neinstitucionalne 
dejavnike ter civilno družbo. 
Člani skupine slovenskih e-
-seniorjev bodo z več zornih 
kotov prikazali vsebino do-
brih praks v Sloveniji in sve-
tu, popoldne pa bodo delav-
nice na osmih različnih lo-
kacijah: na isti bo program 
delavnice ponovljen trikrat. 
Teme delavnic bodo praktič-
ni prikazi posameznih do-

poldne obrazloženih vsebin. 
Lokacije so naslednje: dve v 
Sokolskem domu, ena v po-
ročni dvorani na občini, dve 
v sejnih sobah na upravni 
enoti, računalniška soba za-
voda O, inkubator Lokomo-
tiva in prostori PUM-a, tako 
da bo popoldne na teh loka-
cijah prostora za približno 
petsto ljudi naenkrat. Sreča-
nje je v prvi vrsti namenjeno 
vsem tistim, ki delajo s sta-
rejšimi in bodo e-opisme-
njevanje širili med starejši-
mi (slovenskim društvom 
upokojencev, univerzam za 
tretje življenjsko obdobje, 
občinskim odborom Rdeče-
ga križa), ki te dejavnosti še 
ne poznajo oziroma jo izva-
jajo na drugačen način. 
Glavni namen srečanja je v 
tem, da omenjeni prosto-
voljci poiščejo neaktivne sta-
rejše posameznike in jih s 
pomočjo e-medijev med se-
boj povežejo. Prepričan 
sem, da bo zanimanja veli-
ko. E-opismenjevalcem bo 
srečanje pokazalo, kako sta-
rejše seznaniti z uporabo 
računalnika, elektronske ta-
blice in pametnega telefona, 
da za ravnanje z njimi uspo-
sobimo čim več starejših. 
Zadali smo si zelo smel cilj: 
v treh letih mora v občini 
Škofja Loka obvladati inter-
net 80 odstotkov starejših 
od 55 let. Na podlagi tega 
srečanja, ki bo prvo ne le v 
Sloveniji, temveč tudi v 
Evropi, pričakujemo, da 
bodo dobro prakso povzeli 
tudi drugi, denimo v okviru 
evropskega združenja Dou-
zelage in naša pobratena 
mesta, vse s ciljem, da dvi-
gnemo kakovost življenja 
naši starejši generaciji, ki je 
vedno bolj številna.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

E-vključevanje 
starejših

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
je marca sprejel prostorski 
načrt za severno obvoznico, 
s čimer se je končal poldru-
go desetletje dolg postopek 
umeščanja te obvozne ceste 
v prostor. Občina ima pri 
tem cilj zagotavljanja javne-
ga interesa. Prihajalo pa je 
tudi do konfliktov, saj se je 
oblikovala civilna iniciativa, 
ki je gradnji ceste nasproto-
vala, češ da sploh ni potreb-
na in da bi se ji lahko ob 
nekaterih rešitvah na obsto-
ječi infrastrukturi izognili. 
Kakih trideset predstavni-
kov civilne iniciative je bilo 
navzočih tudi na seji občin-
skega sveta, ko je ta spreje-
mal prostorski načrt. Z na-
pisi o posegu, ki bo spreme-
nil škofjeloško krajino, okr-
nil kmetijska zemljišča, po-
plavno ogrozil tamkajšnje 
prebivalstvo, in z očitki o 
tem, da občina ni imela po-
sluha za njihove pripombe, 
so spremljali potek seje. 
Tudi nekateri svetniki iz 
opozicije so projektu na-
sprotovali iz istih razlogov 
in pred sprejetjem tudi poja-
snjevali, zakaj bodo glasova-

li proti. Večina pa je na kon-
cu sprejela občinski podrob-
ni prostorski načrt.
Vmes so pripravljavci pre-
dloga in občinska uprava po-
jasnili nekatere dvome, med 
katerimi je tudi protipoplav-
na ureditev Stare Loke in 
ostalega območja, kjer pote-
ka obvoznica. Župan Miha 

Ješe zagotavlja, da bo ta za-
gotovljena. Sicer pa bo zače-
tek ceste, ki se bo izognila 
mestu in potekala po njego-
vem severnem obrobju, v 
krožišču Podlubnik 2, njen 
konec pa v krožišču na 
Grencu. Dolga bo 2,5 kilo-
metra, vzporednih cest je za 
3,6 kilometra. Dvopasovnica 
bo imela osem nivojskih kri-

žišč, od tega bodo štiri kro-
žna. Večji objekti na cesti so 
pokriti vkop, dva mostova, 
protihrupna zaščita. Šest 
stavb bo treba porušiti, med 
njimi eno stanovanjsko. Do 
manjših sprememb v načrtu 
je prišlo od prvega do druge-
ga branja. Bila je tudi javna 
razgrnitev, pred tem pa že 

več neformalnih obravnav, 
kjer so se imeli ljudje mo-
žnost seznaniti s potekom 
obvoznice in dajati pripombe 
in predloge. Kot so dejali pri-
pravljavci, so vse pripombe 
proučili in se do njih oprede-
lili, dobili so tudi mnenja no-
silcev urejanja prostora in 
odločbo o sprejemljivosti 
okoljskega poročila.

Umeščanje severne obvoz-
nice v prostor se je začelo 
leta 2003 s študijo variant in 
poznejšimi številnimi prilo-
žnostmi, ki jih je imela jav-
nost za seznanitev s projek-
tom, je bilo na seji slišati ob 
utemeljitvah projekta. Ves 
čas je občina sodelovala z dr-
žavo. S sprejeto varianto so 
naposled prišli do rešitve, ki 
bi se najbolj približala me-
stu, razbremenila promet 
skozi Škofjo Loko in hkrati 
najmanj ogrozila zelene po-
vršine. Na drugi strani pa 
smo slišali tudi pomisleke, 
ali je tako načrtovana sever-
na obvoznica sploh še opti-
malna, saj se je v petnajstih 
letih verjetno marsikaj 
spremenilo. Da je severna 
obvoznica potrebna, sta 
pred sejo občinskega sveta 
potrdila tudi odbora za ure-
janje prostora in za cestno 
infrastrukturo. Tisti, ki se 
dnevno vozijo po zelo obre-
menjeni Kidričevi cesti, pa 
so prepričani, da je neko 
rešitev treba najti. Posebej 
so to občutili ob nedavnih 
zaporah zaradi gradbenih 
del na Partizanski cesti, ko 
je bilo na Kidričevi še več 
zastojev kot običajno.  

Že bližje severni 
obvoznici
S sprejetjem odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno obvoznico se je končal 
proces umeščanja te ceste v prostor. 

Severna obvoznica bo dolga 2,5 kilometra, 
vzporednih cest je za 3,6 kilometra. Potekala bo 
po severnem obrobju Škofje Loke, od krožišča v 
Podlubniku 2 do krožišča na Grencu. 
Dvopasovnica bo imela osem nivojskih križišč, 
od tega bodo štiri krožna. Večji objekti na cesti 
so pokriti vkop, dva mostova, protihrupna 
zaščita. Šest stavb bo treba porušiti, med njimi 
eno stanovanjsko.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prof. dr. Fran 
Jesenko se je rodil marca 
1875 v Škofji Loki. Bil je sve-
tovno priznan znanstvenik, 
najbolj znan na področju ge-
netike in žlahtnjenja rastlin. 
Bil je prvi na svetu, ki mu je 
uspelo križati rastlini dveh 
različnih rastlinskih rodov: 
pšenico in rž ter dobiti rodne 
potomce. Biotehniška fakul-
teta je po njem poimenovala 
Jesenkova priznanja, ki jih 
vsako leto podeli za znan-
stvene dosežke. V Škofji Loki 
pa se v povezavi s fakulteto 
svojega uglednega rojaka 
vsako leto spomnijo z Jesen-
kovim popoldnevom, ki je 
dobra priložnost za populari-
zacijo znanosti in za predsta-
vitev študijev na Biotehniški 
fakulteti, kjer razvijajo vsa 
znanstvena in strokovna po-

dročja, na katerih je deloval. 
Letošnje bo potekalo v sredo, 
4. aprila, od 12. ure naprej. 
V popoldanskem delu do-
godka bodo diplomanti ma-
gistrskega študija predstavili 
svoje magistrske naloge. Iz-
branih je bilo devet, z vsake-
ga oddelka in študija Bioteh-

niške fakultete po ena. Ta del 
je namenjen predvsem dija-
kom srednjih šol in učencem 
zadnjih razredov devetletke, 
ki razmišljajo o študiju, do-
brodošli pa so tudi ostali, ki 
jih ta področja znanosti zani-
majo. Diplomanti magistr-
skega študija sedmih oddel-

kov in dveh študijev bodo: 
Živa Ravnikar, Tanja Lukan-
čič, Mateja Kopač, Luka 
Šturm, Matic Radič, Brigita 
Oblak, Alenka Šifrar, Jasmi-
na Vesel in Anja Pristavec.
Ob 19. uri pa bo potekalo 
predavanje Jesenkovega na-
grajenca za življenjsko delo. 
V letu 2018 nagrajeni prof. 
dr. Borut Bohanec je svoje 
predavanje naslovil »Na ka-
kšen način smo spreminjali 
sortiment kmetijskih ra-
stlin, kaj je pred nami?«. Ve-
černi del je namenjen splo-
šni javnosti, vsem zaintere-
siranim za študij na Bioteh-
niški fakulteti, posebej za 
področje rastlinske bioteh-
nologije, in vsem, ki spoštu-
jejo in spremljajo delo Fra-
na Jesenka. Jesenkovo delo, 
razvoj žlahtnjenja in geneti-
ko rastlin v Sloveniji nada-
ljuje prav prof. dr. Borut Bo-
hanec, vodja katedre za ge-
netiko, biotehnologijo, stati-
stiko in žlahtnjenje rastlin, 
na oddelku za agronomijo 
Biotehniške fakultete Uni-
verze v Ljubljani. 
Jesenkovo popoldne vsako-
krat z glasbo popestrijo 
učenci Glasbene šole Škofja 
Loka, v dogovoru z Razvojno 
agencijo Sora pa s kulinarič-
no ponudbo tudi ponudniki 
izdelkov domače in umetno-
stne obrti blagovne znamke 
Dedek Jaka in babica Jerca.  

Na poljuden način  
o znanosti
Sedmo leto zapored bosta Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in 
Občina Škofja Loka prireditelja Jesenkovega popoldneva, ki na poljuden 
način predstavlja pomen znanosti.

Z lanske predstavitve magistrskih nalog na Jesenkovem 
popoldnevu / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – Ob obravnavi poročil o varnosti na marčevski 
seji občinskega sveta Škofja Loka je komandir škofjeloške 
policijske postaje Sašo Eniko med drugim navedel, da so 
pred kratkim z radarjem merili hitrost vozil v predoru Sten. 
V tednu dni so z radarjem, ki meri v obe smeri, ujeli 43 vo-
znikov, ki so vozili več kot sto kilometrov na uro. Hitrost je 
v predoru sicer omejena na 60 kilometrov na uro. V prete-
klem letu so v prometu zabeležili eno smrtno žrtev, kar je 
preveč. Eniko sicer poudarja dobro sodelovanje z občino, 
županom, svetom za preventivo in občinskim redarstvom. 
Tudi slednje izvaja meritve hitrosti in ugotavlja, da jih je 
največ na lokacijah Hosta in Kidričeva cesta, število kršitev 
na Spodnjem trgu pa je v primerjavi z letom poprej upadlo. 

Skozi predor sto kilometrov na uro
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Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, z nadaljnjimi spremembami in dopol-
nitvami) ter 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 3/16, 35/16 in 26/17) je župan Občine 
Škofja Loka dne 21. marca 2018 sprejel sklep, da se objavi
 

JAVNO NAZNANILO 

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

dopolnjenega osnutka 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

OPN OBČINE ŠKOFJA LOKA
(SPREMEMBA 01)

1.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja 
Loka (sprememba 01) – v nadaljevanju SD OPN 01, ki ga je iz-
delalo podjetje Locus, d. o. o., PE Nova Gorica, Solkan.  

2.
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. 

3.
Javna razgrnitev bo potekala od 30. 3. 2018 do vključno 16. 4. 
2018 v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka 
v poslovnem času Občine Škofja Loka – ob ponedeljkih, torkih 
in četrtkih med 8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 17. uro ter ob 
petkih med 8. in 12. uro. 

Gradivo SD OPN 01 bo v času javne razgrnitve javno dostopno 
tudi na spletni strani Občine Škofja Loka pod rubriko Novice 
in objave – »Javne razgrnitve« na e-naslovu: http://www.
skofjaloka.si/objave/58. 

4.
V času javne razgrnitve bo 10. 4. 2018 ob 17. uri organizirana 
javna obravnava v veliki sejni dvorani na Upravni enoti Škofja 
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, II. nadstropje.

5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne 
pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Ob-
čina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, po elektronski 
pošti na e-naslov: obcina@skofjaloka.si, jih na mestu javne 
razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na 
zapisnik na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb poteče s 
potekom javne razgrnitve. 

6.
Ta sklep se objavi na Radiu Sora, na spletni strani Občine na 
e-naslovu: www.skofjaloka.si in v časopisu Loški glas ter začne 
veljati z dnem objave. 

Številka: 3505-0002/2016
Datum: 21. 3. 2018
 Župan
 Občine Škofja Loka 
 Mag. Miha Ješe
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V času med 
dvema uprizoritvama Ško-
fjeloškega pasijona, ki so na 
vsakih šest let, v postno-veli-
konočnem času vsako leto 
prirejajo pasijonske dogod-
ke. Letošnji so po besedah 
župana Mihe Ješeta prvi 
pravi Dnevi Škofjeloškega 
pasijona, odkar je bil ta pri 
Unescu proglašen za ne-
snovno dediščino človeštva. 
Letos je v tem času devet pri-
reditev, vanje je vključenih 
več škofjeloških društev in 
drugih organizacij. Ne odvi-
jajo se le doma, pač pa so 
Ločani letos povabljeni na 
velikonočne prireditve v Bu-
dimpešti in Mariji Bistrici 
na Hrvaškem. 
Doma pa so se začeli s pasi-
jonskim dnem v Sokolskem 
domu, kjer so predstavili tri-

najsto številko Pasijonskih 
doneskov. Letos jih je prvič 
uredila Helena Janežič ob 
dragoceni pomoči doseda-
njega urednika Alojzija Pa-
vla Florjančiča. Ostajajo taki 
kot doslej, le bolj bi se s to 
publikacijo radi uveljavili v 
evropskem prostoru. S tem 
namenom sta dva prispevka 
v letošnjih Doneskih v nem-
škem jeziku, o zgodovini 
evropskega združenja Euro-
passion in o postnih prtih na 
avstrijskem Koroškem avto-
rice Ivanke Kronowetter 
Starman, sicer koroške Slo-
venke loških korenin, ki je s 
predavanjem o njih gostova-
la na pasijonskem dnevu. 
Helena Janežič je vse pova-
bila k branju Doneskov, v 
katerih je med ostalimi tudi 
prispevek dr. Matije Ogrina, 
ki razkriva doslej neznano 
besedilo Poljanskega pasijo-

na. Tudi likovno so bogato 
opremljeni s sakralnimi mo-
tivi slikarke Marte Jakopič 
Kunaver, katere razstavo so 
tega dne odprli v Sokolskem 
domu. Na ogled pa je tudi 
dokumentarna razstava Ško-
fjeloški pasijon, Processsio 

Locopolitana, ki jo je pripra-
vila Agata Pavlovec. 
Tudi v Stari Loki so pripravi-
li pasijonski večer, tokrat z 
recitalom duhovnika Ot-
marja Črnilogarja Upanje v 
tretji dan. Odprtju pasijon-
ske sobe je na cvetno soboto 
sledila še ena tradicionalna 
prireditev, pasijonske delav-
nice s prikazi izdelovanja 
butaric in drugih izdelkov 
ter pokušino postnih jedi, 
loški skavti pa so tega dne 
izdelovali tudi butaro veli-
kanko, ki do velike noči kra-
si vhod v cerkev sv. Jakoba. 
Ostale pasijonske prireditve 
sledijo aprila, pred uprizori-
tvijo Ribniškega pasijona pa 
so loške pasijonce, združene 
v pobudi Pasijonski veter, v 
kapucinskem samostanu 
obiskali organizatorji tega 
pasijona.      

V Škofji Loki veje  
pasijonski duh
Marca in aprila Škofja Loka zaživi v duhu Škofjeloškega pasijona. Do naslednje uprizoritve je še tri leta.

Prvi podpisi na steno pasijonske sobe / Foto: Tina Dokl

Nova urednica Pasijonskih doneskov Helena Janežič s 
prejšnjim urednikom Alojzijem Pavlom Florjančičem 

Koroška Slovenka Ivanka Kronowetter Starman je predstavila 
postne prte na avstrijskem Koroškem. / Foto: Tina Dokl

Dokumentarna razstava Škofjeloški pasijon bo potovala tudi v druge kraje. / Foto: Tina Dokl

Recital Upanje v tretji dan na pasijonskem večeru  
v Stari Loki / Foto: Andrej Tarfila

Slikarka Marta Jakopič Kunaver z likovnim kritikom 
Damirjem Globočnikom in organizatorko dokumentarne 
razstave Škofjeloški pasijon Agato Pavlovec / Foto: Tina Dokl

Loške pasijonce so obiskali organizatorji Ribniškega 
pasijona. / 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 pomoči za razvoj gospodarstva  
v Občini Škofja Loka v letu 2018

 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313)

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo 
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. 3. 2018
 Mag. Miha Ješe l.r 
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljeni naslednji javni razpis:

DODATNI JAVNI  R A ZPIS
za izbor javnih kulturnih programov pihalnih, godalnih 

in simfoničnih orkestrov za neporabljena sredstva, 
ki jih bo v letu 2018

Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna
(kontakt: Petra Mohorič Peternelj, 04/ 51 12 336).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si, pod 
rubriko Novice in objave; Razpisi, javna naročila, natečaji ter v 
sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 
15, Škofja Loka.

Datum: 20. 3. 2018
 Mag. Miha Ješe l.r.  
 ŽUPAN

Škofja Loka – V Škofji Loki bo odslej vsako drugo leto sreča-
nje malih pevskih skupin, ki je sicer doslej potekalo na Tur-
jaku. Prvo bo v soboto, 7. aprila, ob 20. uri, organizira pa ga 
Turistično društvo Škofja Loka, pri katerem poje pevska sku-
pina Patina, njen član je tudi župan Miha Ješe. Vsako leto se 
srečanja udeleži deset pevskih skupin. 

Srečanje malih pevskih skupin

Škofja Loka – Osnovno zdravstvo Gorenjske je pozvalo ob-
činski svet v Škofji Loki, da se opredeli do predlaganega 
kandidata za novega direktorja Zdravstvenega doma Škofja 
Loka. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja so svetniki dali soglasje k imenovanju dr. Ale-
ksandra Stepanovića za direktorja. 

Soglasje za direktorja zdravstvenega doma

Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – V Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših 
so marca v okviru srečanj 
Alzheimer cafe pripravili že 
peto predavanje. Samo lani 
so se zvrstila štiri, je poveda-
la direktorica centra Silva Ko-
šnjek. Tema petega je bila 
vloga prehrane pri zmanjše-
vanju tveganja za demenco. 
Stanovalcem, njihovim svoj-
cem in drugim, ki jih zani-
ma ta tematika, so o prehrani 
govorile mlade strokovnjaki-
nje Špela Ocvirk, Barbara 
Lončarek in Doroteja Selan.
Slaba prehrana, hitri ži-
vljenjski tempo, toksini iz 
okolja, stres so dejavniki, ki 
vplivajo na nastanek različ-
nih bolezni, tudi demence. 
Govornice so ob tem pripo-
ročile prehrano MIND, pri 
kateri raziskave kažejo, da je 
z njo poleg drugih dobrih 
učinkov počasnejši tudi iz-
pad kognitivnih sposobno-

sti. Gre za kombinacijo me-
diteranske prehrane in diete 
s sestavinami, ki znižujejo 
hipertenzijo. Pomembno je, 
da jemo čim več naravno 
vzgojenih prehrambnih pro-
izvodov in omejujemo vnos 
živalskih in visoko nasiče-
nih živil. Nanizale so pripo-
ročene in odsvetovane sku-
pine živil in predlagale tudi 

nekaj zdravih jedilnikov. Pri 
prehranjevanju veljajo 
zmernost, zdravi načini pri-
prave, sezonskost, družab-
nost ob uživanju obrokov, 
dovolj počitka in telesne ak-
tivnosti. Gibanje vpliva tudi 
na možgansko ožilje, deluje 
preventivno in vpliva na za-
mik poteka bolezni in nje-
nih simptomov, pravijo pre-

davateljice. Najboljša je ae-
robna vadba, ki pospeši de-
lovanje srca. Koristna so 
tudi vsakdanja fizična opra-
vila (kidanje snega, košnja), 
vožnja s kolesom, ples. Pri-
poročajo vadbo za moč in 
jogo. Dragocena pa je tudi 
"umovadba", kognitivni tre-
ning, pri katerem "telovadi-
jo" možgani.

Prehrana za zdravje možganov

Na petem srečanju Alzheimer cafe, v ozadju predavateljice z direktorico Silvo Košnjek 

Simon Šubic

Radovljica – Med 38 letošnji-
mi gorenjskimi prejemniki 
priznanj Civilne zaščite 
(CZ), ki so jih ob dnevu CZ v 
začetku marca podelili v Ra-
dovljici, sta bila tudi Prosto-
voljno gasilsko društvo Žele-
zniki in škofjeloški jamarski 
reševalec Walter Zakrajšek. 
Železnikarski gasilci so ob 
120-letnici delovanja društva, 
ki ima danes okoli sto čla-
nov, od tega 25 operativcev, 
prejeli zlati znak CZ, Zakraj-
šek pa srebrni. Slednji se je 
kot član Jamarskega društva 
Gorenja vas jamarstvu zapi-

sal že leta 1990, poleg razi-
skovanja slovenskih jam pa 
je bil v zadnjih letih zelo ak-
tiven tudi na mednarodnem 
področju. Od leta 2014 je 
vodja Jamarsko reševalne 
službe, v letu 2015 pa je po-
magal tudi pri ustanovitvi 
ekipe za prvo pomoč Jamar-
ske reševalne službe, ki že 
sodeluje na preverjanjih in 
tekmovanjih ekip prve po-
moči Rdečega križa in Civil-
ne zaščite. Priznanja sta po-
deljevala član štaba CZ Slo-
venije Stanislav Lotrič in 
vodja kranjske izpostave 
Uprave RS za zaščito in reše-
vanje Robert Skrinjar.

Na Loško dve priznanji 

Vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek je prejel 
srebrni znak Civilne zaščite. / Foto: Tina Dokl

Nina Fehter

Škofja Loka – Na okroglo 
obletnico organizatorji opo-
zarjajo že od lanske jeseni, 
ko so pripravili prvi dogodek 
v sklopu praznovanja dese-
tletnice festivala. Še preden 
se bo odvila deseta izvedba 
memoriala, ki bo letos pote-
kala med 2. in 11. majem v 
Škofji Loki, Kranju in Cer-
knem, se nam obeta eden 
izmed vrhuncev. V drugi po-
lovici aprila, v soboto, 21. 
aprila, bomo priča edinstve-
nemu dogodku. S posebnim 
koncertnim programom 
bodo bližajoči se memorial 
napovedali legendarni trno-
vski raper Klemen Klemen, 

beograjska raperja Ajs Ni-
grutin in Timbe, ki ju po-
znamo iz zasedbe Bad Copy, 
ter eden najprepoznavnej-
ših raperskih glasov pri nas, 
N'toko.
»Že dalj časa smo si želeli 
gostiti omenjene nastopajo-
če, isti večer, na istem odru, 
mogoče tudi istočasno,« je 
še vedno rahlo skrivnosten 
Tine Hafner, idejni in pro-
gramski vodja festivala. Ob 
tem poudari, da je izvedbo 
dogodka zelo olajšal KŠŠ – 
Klub škofjeloških študen-
tov, ki je letos k izvedbi pro-
jekta pristopil kot koprodu-
cent. Memorialno rajanje se 
bo nadaljevalo v maju, ko se 
bo v treh memorialnih me-

stih zvrstila kopica nastopa-
jočih, med drugim bo v Ško-
fji Loki nastopila tudi legen-
darna beograjska zasedba 
Disciplin A Kitschme. »Po-
novno smo oblikovali zani-
miv festivalski program, na 
sporedu bodo takšni in dru-
gačni koncerti, od rovtar-
skega šansona preko glasne 
kitarijade do živih elektron-
skih godb, obetajo se javni 
posveti, intervjuji, razstave, 
filmske projekcije, delavni-
ce in še marsikaj,« pripove-
duje Tine Hafner. Za veliki 
in udaren zaključek prazno-
vanja desete obletnice "Haf-
nerjevega memoriala" bo 
letos poskrbela zasedba Lai-
bach, ki bo 24. junija nasto-

pila na Loškem gradu. Po 
zmagoslavni osvojitvi Se-
verne Koreje, ovekovečena 
tudi v zelo odmevnem fil-
mu Liberation Day, se je 
kultna domača zasedba vr-
nila s prvim studijskim al-
bumom po leta 2014 izdani 
uspešnici Spectre. Dvajseti 
studijski album nosi ime 
Also Sprach Zarathustra 
(Tako je govoril Zaratustra) 
in že žanje pohvale kritikov 
po vsem svetu. Organizator-
ji opozarjajo, da so predpro-
dajne vstopnice za spekta-
kel na Loškem gradu že na 
voljo na prodajnih mestih 
Eventim in ostalih prodaj-
nih mestih (Petrol, Pošta, 
3DVA trafike).

Junija nastopi Laibach
Tradicionalni glasbeno-kulturno-izobraževalni festival, ki je posvečen prezgodaj preminulemu prof. 
Petru Hafnerju, letos praznuje deseto obletnico obstoja, v katerem se je dodobra zasidral na domači 
glasbeno-kulturni zemljevid. Celoletno praznovanje se bo zaključilo junija s koncertom kultne zasedbe 
Laibach na Loškem gradu.

Škofja Loka – Občina Škofja Loka že več let organizira čistil-
ne akcije z namenom, da bi živeli v resnično čisti in lepi Ško-
fji Loki, ki bo prijazna prebivalcem in obiskovalcem – turi-
stom. Zato aprila spet vabijo občane, da s prostovoljnim 
delom pripomorejo k lepoti in urejenosti Škofje Loke in se 
pridružijo spomladanski akciji čiščenja in urejanja okolja. Le-
tos bo v soboto, 7. aprila, od 8. do 13. ure. Datum čistilne 
akcije je usklajen z vodstvi krajevnih skupnosti. Na zbirnih 
mestih bodo ločeno zbirali odpadke: embalažo (plastenke, 
pločevinke), steklo, nevarne odpadke in drugo. Obenem 
opozarjajo, da akcija ni namenjena odvozu kosovnih in bio-
loških odpadkov. Nad pravilnim odlaganjem odpadkov bo 
izvajalo nadzor občinsko redarstvo. Prostovoljci dobijo infor-
macije na krajevnih skupnostih, društvih, zavodih, občinski 
internetni strani ali po telefonu Občine Škofja Loka 51 12 354.

Aprila čiščenje po vsej občini

Fo
to

: A
n

d
re

j 
Ta

rf
il

a



6

Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 27. marca 2018
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Mateja Rant

Gorenja vas – Na novi špor-
tni dvorani, ki raste ob 
osnovni šoli v Gorenji vasi, 
so v preteklih dneh postavili 
nosilno leseno montažno 
konstrukcijo, zdaj sledi 
montaža strešnih panelov in 
montaža kritine, je pojasnil 
župan občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež. Po 
končanju del na strešnem 
delu sledi montaža stenskih 
panelov in stavbnega pohi-
štva, nato se bodo v notra-
njosti dvorane lotili urejanja 
inštalacij in zaključnih grad-
benih del, nadaljevala se bo 
tudi gradnja zunanjega igri-
šča in kotlovnice na bioma-
so. "Na severovzhodnem 
delu že gradijo podporne zi-
dove za športno igrišče in 
novo parkirišče," je pojasnil 
župan in dodal, da se gra-
dnja odvija v skladu z dogo-
vorjenimi roki in postavlje-
nim časovnim načrtom, po 
katerem bodo dvorano lahko 
začeli uporabljati v začetku 
prihodnjega šolskega leta.
Nova športna dvorana v Go-
renji vasi z zunanjim igri-

ščem in novo kotlovnico bo 
vredna skoraj štiri milijone 
evrov. Velika pridobitev bo 
predvsem za šolarje, ki so 
prej telovadili v skoraj pol 
stoletja stari dotrajani telo-
vadnici, ki ni več ustrezala 
sodobnim standardom, 
obenem pa so o neustre-
znosti objekta pričale tudi 
številne izdane inšpekcijske 
odločbe. Za okrog petsto 
otrok, ki obiskujejo šolo v 
Gorenji vasi, je bila prejšnja 
dvorana tudi občutno pre-
majhna, zato so telovadili 

tudi v učilnicah, na hodni-
kih in v šolski avli. Z izgra-
dnjo nove športne dvorane 
bodo zdaj pridobili sodoben 
in energetsko varčen špor-
tni objekt s kar 1800 kva-
dratnimi metri uporabne 
površine, ki jo bo mogoče 
pregraditi na tri ločene 
igralne površine, in tristo 
sedeži na tribunah. Povsem 
na novo bodo uredili tudi 
centralno kotlovnico na le-
sne sekance, kar bo ob so-
dobno grajeni športni dvo-
rani in že izvedeni energet-

ski sanaciji šole omogočilo 
zmanjšanje skupne moči 
kotlovnice za tretjino, poja-
snjujejo na občini. Izvedli 
bodo še rekonstrukcijo zu-
nanjega igrišča, ki se bo po 
novem razprostiralo na 
1100 kvadratnih metrih. 
Opremljeno bo s štirimi 
koši za košarko ter goloma 
za mali nogomet, igrišče bo 
obdajala tudi atletska steza 
iz tartana. Na novo bodo 
uredili tudi več kot sedem-
deset parkirnih mest za po-
trebe dvorane, šole in vrtca.

Kmalu pod streho
Na prvi spomladanski dan so lani položili temeljni kamen za novo športno dvorano ob Osnovni šoli 
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, na kateri so v preteklih dneh že postavili leseno montažno konstrukcijo 
za streho.

Nova športna dvorana v Gorenji vasi bo kmalu pod streho. / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – Po 
sporazumu, ki ga s Heto 
podpisali lani septembra, so 
za odkup vseh lizinških po-
godb namenili devetsto tisoč 
evrov, preostali dolg v višini 
2,5 milijona evrov pa so jim 
odpisali. Tako se je končala 
dvanajstletna kalvarija pod-
jetja, ki se je začela z naku-
pom šestsedežnice. Občini 
sta zagotovili dve tretjini po-
trebnih sredstev za poplačilo 
dolgov, preostanek sredstev 
so pomagala zbrati podjetja 
na Loškem. To po besedah 

župana občine Gorenja vas - 
Poljane Milana Čadeža pred-
stavlja odločilni mejnik v 
dolgoročni stabilizaciji smu-
čišča tako za podjetje STC 
Stari vrh, ki je eden ključnih 
generatorjev razvoja turizma 
na širšem območju, kot tudi 
ponudnike turističnih in go-
stinskih kapacitet v njego-
vem zaledju, kjer že desetle-
tja deluje in se na novo vzpo-
stavlja večje število kmečkih 
turizmov, gostišč in name-
stitvenih kapacitet.
V STC Stari vrh se bodo tako 
v prihodnje lahko usmerili v 
razvoj celoletnega rekreativ-

nega središča ter vlagali v 
nove produkte in posodobi-
tve na smučišču in razvijali 
spremljajočo ponudbo. 
"Smučišče že zdaj zaradi ka-
kovostne ponudbe, razveja-
nih prog, lahke dostopnosti 
in atraktivne nočne smuke 
postaja eno najbolj prilju-
bljenih srednje velikih slo-
venskih smučišč s potencia-
lom nadaljnjega razvoja turi-
stične ponudbe," poudarjajo 
na občini Gorenja vas - Po-
ljane. Letošnja smučarska 
sezona na Starem vrhu, ki so 
jo končali pretekli teden, se 
je po besedah v. d. direktorja 

STC Stari vrh Tomaža Trobi-
ša začela slabo, a se je na bo-
lje obrnilo v februarju, ko je 
zapadel naravni sneg. Pred-
stavil je tudi nadaljnjo vizijo 
razvoja smučišča Stari vrh 
do leta 2023. Še naprej se 
bodo trudili stabilizirati fi-
nančno poslovanje, pri če-
mer si želijo privabiti vsaj 
šestdeset tisoč smučarjev na 
sezono in obseg prometa iz 
poslovanja povečati na se-
demsto tisoč evrov letno. Na-
črtujejo povezovanje z regio-
nalnimi smučarskimi centri 
s skupno smučarsko vozov-
nico, pa tudi prenovo neka-
terih žičniških naprav. Nji-
hova prihodnja prizadevanja 
bodo usmerili tudi v poveča-
nje nastanitvenih in gostin-
skih zmogljivosti ter razvoj 
ponudbe tudi poleti, pri če-
mer se nameravajo povezo-
vati tudi s turističnimi ponu-
dniki v okolici smučišča.
Župana Čadeža veseli, da so 
se končno rešili vsakoletnih 
dvomov, ali smučarska sezo-
na na Starem vrhu sploh bo. 
Smučišče, ki se je zaradi ne-
zmožnosti odplačevanja ob-
veznosti večkrat znašlo na 
robu propada, bo tako lahko 
prihodnje leto praznovalo 
devetdesetletnico, je zadovo-
ljen župan.

Stari vrh iz primeža dolgov
Podjetje Smučarsko turistični center (STC) Stari vrh je do konca januarja s pomočjo občin Gorenja 
vas - Poljane in Škofja Loka ter loškega gospodarstva v roku poplačalo ves dolg upniku banki Heta.

Uresničenje sporazuma o odkupu lizinških pogodb so skupaj predstavili (od leve proti 
desni) župan občine Škofja Loka Miha Ješe, v. d. direktorja STC Stari vrh Tomaž Trobiš in 
župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež. / Foto: Primož Pičulin

Precej vprašanj sem dobil, 
kako jaz gledam na stavke v 
šolstvu. Moje mnenje odra-
ža moje osebno prepričanje, 
pri čemer moram poudariti, 
da zelo spoštujem delo, ki 
ga opravljajo učitelji in vzgo-
jitelji. Bom odkrit in politi-
čen, kajti v ozadju stavk je 
politika in so politični cilji, 
saj so bile stavke v javnem 
sektorju skrbno časovno na-
črtovane.
Prepričan sem, da je od vseh 
udeleženih na šolskih stav-
kah na preteklih volitvah ve-
čina volila stranko in člove-
ka, proti kateremu so stav-
kali. Bile so stavke, ni bilo 
pouka, vrtci so bili zaprti, 
narejena je bila nepopravlji-
va škoda. Seveda se pri tem 
nihče ni vprašal, kako so za 
varstvo otrok poskrbeli star-
ši, ki so zaposleni v gospo-
darstvu in nimajo možnosti, 
da bi jim njihovi starši pazili 
svoje vnuke.
Stavkajoči so bili s strani sin-
dikalnega voditelja in sindi-
kata izrabljeni za politične 
cilje. To je bilo jasno videti, 
ko sta preostali dve koalicij-
ski stranki predsedniku vla-
de kot vzrok za stavko očitali 
njegovo nezmožnost vode-
nja dialoga in sprejetja dogo-
vora s sindikati, stavkajoče 
pa sta na shodu tudi nagovo-
rili. Gre torej za že viden sce-
narij, ko se pred volitvami na 
levem političnem polu stran-
ke prepirajo in obtožujejo 
druga drugo za stanje, samo 
zato, da bi na volitvah dobile 
čim več glasov, potem pa 
spet veselo skupaj sestavijo 
koalicijo in vlado, malo pred 
volitvami pa se scenarij zo-
pet ponovi. 
Tako smo prišli v stanje, ko 
je prvi minister odstopil, vla-

da dela še samo tekoče po-
sle, cilj vodje sindikata in 
koalicijskih partneric je do-
sežen. Vse do novih volitev, 
pred katerimi pa bomo v 
kampanji zopet videli in sli-
šali vsakokratne ponovitve, 
favoriziranje novega obraza 
in strank, ki so bile v razpa-
dli vladi. Mimogrede, so 
upokojenci že dobili 1000 
evrov mesečne pokojnine, 
kot je bilo obljubljeno pred 
desetimi leti? Tisti, ki so po-
šteno delali celo delovno 
dobo, zagotovo ne. Preveč 
sredstev se tudi namenja 
ljudem, ki nelegalno pridejo 
v našo državo, po uradnih 
podatkih kar 1963 evrov na 
mesec. Žal veliko več kot po-
štenim in delovnim sloven-
skim državljanom.
Plače se pa spet ne bodo dvi-
gnile, ne v šolstvu ne v go-
spodarstvu, kot tudi ne po-
kojnine. Vse dokler ne pride 
do velikih političnih spre-
memb, ko bodo odgovorni 
imeli v mislih besede očeta 
naše države, pokojnega dr. 
Jožeta Pučnika: "Zdaj gre za 
Slovenijo!"

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Stavka uspela, 
vlada padla

Milan Čadež

Vilma Stanovnik

Poljane – Prejšnji konec te-
dna so se zaključila domača 
tekmovanja v floorbalu za 
ženske. Na državnem prven-
stvu so nastopale tri ekipe, 
ki so se za naslov prvakinj 
potegovale na velikem igri-
šču. Prvo mesto je osvojila 
ekipa Olimpije, drugo me-
sto pa ekipa Polanske ban-
de, ki je prek sezone trikrat 
premagala ekipo Lady Zone 
Borovnice, trikrat pa so te-
sno izgubile z ljubljansko 
Olimpijo. Najboljša igralka 
na državnem prvenstvu je 
bila Karin Žavbi (Polanska 
banda).
Pokalno tekmovanje se je 
igralo na malem igrišču po 
turnirskem sistemu. Zaklju-
čilo se je prejšnji konec te-
dna v dvorni osnovne šole v 
Poljanah, kjer so si navijači 

lahko ogledali dve srečanji. 
Najprej sta se pomerili ekipi 
Lady Zone Borovnice in Po-
lanske bande B, boljše pa so 
bile Borovničanke, ki so 
zmagale 20 : 1. Precej bolj 
tesen je bil dvoboj med Po-
lansko bando in Olimpijo. 
Kljub vodstvu Olimpije z 2 : 
1 je domačinkam uspel pre-
obrat in na koncu so se vese-
lile zmage s 4 : 2. 
Z zmago so dekleta osvojile 
največji pokal, ki jim ga je 
izročil domači župan Milan 
Čadež. Naslov pokalnih pr-
vakinj je prva lovorika žen-
ske ekipe Polanske banda, 
odkar se je priključila tek-
movanjem, ki potekajo pod 
okriljem Floorball zveze Slo-
venije. Drugo mesto je osvo-
jila ekipa Olimpije Ljublja-
na, tretje ekipa Lady Zone 
Borovnice, četrto pa Polan-
ska banda B.

Dekleta Polanske bande 
so pokalne prvakinje
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Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – Ak-
cija Turistična patrulja je 
namenjena odkrivanju slo-
venskih krajev ter ocenjeva-
nju njihovih pomanjkljivo-
sti in pestrosti skozi oči tuj-
cev kot najbolj objektivnih 
opazovalcev. V začetku mar-
ca se je turistična patrulja, ki 
sta jo sestavljala Juan Carlos 
iz Čila in njegov prijatelj 
Andres iz Španije, mudila v 
občini Gorenja vas - Poljane. 
V konkurenci s šestnajstimi 
drugimi občinami iz vse 
Slovenije so po obisku turi-
stične patrulje prejeli največ 
točk in takrat prevzeli vod-
stvo v akciji, so se pohvalili 
na občini. Končnega zmago-
valca bodo sicer razglasili 
14. aprila v Termah Dobrna.
Uspeh ni bil kar samoume-
ven, so ob tem poudarili na 
občini. Mlada turista sta 
ocenjevala urejenost in vi-
dez kraja, njegovo čistočo 
ter promet, javni prevoz in 
kažipote ter nastanitev, v ka-
teri sta si poiskala prenoči-
šče. Točke sta dodelila še za 
kulinarično ponudbo, po-
nudbo kulturnih in športnih 
dejavnosti ter možnosti za 

rekreacijo in zabavo. Pozor-
nost sta posvetila tudi po-
nudbi spominkov ter oceni-
la spletno stran kraja, tam-
kajšnje znamenitosti in od-
piralni čas turistično infor-
macijskega centra. Velik 
vpliv na oceno je imela še 
profesionalnost, prijaznost 
in gostoljubnost ponudni-
kov, na koncu sta podala še 
splošni vtis z obiska, so po-
jasnili na občini. V pisarni 
Zavoda Poljanska dolina ju 
je najprej sprejela vršilka 
dolžnosti direktorja Lucija 
Kavčič in ju opremila s šte-
vilnimi namigi, kaj naj obi-
ščeta. "V Poljanski dolini je 
bilo zanju marsikaj čisto 
nova izkušnja. Svojevrsten 
vtis je zagotovo pustila s 
snegom bogata zima," je 
prepričana Lucija Kavčič. 
Pod vodstvom Borisa Obla-
ka sta si ogledala Šubičevo 
hišo, katere zgodba ju je 
povsem navdušila, od srca 
sta se nasmejala tudi svoji-
ma karikaturama, ki ju je 
narisal Oblak. V sirarni Pu-
stotnik sta okušala mlečne 
dobrote, zvečer pa sta si pri-
voščila sankanje na Starem 
vrhu. Naslednji dan ju je pot 
vodila na Goli Vrh, kjer sta 

si ogledala tudi utrdbe Ru-
pnikove linije in se presku-
sila v balinanju pod zemljo. 
Peš sta odkrivala lepote 
Zale, kjer ju je "pozdravila" 
tudi mahovita medvedka 
Štefka. Na koncu sta Luciji 
Kavčič zaupala, da je bilo to 

zanju eno najbolj nepozab-
nih doživetij. Tudi zato sta 
najbrž občini Gorenja vas - 
Poljane dodelila skupaj kar 
94 točk, kar je bilo po bese-
dah Lucije Kavčič najvišje 
število točk v tej akciji na-
sploh.

Povsem navdušili 
mlada turista
V okviru projekta časnika Svet24 Turistična patrulja sta v začetku marca občino Gorenja vas - Poljane 
obiskala in ocenila tamkajšnjo turistično ponudbo študenta iz Čila in Španije.

Juan Carlos in Andres sta se ustavila tudi pri Olgi in Janezu 
v Mlinu. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Gorenja vas – Ker mi je 
mar, povsod in za vsakogar 
je bil naslov letošnjega nate-
čaja, ki ga je osmo leto pri-
pravila Osnovna šola Ivana 
Tavčarja Gorenja vas v sode-
lovanju z Rdečim križem 
Slovenije (RKS), muzejem 
Idrija in Kulturno umetni-
škim društvom Trata Gore-
nja vas. Po besedah pobu-
dnice natečaja Jane Rojc so 
letos prejeli kar 902 likovni 
deli, pri čemer so s svojimi 
izdelki sodelovali tudi otroci 
iz Španije, Francije, Srbije, 
Hrvaške in Nemčije.
Ideja za natečaj se je Jani 
Rojc porodila, ko je pred leti 
kot predsednica krajevnega 
odbora Rdečega križa ob obi-
sku sedeža RKS po stenah 
tamkajšnjih hodnikov in pi-
sarn opazila številna umetni-
ška dela. Dobila je občutek, 
da ima vodstvo posluh za 
umetnost, zato jim je predla-
gala, da bi skupaj zasnovali 
natečaj, s katerim bi spodbu-
jali ustvarjalnost in dobrodel-

nost pri otrocih. Začeli so 
skromno, a vsako leto se jim 
pridruži več šol, tudi iz tuji-
ne. Izbor med prispelimi 
deli, med katerimi jih tride-
set razstavijo v šolski galeriji, 
tri najboljša pa tudi nagradi-
jo, so opravile akademska 
slikarka Silva Karim, upoko-

jena svetovalka z zavoda za 
šolstvo Marjeta Kepec in 
Jana Rojc, ki so vse sodelova-
le tudi v komisiji za pripravo 
državnega načrta za likovni 
pouk. Naloga, priznava Jana 
Rojc, nikakor ni lahka. "Naj-
prej izločimo likovna dela, ki 
niso dokončana, ne zajemajo 

vsebine natečaja, niso estet-
sko dovršena ali nimajo po-
sebnega sporočila." Najtežja 
odločitev jih čaka pri določi-
tvi prvih treh mest. "V ož-
jem izboru se jih je znašlo 
sto, nato pa sledi počasno 
odločanje, ki ni enostavno. 
Večinoma se skupaj odloči-
mo in pogovarjamo o slikah, 
še posebno na koncu, ko gre 
za določanje prvih mest za 
vsako triado." Generalna se-
kretarka RKS Renata Brun-
skole in župan Milan Čadež 
sta nagrajencem podelila 
diplome in pakete, v katerih 
so bile tudi vstopnice za bol-
nico Franjo za celo družino, 
prvi trije nagrajenci v vsaki 
triadi pa so prejeli še dvo-
dnevno bivanje v mladin-
skem zdravilišču in letovi-
šču Rdečega križa na Debe-
lem rtiču.
Pri pripravi sklepne priredi-
tve so se po besedah Jane 
Rojc izkazali vsi sodelavci 
šole, ki so pomagali pri 
okrasitvi šolske avle, pripra-
vi prigrizkov in podobno. 
Na letošnji prireditvi so bili 
veseli tudi obiska obeh sode-
lujočih hrvaških šol z Reke 
in Kostrivnice. "Vsi smo se 
strinjali, da bomo tudi v pri-
hodnje ostali v stiku in smo 
se že začeli dogovarjati tudi 
za drugačne oblike medse-
bojnega sodelovanja," je za-
dovoljna Jana Rojc.

Ker jim je mar ...
V prostorih Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi so sredi marca 
pripravili sklepno prireditev natečaja Otroci pomagajo otrokom.

V prostorih Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi se 
je sredi marca odvijala sklepna prireditev natečaja Otroci 
pomagajo otrokom. / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Kranj – Svoje ideje s področja 
turizma v domačem kraju so 
predstavili učenci Osnovne 
šole (OŠ) Poljane, Podru-
žnične šole (PŠ) Javorje in 
PŠ Sovodenj. Za odlično 
predstavitev nalog in pripra-
vo razstave so si učenci vseh 
treh šol prislužili srebrna 
priznanja. Projekt Turizmu 
pomaga lastna glava organi-
zirata Turistična zveza Slove-
nije in republiški zavod za 
šolstvo v sodelovanju z regij-
skimi turističnimi zvezami 
pod pokroviteljstvom Javne 
agencije za trženje in promo-
cijo turizma Slovenije. 
Tema letošnjega festivala je 
bila Kultura in turizem. To je 
učence turističnega krožka v 
OŠ Poljane spodbudilo, da 
raziščejo in predstavijo rez-
barstvo in pozlatarstvo Šubi-
čeve obrtne delavnice. Ob 
podpori treh mentoric so 
učenci pripravili turistično 
nalogo z naslovom Čas, ujet 
z dletom. "V njej smo posku-
šali ujeti delček bogate zapu-

ščine umetnikov Šubicev in 
pripravili načrt za izvedbo 
kulturnega dne, v okviru ka-
terega se obiskovalci sezna-
nijo s skoraj že pozabljeno in 
prezrto obrtjo ter se tudi 
sami preizkusijo v rezbarje-
nju," so pojasnili. V PŠ Ja-
vorje so za potrebe letošnje-
ga tekmovanja obogatili lani 
zasnovano Meteoritkovo pot, 
ki je zelo dobro obiskana, in 
jo nadgradili s kulturnimi 
vsebinami. Dodali so infor-
macijske table, ki pohodnike 
usmerjajo na poti, nanje pa 
pripisali tudi znane umetni-
ke, ki so prispevali k večji 
prepoznavnosti njihovega 
kraja. Po Zajčevih stopinjah 
pa so svojo turistično nalogo 
naslovili učenci PŠ Sovo-
denj, v kateri so raziskovali 
in spoznavali življenje in 
delo kiparjev Zajcev, ki so 
nekoč živeli in ustvarjali na 
Sovodnju. Oblikovali so tudi 
informativno tablo na to 
temo, ki jo bodo postavili na 
vrhu vhodnega stopnišča 
šole, da jo bo opazil vsak, ki 
bo prišel v njihovo šolo. 

Prislužili so si 
srebrna priznanja
Na marčevski turistični tržnici, ki so jo pripravili 
v okviru 32. festivala Turizmu pomaga lastna 
glava, so se predstavili tudi učenci treh šol iz 
občine Gorenja vas - Poljane.

Svoje ideje s področja turizma v domačem kraju so 
predstavili učenci OŠ Poljane ... / Foto: Tina Dokl

... PŠ Javorje in ... / Foto: Tina Dokl

... PŠ Sovodenj. / Foto: Tina Dokl
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Železniki – Turistično društvo (TD) Železniki je tudi letos na 
predvečer gregorjevega pripravilo prireditev Luč v vodo. Tokrat 
je lilo kot iz škafa, kar je botrovalo tudi malo manjšemu obisku 
kot v minulih letih, a je po bajerju pri Plnadi kljub temu zapla-
valo okoli 150 gregorčkov. "To nam daje spodbudo za naprej," 
je bil zadovoljen predsednik TD Tomaž Weiffenbach. V kultur-
nem programu so nastopili otroci iz Vrtca Železniki. Za svoje 
gregorčke so otroci prejeli sladko presenečenje. Po bajerju so 
jih spustili ob pomoči članov Ribiške družine Železniki, nato 
pa so jih taborniki sežgali v kresu. Za varnost so skrbeli člani 
PGD Železniki, reševalec iz vode in nujna medicinska pomoč. 
Čeprav je prireditev tradicionalna, pa z organizacijo ni tako 
malo dela. "Največ dela nam povzroča upravna enota, saj smo 
morali za dovoljenje poleg plačila takse pripraviti več kot dvaj-
set različnih dokumentov," je povedal Weiffenbach.

Dež ni pregnal gregorčkov

Otroci so za svoje gregorčke prejeli sladko presenečenje. 
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Ana Šubic

Železniki – Če ne bo večjih 
zapletov, bodo v Železnikih 
v nekaj letih vendarle var-
nejši pred poplavami in bo-
gatejši za obvoznico. Nedav-
no so približno 160 obča-
nom Železnikov na predsta-
vitvi projekta v športni dvo-
rani predstavili predvidene 
ureditve prve faze ukrepov 
na Selški Sori od Alplesa do 
Jesenovca in izgradnjo obvo-
znice mimo starega dela 
mesta. "Namen srečanja je, 
da povemo, v kateri fazi pro-
jekta smo, da predstavimo 
odgovorne osebe za nadalj-
nje izvajanje aktivnosti in 
tudi ljudi, ki bodo v priho-
dnjih mesecih na terenu 
opravljali delo odkupovalcev 
zemljišč," je dejal vodja pro-
jekta Ervin Vivoda z mini-
strstva za okolje in prostor.
Z geodetskimi deli in parce-
lacijami zemljišč bodo zače-
li to pomlad, poleti načrtuje-
jo cenitve, jeseni pa pripravo 
ponudb in sklepanje po-
godb. Vivoda pričakuje, da 
bi vsa potrebna zemljišča in 
služnosti pridobili do aprila 
prihodnje leto, vendar si že-
lijo z deli začeti že prej: 
"Zato bo nosilec investicije, 
direkcija za vode, v fazi izva-
janja projekta najbrž pose-
gala po rešitvah, kot so del-
na gradbena dovoljenja, da 
ne bi zaradi ene same parce-
le stal celoten projekt."
Gradbena dela ocenjujejo 
na 13,5 milijona (brez DDV), 
od tega deset milijonov za 
vodno đgospodarske uredi-
tve, preostalo pa za obvozni-
co. Vodne ureditve bodo iz-
vajali s pomočjo evropskih 
kohezijskih sredstev. Vloga 
je po besedah Vivode že od-
dana, pričakujejo pa pozitiv-

no odločitev. "Druga faza – 
izgradnja suhega zadrževal-
nika pod Sušo – bo sledila z 
zamikom leta ali dveh," je 
dejal Vivoda in dodal, da je 
težko napovedati, kdaj točno 
bo izveden celoten projekt 
poplavne varnosti, a če ne 
bo zapletov, bi bilo to lahko 
v štirih letih. Povedal je tudi, 
da bo za celovito poplavno 
varnost Železnikov poleg za-
drževalnika pod Sušo treba 
izvesti še vodne ureditve na 
pritokih Prednja Smoleva, 
Dašnica in Češnjica. Projek-
ti zanje bodo izdelani pred-
vidoma do konca maja.
Projektant Rok Fazarinc je 
pojasnil, da bo že prva faza 
ureditev na Selški Sori skozi 
Železnike prinesla bistveno 
večjo varnost, kar bo omogo-
čilo tudi umestitev novih de-
javnosti in objektov v ta pro-
stor. Izenačili bodo pretoč-
nost rečne struge, najbolj 
učinkovit ukrep pa bo poru-

šitev Dermotovega jezu in 
gradnja novega, meter viso-
kega jezu tristo metrov višje. 
"V spodnjem delu od Alple-
sa do Domela se bo zame-
njal Alplesov jez, struga se 
bo nekoliko razširila in po-
globila, a bo še vedno odprta 
z vegetacijo na brežinah, 
skozi srednji del mimo Ra-
covnika in Trnja bo ostala 
med zidovi, tako kot je se-
daj, bo pa globlja. Predvide-
na je tudi zamenjava mostu 
proti Trnju. Videz se bo naj-
bolj spremenil zgoraj pri 
plavžu, kjer se bo vzporedno 
gradila obvoznica," je razlo-
žil Fazarinc. Z ukrepi prve 
faze bodo s sedanje desetle-
tne prišli na petdesetletno 
poplavno varnost. "Vendar 
pa s tem še vedno ne bomo 
nič naredili na samih količi-
nah vode," je dejal Fazarinc 
in dodal, da je zato potreben 
zadrževalnik pod Sušo, ki bo 
kontrolirano zadržal del po-

plavnega vala. "Po izvedbi 
celotnega projekta bomo v 
ozkem delu Železnikov do-
segli stoletno poplavno var-
nost, sicer pa bo na večjem 
delu Železnikov 300-- ali 
celo do 500-letna varnost," 
je razložil Fazarinc.
O obvoznici je Tomaž Wil-
lenpart z direkcije za infra-
strukturo povedal, da gre za 
približno kilometer ceste s 
tremi križišči in novim mo-
stom v Ovčjo vas. Potekala 
bo v zgornjem delu Železni-
kov ob načrtovanem obre-
žnem zidu Selške Sore, ce-
sta bo sodobna, široka šest 
metrov, predvideni so tudi 
vsa potrebna komunalna in-
frastruktura in pripadajoči 
pločniki, je dejal. Rušenju 
se ne bodo mogli povsem 
izogniti, odstranili naj bi 
dva objekta. Obvoznico naj 
bi predvidoma začeli graditi 
prihodnje leto, končali pa 
sredi leta 2020. 

Varnejši v nekaj letih
V Železnikih se začenjajo postopki odkupov zemljišč za izvedbo protipoplavnih ukrepov in izgradnjo 
obvoznice mimo starega dela mesta.

Predstavitve projektov poplavne varnosti in obvoznice se je udeležilo okoli 160 občanov. 

Ana Šubic

Železniki – S toplejšimi dne-
vi prihaja na vrsto tudi iz-
vedba prvih občinskih inve-
sticij. Včeraj se je začela 
gradnja povezovalnega ka-
nalizacijskega voda in črpa-
lišča na Studenem. "Vre-
dnost investicije je 99 tisoč 
evrov, izvajalec pa podjetje 
Lavaco. Predvidevamo, da 
bomo junija lahko začeli s 
priklopi na novozgrajeno 
omrežje, na katerega bomo 
priključili okoli 40 objek-
tov," je povedal občinski sve-
tovalec za investicije Peter 
Košir. 
Nadaljevala se bo tudi uredi-
tev pločnika ob regionalni 

cesti v Dolenji vasi, uvedba v 
delo je predvidena za jutri, 
investicijo, vredno nekaj 
manj kot 50 tisoč evrov, pa 
mora izvajalec Eurograd 
končati v treh mesecih. "Na 
tem območju bomo tudi ob-
novili javno razsvetljavo in v 
bližini lokala zarisali prehod 
za pešce," je napovedal ob-
činski referent za komunalo 
Darko Gortnar. Prav tako je 
za jutri predvidena uvedba v 
rekonstrukcijo odseka ceste 
Podlonk–Prtovč. Izvajalec 
Mapri Proasfalt naj bi 190 
tisoč evrov vredno rekon-
strukcijo končal v dveh me-
secih, nato pa se bo lotil še 
ureditve ceste Tajentova 
žaga–Potok. Ta bo stala 156 

tisoč evrov, trajala pa pribli-
žno tri mesece. Za asfaltira-
nje več odsekov občinskih 
cest so izbrali Gorenjsko 
gradbeno družbo. "Z asfalti-
ranjem cest naj bi začeli 
maja in ga končali v štirih 
mesecih," pravi Gortnar.
Komunalno infrastrukturo v 
Dašnici bo podjetje Lavaco 
začelo graditi predvidoma 
16. aprila. "Do konca junija 
bodo zgradili 160 metrov 
pločnika ter obnovili fekalno 
in meteorno kanalizacijo in 
vodovod. Vrednost del je sla-
bih 230 tisoč evrov. Isti izva-
jalec je bil izbran tudi za 
prvo fazo ureditve Racovni-
ka. Izvedba, ki bo stala 160 
tisoč evrov, je predvidena v 

poletnih mesecih. Gre za 
položitev finega asfalta na 
celotnem območju in dveh 
vrst granitnih kock, ki bodo 
ločevale povozne površine 
od dvorišč," je razložil Košir. 
Povedal je še, da se je na raz-
pis za ureditev uvoza v po-
slovno cono Alples prijavilo 
šest ponudnikov. "Sedaj po-
teka analiza, prejeli pa smo 
že tudi pogodbo ministrstva 
za gospodarstvo, ki bo sofi-
nanciralo pol milijona evrov 
vredno investicijo. Računa-
mo, da bo pogodba z izvajal-
cem podpisana v prvi polovi-
ci aprila, izvedba bo v pole-
tnih mesecih, pri čemer pa 
mora biti vse skupaj konča-
no do 15. septembra."

Začenjajo se prve investicije
Najprej bodo na vrsto prišli dokončanje kanalizacije na Studenem in pločnika v Dolenji vasi, 
rekonstrukcija ceste Podlonk–Prtovč, komunalna infrastruktura v Dašnici ...
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Čeprav sem že prejšnji župa-
nov kotiček posvetil poplavni 
varnosti in izgradnji prepo-
trebne obvoznice mimo stare-
ga dela mesta, se tudi tokrat 
ne morem izogniti tej, nadvse 
pomembni temi. V sredo, 21. 
marca, smo v zvezi s tem pri-
pravili predstavitev za občane, 
na kateri smo gostili predstav-
nike ministrstva za okolje in 
prostor, direkcije za vode, di-
rekcije za infrastrukturo, pro-
jektante vodnih in cestnih 
ureditev ter predstavnike pod-
jetja za odkupe zemljišč. Pro-
jekt namreč končno, deset let 
in pol po poplavah, prehaja v 
fazo, v kateri se bodo začela 
dela na terenu.
Pred tem smo želeli znova 
predstaviti vse načrtovane ure-
ditve in njihov namen pa tudi 
prihodnje aktivnosti. Občani 
so imeli priložnost spoznati 
tiste, ki bodo na terenu odku-
povali potrebna zemljišča in 
pridobivali služnosti. V nada-
ljevanju bodo odkupovalci va-
bili posameznike po smisel-
nih odsekih v kulturni dom in 
jim bolj podrobno prikazali 
posege na njihovih zemljiščih. 
Če se bodo sporazumeli, bodo 
lahko že tam sklepali pogod-
be, saj bo navzoč tudi notar. 
Še vedno upam, da bodo obča-
ni pripravljeni sodelovati in da 
ne bodo zavirali izvedbe pro-
jekta, za katerega si prizadeva-
mo že toliko let. Se pa zave-
dam, da bodo ukrepi za neka-
tere tudi boleči, potrebnih bo 
nekaj rušitev, čeprav so se jim 
skušali karseda izogniti.
Če ne bo zapletov, bodo pro-
jekt lahko končali v nekaj le-
tih. Sam še vedno menim, da 
bi se lahko vsaj urejanje na 
odseku od Alplesa do kultur-
nega doma začelo še letos, saj 
gre večinoma za ureditve v 

širini struge. Zavedam se, da 
bodo gradbena dela sredi go-
sto naseljenega kraja zahtev-
na in za prebivalce moteča, 
bo pa po tem kakovost biva-
nja toliko večja, saj bomo var-
nejši pred poplavami, mimo 
starega dela mesta pa bo vodi-
la sodobna cesta.
Projekti se torej končno ure-
sničujejo. Že desetletje čaka-
mo na to, smo pa kljub vsemu 
imeli veliko srečo vsaj prva 
leta po poplavah. Če ste bili na 
predstavitvi, ste verjetno sliša-
li, da so bile leta 2007 zadnje 
poplave, za katere je državi 
uspelo tako hitro zagotavljati 
sredstva za odpravo posledic, 
in da je po letu 2010 sanacija 
po naravnih nesrečah poteka-
la bistveno počasneje.
Pozdravil bi še sprejem ob-
činskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN) za se-
verno obvoznico na zadnji 
seji občinskega sveta v Škofji 
Loki. Tudi v našem interesu 
je, da gre ta projekt naprej in 
da ga izpeljejo, saj sedaj ob 
prometnih konicah v zastojih 
v Škofji Loki obtičijo tudi 
mnogi iz Selške doline.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Poplavna varnost  
s papirja na teren

Anton Luznar



Občina Železniki

9Loški glas, torek, 27. marca 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

Sorica – Potem ko je sneže-
nje prekinilo januarja zače-
ta dela na regionalni cesti 
Sorica–Podrošt, se od sredi-
ne marca ta znova nadalju-
jejo. Gradnja poteka tako na 
območju križišča v Podro-
štu kot tudi pod vasjo Sori-
ca. "V celoti bomo rekon-
struirali dotrajani odsek ce-
ste pod vasjo. Cesta bo širo-
ka pet metrov, zgradili 
bomo podporne in oporne 
zidove ter uredili odvodnja-
vanje," je povedal Bojan 
Markovič iz Gorenjske 
gradbene družbe. Dela 
bodo skušali končati do 
konca junija, česar si želijo 
tudi domačini. "To je po-
membno tudi zaradi turi-
stov, saj ne želimo, da bi h 
Groharjevemu spomeniku 
in do turističnega objekta v 
Spodnji Sorici dostopali po 
razkopani cesti," je dejal 
predsednik Krajevne sku-

pnosti Sorica Matej Pintar.
V Podroštu v tem času gra-
dijo podporne zidove v stru-
gi Selške Sore, saj bodo ce-
sto zamaknili proti reki in 
križišče preuredili tako, da 
bo prednostna cesta proti 
Petrovemu Brdu.
Kdaj se bodo nadaljevala 
dela od Podrošta do obno-

vljenega odseka soriške ce-
ste, še ni znano, saj bo po-
trebna popolna zapora, ta 
pa bo možna šele, kot bodo 
sanirali plaz na cesti Sori-
ca–Petrovo Brdo in jo znova 
odprli za promet. Na direk-
ciji za infrastrukturo so v 
začetku meseca napovedali, 
da naj bi bilo to do konca 

maja. "Želimo si, da bi bilo 
to čim prej, saj je od tega 
odvisen tudi končni rok iz-
vedbe ceste v Sorico. Glede 
na to, kako se vse skupaj od-
vija, se zavedamo, da inve-
sticija letos ne more biti 
končana v celoti, vsekakor 
pa upamo, da bodo vse tri 
etape letos izvedene vsaj do 
grobega asfalta," je dejal 
Matej Pintar. 
Bojan Markovič pravi, da se 
bodo potrudili ugoditi že-
ljam domačinom: "Obljubiti 
pa v tem trenutku ne morem 
ničesar. Odsek od Podrošta 
naprej ni tako kratek, skoraj 
po celi dolžini so podporni 
zidovi, zato bo izvedba zah-
tevna. Če se bo zavlekla sana-
cija plazu na cesti Sorica–Pe-
trovo Brdo, bomo kasneje 
začeli tudi rekonstrukcijo na 
cesti v Sorico. Cilj je, da bi 
bila prevozna do zime, ali bo 
to v asfaltni ali makadamski 
obliki, bomo pa videli kasne-
je glede na potek del."

Znova gradijo cesto v Sorico
Dela ta čas potekajo na območju križišča v Podroštu in pod vasjo Sorica. Domačini upajo, da bodo še 
letos vse tri manjkajoče etape izvedene vsaj do grobega asfalta.

Za potrebe rekonstrukcije križišča v Podroštu ta čas gradijo 
podporne zidove v strugi Selške Sore. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Selca – V lanskem, Kreko-
vem letu se je v Selški dolini 
zvrstila vrsta dogodkov v po-
častitev stole obletnice smrti 
rojaka dr. Janeza Evangeli-
sta Kreka, med njimi tudi 
Krekovi večeri, ki se nada-
ljujejo tudi letos. Na sed-
mem večeru sta sredi marca 
selška župnija in Krekovo 
kulturno društvo gostila 
prof. dr. Staneta Grando, 
priznanega predavatelja, 
zgodovinarja in odličnega 
poznavalca dr. Janeza Evan-
gelista Kreka.
V predavanju z naslovom 
Dr. Janez Evangelist Krek za 
današnji čas je prof. dr. 
Granda kritično razmišljal o 
odnosu Slovencev do lastne 
domovine in izpostavil, kako 
se je pod vplivom dr. Kreka 
organiziralo krščansko soci-
alno gibanje, ki je Slovence 
rešilo pred kapitalističnim 
odiranjem. Še posebej se je 
dotaknil današnjega brez-

pravnega položaja delavcev 
in pomanjkljivosti dana-
šnjih političnih programov, 
ki se ne znajo zavzemati za 
njihove pravice. Manjka po-
znavanje slovenske zgodovi-
ne, ki nudi za te probleme 
dovolj izhodišč, je dejal. Naj-
boljšo slovensko zgodovin-
sko politično tradicijo vidi 
že od leta 1848 dalje. Najviš-
je jo je dvignil prav dr. Krek, 
ki je vedno izhajal iz dobro-
biti najširših ljudskih plasti. 
Dodal je, da so Slovenci ve-
dno spoštovali uspešne go-
spodarje, nikoli pa grmade-
nja denarja in njegove pre-
tvorbe v (turbo)kapitalizem.    
V kulturnem programu je 
nastopil Mladinski pevski 
zbor Minuta čez pod vod-
stvom Ane Šolar. Kot je na-
povedala organizatorka An-
dreja Megušar, bodo s Kre-
kovimi večeri v Selcih zago-
tovo še nadaljevali, saj je še 
veliko odprtih tem, ki razkri-
vajo Krekovo delo in življe-
nje.

Krek za današnji čas

Na sedmem Krekovem večeru so gostili prof. dr. Staneta 
Grando. / Foto: Andrej Tarfila

Selca – Zavod Družinska akademija bo v sodelovanju z žu-
pnijama Selca in Stara Loka v petek, 6. aprila, ob 20. uri v 
Krekovi dvorani v Selcih gostil priznanega specialnega peda-
goga dr. Marka Juhanta, ki bo predaval o vzgoji za samostoj-
nost in odgovornost. "Predavatelj nam bo za vzgojne izzive 
sedanjega časa ponudil vrsto aktualnih razmislekov in na-
svetov. Kategorično in na podlagi izkušenj nasprotuje per-
misivni vzgoji. Prav ta po njegovem ustvarja otroke in mla-
dostnike, ki se niso sposobni spopasti z izzivi življenja, saj 
so za njimi vedno starši. Juhant poudarja, da sta pri vzgoji 
potrebna avtoriteta mame in očeta, ki pa se kaže v dosle-
dnosti. Dotaknil se bo tudi pereče problematike odvisnosti 
pri otrocih in mladostnikih, ki se začne že s pretirano upo-
rabo pametnih telefonov in svetovnega spleta," napoveduje-
jo v Družinski akademiji. Vstop bo prost. 

Juhant o vzgoji za samostojnost in odgovornost

Železniki – Turistično društvo Železniki in Kulturno umetni-
ško društvo France Koblar bosta na velikonočni ponedeljek, 
2. aprila, po skoraj štiridesetih letih obudila običaj kovtre 
šivat. Ta je nekoč združeval Železnikarje, ki so prav na ta 
dan zaplesali star ljudski ples v sprevodu pod živim slavolo-
kom. Organizatorji pričakujejo okoli 80 parov, tudi iz drugih 
občin, prijave pa so še možne pri Andreji Bogataj Rant (041 
821 801 ali rantova.andreja@gmail.com). Sodelujejo lahko 
vse generacije od otrok do starejših, plesu pa se bo možno 
pridružiti tudi na samem dogodku. Koreografija je enostav-
na: pari se primejo za robec iz blaga in dvignejo roke v živ 
slavolok, pod katerim se nato zadnji par pomika na začetek, 
kar omogoča premikanje sprevoda. Točno ob 15. uri bo ena 
skupina krenila izpred plavža, druga pa od pošte na Češnji-
ci, nakar bosta po združitvi na Racovniku skupaj nadaljevali 
pot do trga pred cerkvijo sv. Antona. Tam bo zaključek, v 
primeru slabega vremena pa v kulturnem domu. Organiza-
torji vabijo tudi k ogledu "šivanja kovtrov" in kasnejšemu 
druženju ob zvokih ansambla Kvartet za 5 ter velikonočnih 
in folklornih igrah za otroke.

Na velikonočni ponedeljek bodo "šivali kovtre"

Ana Šubic

Železniki – Tretjo soboto v 
marcu je bila v Kulturnem 
domu v Železnikih na ogled 
bogata cvetnonedeljska kul-
turna dediščina. Turistično 
društvo Železniki je namreč 
priredilo prvi Festival cve-
tnonedeljskih butar, za kate-
rega si predsednik društva 
Tomaž Weiffenbach želi, da 
postane tradicionalen.
K sodelovanju so povabili Sa-
bino Romšak, ki že vrsto let 
pripravlja razstavo butaric v 
Budnarjevi hiši v Zgornjih 
Palovčah pri Kamniku. Člani 
TD Železniki so redni obisko-
valci razstav v Budnarjevi hiši 
in so tam tudi že sodelovali z 
butarico iz Selške doline, ki 
ima dodano čipko. Selška bu-
tarica je bila kajpak razstavlje-
na tudi na prvem festivalu v 

Železnikih kot eden od štiri-
najstih primerkov, ki jih je 
Romšakova izbrala za razsta-
vo. Kot je dejala, specifične 
oblike butar ponekod veljajo 
za prepoznavnost kraja in lo-
kalne identitete. Najstarejša 
je bila okoli 110 let stara lju-
bljanska butarica iz oblancev. 
Veliko pozornosti so bile de-
ležne tudi ljubenske potice – 
nenavadne butarice z Ljubne-
ga ob Savinji, ki so izdelane iz 
lesa po najrazličnejših moti-
vih, tokrat so imele obliko 
žage, avta in otroške dude. 
Takšne butarice imajo edini v 
Evropi in jih tudi nosijo k bla-
goslovu. Na prajklu iz Rateč 
pri Planici so bile tudi doma-
če preste in piškoti, nekatere 
butarice pa so krasili pisani 
trakovi iz krep papirja: snop 
iz Topolšice in Črne na Koro-
škem pa tudi butaro iz Žiro-

vskega Vrha in Poljanske do-
line. Na ogled so bile še palov-
ške butarice iz Spodnjih Pa-
lovč, sivkine butare iz Štanje-
la, šmarske butarice iz okolice 
Kamnika, pušl in kaštron iz 
Baške grape ter kravji žegen 
iz Roba na Dolenjskem.
"Zanimivo je videti toliko 
različnih butaric," je ugota-
vljala obiskovalka Nada Be-
nedičič iz Martinj Vrha. 
Tudi njen mož Pavle izdelu-
je butarice za vnuke in dru-
ge domače. Še vedno ohra-
njajo nekatere običaje, pove-
zane z butaricami, denimo 
da pred hudo uro dajo na 
ogenj tri šibe. Po blagoslovu 
sicer butarico postavijo v 
drevo, vsak dan v drugo, da 
bi bolje obrodilo, nato pa jo 
na veliki četrtek še pred 
sončnim vzhodom razdrejo 
in del zelenja dajo živalim. 

Bojana Kavčič iz Železni-
kov, ki je domov odnesla pa-
lovško butarico, pa je pove-
dala, da so v Dražgošah pred 
velikonočnim zajtrkom ime-
li navado pojesti krhelj ja-
bolka z butarice.   
Veliko zanimanja so bili de-
ležni domačini, ki so izdelali 
9,5 metra dolgo butaro veli-
kanko za na trg pred cerkvi-
jo sv. Antona. Obiskovalci 
so si pod mentorstvom Ber-
narde Kvas iz Zgornjih Pa-
lovč lahko izdelali svojo bu-
tarico. Festival sta popestrila 
tudi Jože Bokal iz Dolskega, 
ki je pekel velikonočne obla-
te – velike okrogle hostije iz 
moke in vode – ter Zdravko 
Markelj iz Bukovščice s ple-
tenjem košar. Na ogled so 
bili tudi velikonočni prtički 
članic Društva upokojencev 
za Selško dolino.

Prvi festival butaric
Na prvem Festivalu cvetnonedeljskih butar v Železnikih so prikazali tudi izdelavo butare velikanke, 
peko velikončnih oblatov, pletenje košar, na ogled so bili velikonočni prtički ...  

Olga Zgaga iz Društva Baška dediščina je prikazovala, kako 
se naredita pušl in kaštron. / Foto: Andrej Tarfila

Jože Bokal iz Dolskega je pekel velikonočne oblate, ki jih 
ponekod še vedno nosijo k blagoslovu. / Foto: Andrej Tarfila
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Zima se kar noče posloviti 
in posledično se bodo stro-
ški zimske službe globoko 
zajedli v proračun tudi naše 
občine, saj bomo letos za to 
namenili kar trikrat več 
sredstev, kot smo načrtovali. 
A ne glede na to se v deželo 
vrača pomlad in tega se vsi 
veselimo in že težko čaka-
mo. Seveda pa se v minulih 
zimskih mesecih na občini 
nismo prepustili zimskemu 
spanju, ampak smo nadalje-
vali številne projekte.
Objavljen je bil že razpis za 
izbiro izvajalca za gradnjo 
športne dvorane s povezo-
valnim delom. Čaka nas 
ogromno dela, a verjamem, 
da se večina Žirovcev zelo 
veseli, ker bomo tako zago-
tovili boljše razmere ne 
samo za šport, ampak tudi 
za šolo in vrtec. Direkcija za 
infrastrukturo je tudi že iz-
brala izvajalca za gradnjo 
pločnikov na Selu, objavljen 
je javni razpis za obvoznico. 
Pri obeh projektih sodeluje 
tudi občina. Končuje se ob-
nova odseka ceste proti Lo-
gatcu, nekaj kritičnih odse-
kov bodo preplastili tudi v 
središču Žirov.
V teh dneh nestrpno priča-
kujemo tudi odločitev mini-
strstva glede medgeneracij-
skega centra. Pri tem mo-
ram biti malce piker, saj se v 
zadnjem času veliko govori, 
kako manjka domov za sta-
rejše in kako tudi ta vlada, ki 
je sicer zdaj odstopila, skrbi 
za to. Zato še težje razu-
mem, kako smo lahko v 
vseh petih občinah, ki smo 
se prijavile za koncesijo, v 
štirih mesecih končali načr-
te, pripravili investicijsko 
dokumentacijo, občinski 
sveti so podelili stavbne pra-
vice, zdaj pa na ministrstvu 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
že šest mesecev ocenjujejo 
vloge za šeststo postelj, ki 
jih nujno potrebujemo, obe-
nem pa ima konzorcij za teh 

pet malih domov tudi inve-
stitorja oziroma zagotovljen 
potrebni kapital. Zato se mi 
poraja vprašanje, ali je mini-
strstvo oziroma obstoječe 
domove strah konkurence. 
Naložbe sicer še ne bomo 
začeli letos, a tudi mi se mo-
ramo pripraviti in umestiti 
medgeneracijski center v 
prostor, zato je čas, da se na 
ministrstvu zbudijo in poja-
snijo, zakaj traja toliko časa. 
Ker upanje umre zadnje, še 
vedno verjamemo, da bo ta 
projekt, ki vključuje medge-
neracijski center, oskrbo na 
domu, dnevno varstvo in vse 
ostalo, kar potrebujejo sta-
rejši in njihovi svojci, zaži-
vel. Investitor je potrdil vse 
naše zahteve, torej ne gre za 
diktat tujega kapitala, am-
pak sodelovanje. Računam, 
da se nam bo nebo vendarle 
zjasnilo in bo to še eden od 
dobrih skupnih projektov.
Na občini se obenem še na-
prej trudimo ugotavljati, kaj 
je za občane najbolj po-
membno in kaj zaznavajo 
kot najbolj pereče v kraju. 
Zato vabimo vse občane, da 
odgovorijo na vprašanja an-
kete, ki je dostopna na sple-
tni strani in v Žirovskih sto-
pinjah. Imamo že nekaj re-
zultatov, a želeli bi čim širši 
odziv, da bi res dobili pravi 
vtis, kaj občane ta čas naj-
bolj teži.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Strah pred 
konkurenco

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Žirovski občinski sve-
tniki so konec leta 2015 
sprejeli vizijo in strategijo 
razvoja Občine Žiri, ki je po 
besedah župana Janeza Ža-
klja nastala v sodelovanju s 
prebivalci njihove in sose-
dnjih občin. Strategija je 
bila podlaga za pripravo 
strateških smernic razvoja. 
Kot poudarjajo na občini, ja-
sne usmeritve in določitev 
prioritet omogočajo, da lah-
ko skupaj učinkoviteje 
usmerijo napore v razvoj in 
izvedbo pravih projektov in 
programov s ciljem zagota-
vljanja učinkovitega trajno-
stnega razvoja in vključeva-
nja vseh razpoložljivih ra-
zvojnih potencialov, pri če-
mer smer razvoja in priori-
tete v strategiji prilagajajo 
predvsem potrebam in že-
ljam občanov.
"Od zadnje analize želja in 
potreb občanov so minila že 
skoraj tri leta, zato smo se 
odločili, da je čas, da preve-
rimo, na katerih področjih 
nam je stvari uspelo izbolj-
šati, kaj pa je po mnenju ob-
čanov še vedno kritično," je 
razložil župan in dodal, da 
jim bodo nove ugotovitve 
prav tako omogočile oprede-
liti projekte, za katere večina 

meni, da so najnujnejši. 
"Pomembno nam je mne-
nje prav vsakega občana, saj 
bomo le skupaj lahko prišli 
do natančnejših podatkov, 
katere zadeve so ključne. 
Vsega hkrati namreč ni mo-
goče izpeljati." Pri večjih 
projektih, kot je nova špor-
tna dvorana, je po župano-
vih besedah potrebno tudi 
malce potrpljenja, saj zahte-
vajo ogromno sredstev in se 
zato odvijajo nekoliko poča-
sneje. Kot se je izkazalo ob 
pripravi strategije, občani 
dobro poznajo razmere v 

kraju in vedo, kaj je ključno 
ne samo zanje, ampak tudi 
za druge. Tako so ne le Sela-
ni, ampak tudi drugi občani 
zelo visoko postavili potrebo 
po gradnji pločnikov na 
Selu. "Skupna prizadevanja 
so obrodila sadove in takoj, 
ko bo vreme dopuščalo, 
bodo pri direkciji za infra-
strukturo začeli z gradnjo 
pločnikov," se veseli župan. 
Podobno je bilo na področju 
zdravstva, kjer so vsi občani 
zelo jasno izrazili željo, da 
bi se to izboljšalo, in tudi to 
jim je v veliki meri uspelo 

rešiti, saj so ponovno dobili 
pediatra, namesto upokoje-
nega zdravnika družinske 
medicine pa imajo po no-
vem kar dva nova zdravnika. 
Zato si želijo znova izvedeti, 
čemu bi bilo smiselno v pri-
hodnje nameniti največji 
poudarek. "Zavedamo se na-
mreč, da je to nikoli dokon-
čana zgodba," je poudaril 
Žakelj.
Vprašalnik je mogoče izpol-
niti na spletni strani občine 
ali ga dobiti v tajništvu obči-
ne, objavljen je bil tudi v za-
dnji številki Žirovskih sto-
pinj. Izpolnjen vprašalnik je 
treba do konca marca vrniti 
na občino. Pri pripravi prej-
šnje strategije je tudi v okvi-
ru delavnic za zainteresira-
no javnost sodelovalo prek 
petsto posameznikov iz nji-
hove in sosednjih občin. 
Zdaj si želijo, da bi vprašal-
nik izpolnilo vsaj sto obča-
nov, da bodo dobili dovolj 
objektivno sliko, kaj si ljudje 
resnično želijo, in uresničili 
skupna prizadevanja za dvig 
kakovosti življenja v občini. 
Ta čas je po županovih bese-
dah vprašalnik izpolnilo že 
okrog šestdeset krajanov. S 
skupnimi močmi, še dodaja-
jo na občini, imajo namreč 
vsekakor boljše možnosti za 
uspeh.

Želijo mnenje občanov
V občinski upravi so pripravili vprašalnik za občane, na podlagi katerega bodo ocenili dosedanja 
prizadevanja iz Vizije in strategije razvoja občine in določili smer za naprej.

Kot prioriteto so v prejšnji strategiji opredelili tudi gradnjo 
pločnikov na Selu. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Žiri – Od 26. aprila do 2. 
maja bodo v Žireh potekali 
tradicionalni klekljarski 
dnevi, v okviru katerih bodo 
na ogled številne razstave 
klekljanih izdelkov, kot vsa-
ko leto pripravljajo tudi tek-
movanje v klekljanju tako za 
odrasle kot otroke. Že lani 
so se s klekljanjem po papir-
cih Frančiške Gantar podali 
v raziskovanje žirovske kle-
kljarske dediščine, s čimer 
bodo nadaljevali tudi letos, 
je pojasnila predsednica 
društva Cvetke Tanja Mli-
nar. Še nekaj dni pa je na 
voljo za sodelovanje na leto-
šnjem natečaju, ki so ga na-
slovili Čipka na mojem šalu. 
Izdelke na to temo namreč 
zbirajo do konca marca.
Del osrednje razstave bodo 
letos predstavljali vzorci, ki 
jih je pred skoraj stotimi leti 
risal Janez Oblak, ki so ga 
Žirovci poznali tudi pod 
imenom Žunarjev oziroma 
Strojarjev Janez. "Nekateri 
se ga spominjajo kot dejav-
nega sokola, ki je vodil tudi 

godalni in tamburaški orke-
ster, moški pevski zbor in 
počel še marsikaj drugega," 
je pojasnila Tanja Mlinar in 
dodala, da se prav veliko pa-
pircev ni ohranilo, zato so 
jih zelo počasi nabirali. "Na 
koncu smo jih še največ do-
bili pri županu Janezu Ža-
klju." S klekljanjem po vzor-
cih Janeza Oblaka bi zato 
radi ohranili dediščino, ki se 
po besedah Tanje Mlinar že 
zelo izgublja. "Mnoge kle-
kljarice bi sicer rade klekljale 
kaj bolj modernega, a letos 
bomo še vztrajali po starih 
vzorcih." Drugi del razstave 
bodo predstavljale čipke iz 
kataloga jugoslovanskih 
čipk, ki ga je izdal Državni 
osrednji zavod za žensko do-
mačo obrt pod vodstvom 
Boža Račiča. "Katalog so iz-
dali leta 1938 in se je ohranil 
tudi v Žireh prek Janeza 
Oblaka, po njegovi smrti pa 
njegovega zdaj že prav tako 
pokojnega nečaka Alfonza 
Zajca." S tem je povezano 
tudi več obletnic, je razložila 
Tanja Mlinar, in sicer je lani 
minilo 130 let od rojstva 

Boža Račiča, prihodnje leto 
bodo zaznamovali stoletnico 
omenjenega zavoda, letos pa 
mineva osemdeset let od iz-
daje omenjenega kataloga. 
Izdelava čipk za ta del razsta-
ve je bila zelo težavna, saj so 
v katalogu le nekajcentime-
trske sličice čipk, je pojasni-
la Tanja Mlinar. "Pri veliki 

povečavi so se detajli izgubili 
in klekljarice so morale dela-
ti skoraj 'na pamet'." V kape-
li Male Cvetke bo v sklopu 
klekljarskih dni na ogled še 
samostojna razstava Hilde 
Pečelin. Razstave si bo mo-
goče ogledati vsak dan med 
27. aprilom in 2. majem od 
9. do 19. ure.

Znova raziskujejo dediščino
V klekljarskem društvu Cvetke Žiri se že pripravljajo na 12. slovenske klekljarske dneve v Žireh, ki se 
bodo odvijali konec aprila in v začetku maja. 

Na letošnji razstavi bodo na ogled tudi čipke iz kataloga 
jugoslovanskih čipk iz leta 1938. Klekljale so jih tudi (od 
leve proti desni): Marta Oblak, Minka Božič in Fanči 
Možina. / Foto: Tanja Mlinar

Brekovica – Cesta od Brekovic do Žirov je bila po letošnji 
zimi zaradi številnih lukenj v cestišču že skoraj neprevozna. 
Z občine so zato republiško direkcijo za infrastrukturo več-
krat opozorili, kakšne so razmere na cesti, tako da so v pre-
teklih dneh zagotovili vsaj kolikor toliko normalno prevo-
znost, je pojasnil župan Janez Žakelj. Na direkciji letos na-
črtujejo tudi preplastitev cestišča. Ta čas z razpisom iščejo 
izvajalca, pri čemer vrednost gradbenih del ocenjujejo na 
2,2 milijona evrov. Z deli bodo začeli spomladi, končali pa 
predvidoma jeseni.

Spet vsaj za silo prevozna
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Mateja Rant

Žiri – Člani ZŠAM Žiri so vse 
leto nadvse dejavni. Na ne-
davnem občnem zboru sta 
poveljnik in predsednik zdru-
ženja Vojko Jezeršek in Mari-
jan Dolenec njihovo delo v 
zadnjih dveh letih ovrednoti-
la ne samo v urah, ki so jih 
opravili, ampak sta opravlje-
nih 1200 prostovoljnih ur 
preračunala v evre in sta tako 

prišla do številke skoraj pet-
najst tisoč evrov. Pri tem sta 
upoštevala zgolj akcije, ki so-
dijo pod delo društva v javno 
dobro. Združenje ta čas šteje 
195 članov, in da bi bili še 
prepoznavnejši, so se letos 
odločili tudi zamenjati stare 
oznake na uniformah z novi-
mi.
Združenje je letos svoje de-
lovanje razširilo tudi na ob-
močje jeseniške občine, za-

radi povečanega obsega dela 
pa so imenovali tudi dva 
nova podpoveljnika, tako da 
zdaj to nalogo opravljajo 
štirje člani. Med drugim so 
po besedah Vojka Jezerška 
podpoveljnika imenovali na 
Jesenicah, od koder prihaja-
jo štirje njihovi novi člani, ki 
so se jim pridružili, ker je 
tamkajšnje društvo zaradi 
stagnacije in starosti član-
stva prenehalo delovati. V 
združenju veliko pozornost 
posvečajo predvsem preven-
tivi na področju varnosti v 
cestnem prometu. Zato se 
po besedah Marijana Dolen-
ca čutijo dolžne, da vsako 
leto opravljajo tudi nalogo 
varovanja otrok v prvih šol-
skih dneh po poletnih poči-
tnicah na poti v šolo in na-
zaj. Varovanje vedno pono-
vijo tudi po koncu novole-
tnih in zimskih počitnic. 
Lani so v sodelovanju z Avto 
moto društvom Žiri na po-
budo občinskega sveta za 
preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu prvič izpe-
ljali tudi akcijo, ki so jo na-
slovili Peš Bus. Ker so jo vsi 
sodelujoči zelo lepo sprejeli, 
jo bodo ponovili tudi letos, 

sta pojasnila Jezeršek in Do-
lenec. "Naš namen je spod-
buditi otroke, da v šolo hodi-
jo peš ter pri tem upoštevajo 
prometna pravila in se v 
prometu vedejo varno." Lani 
so otroke v šolo spremljali 
na dveh relacijah, in sicer so 
krenili s "postajališč" v Do-
bračevski ulici in ulici Pod 
griči. Razmišljajo, da bi le-
tos odprli še kakšno novo 
"progo", najverjetneje bo to 

s Partizanske ceste, k sode-
lovanju pa želijo pritegniti 
tudi člane društva upokojen-
cev.
Vsako leto se svojim najpri-
zadevnejšim članom oddol-
žijo tudi s priznanji. Najviš-
je priznanje, plaketo huma-
nosti, je tokrat prejel unifor-
mirani član združenja Fran-
ci Dolenec. Kot so utemeljili 
priznanje, zadane naloge 
opravlja vestno in odgovor-

no. "Nikdar mu ni težko pri-
skočiti na pomoč, ko je treba 
sodelovati v akcijah s podro-
čja varnosti v cestnem pro-
metu, pri varovanju marato-
na Franja in procesij ter ure-
janju prometa na kostanje-
vem pikniku v Besnici," so 
zapisali in dodali, da vedno 
pomaga tudi pri organizaciji 
Krištofove nedelje, ko zdru-
ženje praznuje god njihove-
ga zavetnika sv. Krištofa.    

Nove oznake na uniformah
Za Združenjem šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri je še eno plodno leto delovanja, saj skoraj ni bilo večje prireditve v Žireh in tudi širše, na kateri ne 
bi bil prisoten vsaj kakšen od njihovih članov.

Za člani ZŠAM Žiri je še eno plodno leto delovanja. / Foto: arhiv združenja

Plaketo humanosti je prejel Franci Dolenec (levo). Izročil 
mu jo je predsednik združenja Marijan Dolenec. 

Mateja Rant

Žiri – "Župnijska cerkev sv. 
Martina je bila zadnje večje 
obnove deležna leta 1975. V 
pripravi na slovesnost nove 
maše pa se je izkazalo, da 
bi bilo spet treba marsikaj 
postoriti v njeni notranjo-
sti," je pojasnil župnik An-
drej Jemec. Sprva so na-
mreč nameravali zgolj pre-
beliti notranjost cerkve, a 

se je potem pokazalo, da bo 
potrebna tudi bolj temeljita 
obnova. Tako so se odločili 
tudi za popravilo strehe na 
mestih, kjer pušča, in sana-
cijo robov kamnitega cokla 
na zunanji fasadi, ki zaradi 
dotrajanosti prav tako pre-
pušča vodo v notranjost 
sten.
Z obnovo so začeli v prvih 
dneh februarja. "Zaradi vla-
ge smo odstranili spodnji 

del ometa po vsej cerkvi in 
naredili tudi potrebno injici-
ranje proti vlagi ter na novo 
ometali spodnji del cerkve s 
sanirnim ometom," je razlo-
žil Jemec in dodal, da so na 
novo napeljali vso električno 
napeljavo in napeljavo za 
ozvočenje z induktivno zan-
ko za slabše slušeče. "Na 
predlog zavoda za varstvo 
kulturne dediščine bomo 
prestavili stranska oltarja 

oziroma kipa Srca Jezusove-
ga in Marije na mesto starih 
stranskih oltarjev. Prav tako 
smo na njihov predlog pre-
stavili sliki blaženega Alojzi-
ja Grozdeta skupaj z njego-
vimi relikvijami in blažene-
ga Antona Martina Slomška 
na drugo mesto." Ostale 
kipe svetnikov, ki prvotno 
niso bili v župnijski cerkvi, 
bodo prestavili na ustrezna 
mesta v kapeli v župnišču. 
Obnovili so tudi vse stropne 
in stenske lestence, ki jih 
bodo v cerkev vrnili po belje-
nju. "S tem smo pripravili 
vse potrebno za drugi del 
obnove, ki vključuje beljenje 
sten ter obnovo in oblazinje-
nje klopi." Z drugim delom 
obnove bodo začeli 23. apri-
la, dela bodo predvidoma 
končali do 15. junija. "Tako 
bo župnijska cerkev 8. julija 
letos povsem prenovljena 
pričakala novomašnika Mar-
ka Mrlaka," je zadovoljen 
Jemec.
Sredstva za obnovo so po 
Jemčevih besedah v največji 
meri zbrali s pomočjo darov 
vernikov, ki z veseljem pri-
skočijo na pomoč tudi pri 
fizičnih delih. Za sredstva 
pa bodo kandidirali tudi na 
občinskem razpisu za kultu-
ro, je še pojasnil Jemec.

Prenovljena do nove maše
V začetku marca so končali prvi del obnove župnijske cerkve sv. Martina v Žireh; dela bodo 
nadaljevali v aprilu in jih končali predvidoma sredi junija. 

V začetku marca so končali prvi del obnove župnijske cerkve sv. Martina v Žireh. 
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Mateja Rant

Žiri – V športni dvorani OŠ 
Žiri je v marcu potekalo 
tekmovanje za 2. judo pokal 
Žirov, ki se ga je po bese-
dah Andraža Tuška iz Judo 
kluba Žiri udeležilo več kot 
štiristo tekmovalcev iz 32 
klubov iz Slovenije, Italije 
in Hrvaške. Najbolje so se 
odrezali judoisti domačega 
Judo kluba Žiri, drugo me-
sto je zasedlo Športno dru-
štvo Tatami iz Ljubljane in 
tretje mesto Judo klub Ko-
menda. "Žirovski judoisti, 
skupaj jih je nastopilo 53, so 
osvojili 32 medalj, od tega 
12 zlatih, šest srebrnih in 17 
bronastih," je ponosen Tu-
šek. 
V starostni skupini do 14 in 
do 12 let je bilo to uradno 
tekmovanje za pokal Judo 

zveze Slovenije in se ga je 
udeležilo kar 275 tekmoval-
cev. Ob tem Tušek ugota-
vlja, da tekmovanje pridobi-
va tako po številu tekmoval-
cev kot kakovosti. Pomemb-
no se mu zdi ohranjati tek-
movanje zlasti za najmlajše, 
saj jim to pomeni dodatno 
spodbudo za redno udelež-
bo na treningih. "Zato v 
Judo klubu Žiri že razmi-
šljamo, v kateri smeri naj bi 
se razvijalo tekmovanje, da 
ne bi začeli stagnirati," je ra-
zložil Tušek, ki sicer na ra-
zvoj juda v Žireh gleda z 
optimizmom. "Nova telova-
dnica, zadostno število judo-
istov in ne nazadnje tudi 
močno tradicionalno letno 
tekmovanje so dobra osnova 
za preboj v sam slovenski 
vrh, vsaj v mlajših kategori-
jah."

Slavili domačini

V športni dvorani Osnovne šole Žiri je potekalo tekmovanje 
za 2. judo pokal Žirov. / Foto: Darjan Kacin
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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

DILEME PRI DELITVI STROŠKOV  
TOPLOTE PO DEJANSKI PORABI
Za upravnike večstanovanjskih in poslovnih stavb predstavlja delitev stroškov ogreva-
nja enega izmed večjih problemov upravljanja, v skladu z zakonodajo pa tudi veliko 
dodatnega dela in stroškov, ki niso upoštevani v osnovni ceni upravljanja. Upravnik ima 
v procesu obračuna stroškov po dejanski porabi dvojno ali celo trojno vlogo (kot uprav-
nik stavbe, upravitelj kurilnice, izvajalec obračuna), zato se pogosto znajde v primežu 
zahtev zakonodaje in na drugi strani interesov in pričakovanj etažnih lastnikov. Vse 
večkrat se upravniki tako srečujemo z bojkotom plačila s strani uporabnikov ogrevanja, 
ki pa ne zavrnejo samo plačila stroškov ogrevanja temveč celotnih stroškov upravljanja. 

Nejasnosti v zvezi z določanjem izvajalca delitve in obračuna stroškov za toploto: 
Izvajalec delitve stroškov je pravna ali fizična oseba, ki izvaja delitev celotnih stroškov 
za toploto oziroma gorivo stavbe na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom 
oziroma z lastniki stavbe. 
Izvajalec obračuna stroškov je pravna ali fizična oseba, ki uporabnikom stanovanj 
obračuna stroške za toploto oziroma gorivo stavbe na podlagi razdelilnika, ki ga iz-
dela izvajalec delitve. 
To storitev torej lahko opravlja upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec 
skupne kurilne naprave. 
Uporabniki stanovanj se v primeru nejasnosti v zvezi z razdelitvijo stroškov za toplo-
to skoraj vedno najprej obrnejo na upravnika, ki pa jim podrobnosti postopka delitve 
stroškov ne zna pojasniti. Zaradi tega prihaja do nezadovoljstva etažnih lastnikov 
oziroma uporabnikov stanovanj z delom upravnika. Torej, če menite, da so vaši 
stroški za ogrevanje občutno previsoki glede na stroške vašega soseda, se obrnite na 
IZVAJALCA DELITVE.
Prav tako se obrnite na izvajalca delitve:
  če menite, da korekcijski faktorji zaradi vpliva lege posameznega dela stavbe niso 

pravilno izračunani,
 v primeru naknadne vgradnje delilnika v stanovanju v tekoči ogrevalni sezoni,
 v primeru nujne menjave grelnega telesa v tekoči ogrevalni sezoni (prestavitev delilnika),
  v primeru zamenjave uporabnika v tekoči ogrevalni sezoni, ko želite da se opravi 

delitev poračuna med starega in novega uporabnika, 
  v primeru spremembe ogrevane površine (zaprtje balkonov in vgradnja ogrevalnih teles).

Priklop grelnikov sanitarne vode ali sistema za talno ogrevanje na sistem centralnega 
ogrevanja, kjer to ni že z osnovnim projektom predvideno, ni dovoljen! Zaradi takšnih 
nedovoljenih priklopov posledično pride do pomanjkljivega ogrevanja posameznih 
stanovanj.
SPO Škofja Loka, skrben gospodar vašega premoženja.

Igor Kavčič

Škofja Loka – V okviru med-
narodnega sodelovanja med 
Loškim muzejem in galerijo 
Güler Sanat iz turške Ankare 
je lani poleti uveljavljeni tur-
ški umetnik Hakan Esmer 
nekaj manj kot dva meseca 
gostoval v umetniški rezi-
denci v Škofji Loki, medtem 
ko je bil član Škofjeloškega 
združenja umetnikov, slikar 
Peter Gaber prav toliko časa 
gost na izmenjavi v Ankari. 
Slednji je v januarju in febru-
arju razstavljal v turškem 
glavnem mestu, tokrat pa Lo-
ški muzej gosti razstavo del, 
ki jih je Hakan Esmer ustva-
ril v svojem „škofjeloškem 
obdobju“. Mednarodni pro-
jekt razkriva že naslov razsta-
ve Loka : Ankara : Loka, da 
gre za "Evrazijsko vrvenje" 
tega slikarja, pa v podnaslovu 
ugotavlja kustos razstave Bo-
štjan Soklič.
V Galeriji Loškega gradu je 
tako na ogled sedemnajst 
platen od manjšega do veli-
kega galerijskega formata, 
naslikanih v mešani tehniki, 
ter šest akvarelov, katerih 

osrednja motivika je vezana 
na Škofjo Loko in okolico, 
pa tudi Sorico in Bled. Pred 
nas stopijo znani motivi, ki 
se odstirajo pogledu z Lo-
škega gradu, in obratno – z 
mestnih ulic nazaj na grad. 
Pod strehami hiš Mestnega 

in Spodnjega trga Ločani 
morebiti lahko celo prepo-
znajo svoje ali znancev do-
move. A slikar loški krajini 
dodaja tudi noto abstraktne-
ga, kar naš vtis vsekakor do-
polnjuje z nečim mističnim.
„To so naši kraji, podkreplje-

ni z anatolskim soncem,“ 
meni Boštjan Soklič, ki Ha-
kana Esmerja označi za 
ohranjevalca tradicionalne 
turške umetnosti, ki le-to 
srečuje z evropsko likovno 
umetnostjo. Imenuje ga za 
postmodernističnega ro-
mantika ali obratno. „V svo-
jih upodobitvah išče nova 
spoznanja in izzive, divja 
barvitost in smisel za podaja-
nje vsebine pa dajeta vedeti, 
kako skrbno se posveča upo-
dabljanju slehernega motiva, 
nadgrajenega na povsem in-
dividualni ravni. V poudarje-
no večplastnost in barvno 
snovnost širokopotezno za-
pisuje spomin, zarisuje doži-
veto in odkrito, gradi iluzijo 
in odsev resničnosti.“
Nad mestom in ljudmi je bil 
še posebno navdušen sam 
avtor: „Moje gostovanje v 
Škofji Loki mi bo za vedno 
ostalo v lepem spominu, tu 
sem spoznal številne nove 
prijatelje, tukajšnje umetni-
ke, navdušuje pa me tudi 
zgodovinsko mesto. Na vo-
ljo sem imel lep atelje, kjer 
sem lahko intenzivno 
ustvarjal.“ 

Loka turškega slikarja
V Galeriji Loškega gradu so na ogled slike z motiviko Škofje Loke in okolice turškega slikarja Hakana 
Esmerja. Lani poleti je slaba dva meseca ustvarjal v Škofji Loki.

Povezali so moči v mednarodnem sodelovanju: (z leve) 
umetnostni zgodovinar Boštjan Soklič, lastnik galerije 
Güler Sanat Kemal Orta, direktorica Loškega muzeja Saša 
Nabergoj in avtor razstavljenih del, slikar Hakan Esmer. 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Likovno sreča-
nje Jasna je lani obrnilo že 
svoj dvanajsti list. Nekaj-
dnevno slikovno ustvarjanje 
je potekalo v Strunjanu, oko-
lju primerno seveda na osre-
dnjo temo – Slovensko pri-
morje. Udeleženci so tako 
svoj ustvarjalni izziv iskali v 
motivih Strunjana, tamkaj-
šnjih solin, plaž, narave in 
značilne primorske arhitek-
ture. S svojimi deli se pred-

stavljajo v Šolskem centru 
Škofja Loka. Na ogled so ve-
činoma dela v tehniki akril 
in olje na platnu, motivno pa 
od realizma do abstrakcije. 
Likovniki Jasne s svojimi 
deli gostujejo v različnih raz-
staviščih po Gorenjskem, 
tako v kulturnih domovih, v 
prostorih podjetij, v srednjih 
šolah. Kar osem slikarjev se 
je tokrat odločilo šoli donira-
ti enaindvajset svojih del. 
Tako bodo prostore Šolskega 
centra v prihodnje bogatile 

slike Franca Beštra, Toneta 
Kavčiča, Marte Gašperlin, 
Ivanke Kraševec Prešern, 

Ivana Prešerna Žana, Vide 
Soklič, Ivana Žiberta in Bole-
slava Čeruja.

Podarili slike
Likovniki, združeni v Likovno srečanje Jasna, 
razstavljajo v Šolskem centru Škofja Loka, kjer bo 
kot donacija ostalo enaindvajset likovnih del.

Ob donaciji slik: (od leve) slikarji Franc Bešter, Ivan Žibert 
in Boleslav Čeru ter ravnateljica Srednje šole za strojništvo 
Mojca Šmelcer in direktor ŠC Škofja Loka Martin Pivk z 
delom slednjega Barke v solinah / Foto: arhiv ŠC Škofja Loka

Reteče – Teater Afngunc iz KUD Janko Krmelj Reteče se je 
sredi marca udeležil 14. Festivala komedije v Pekrah, kamor 
so se z igro Gospa Poslančeva Toneta Partljiča v režiji Blaža 
Veharja uvrstili med osem najboljših dramskih skupin iz vse 
Slovenije. Igralci rateške gledališke skupine Jerica Podpe-
čan, Katja Kušar, Gašper Murn, Tomaž Jenko, Majda Cerar, 
Andrej Žnideršič in Dare Bogataj so navdušili gledalce, ti pa 
so jih za igro nagradili z gromkim aplavzom in številnimi 
nasmehi na ustih.

Tater Afngunc v Pekrah
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MESNICE ČADEŽ: Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6;
Škofja Loka, Kapucinski trg 4 (v pritličju NAME);
Kranj, Koroška cesta 26 | www.mesarstvo-cadez.si

Naše izdelke lahko kupite v trgovinah Spar, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.

Vilma Stanovnik

Žiri – Prvo marčevsko nede-
ljo je ob vznožju skakalnic 
Nordijskega centra v Žireh 
potekalo prvo državno pr-
venstvo v odbojki na snegu. 
Zbralo se je trinajst parov, ki 
so se v moški in ženski kon-
kurenci med seboj pomerili 
za zgodovinska odličja.
Pri moških so se v skupin-
skem delu tekmovanja naj-
bolj izkazali Tadej Boženk 
in Anže Bahč ter Tomislav 
Šmuc in Jernej Potočnik, ki 
so opravili z vsemi tekmeci. 
Boženk in Bahč sta v polfi-
nalu odpravila Davorja Zu-
pančiča in Aljaža Juvančiča, 
Šmuc in Potočnik pa sta 
morala priznati premoč De-
nisu Robidi in Marku Plan-
klju. V boju za bronasto 
odličje sta bila uspešnejša 
izkušena Šmuc in Potočnik, 

ki sta slavila nad Zupanči-
čem in Juvančičem. V veli-
kem finalu sta nato Boženk 
in Bahč še enkrat premagala 
Robido in Planklja. 
Pri dekletih so se dvojice 
med seboj pomerile na de-
setih obračunih, vsaka z vsa-
ko. Brez poraza in tudi brez 
izgubljenega niza sta do na-
slova slovenskih prvakinj 
prišli Bernarda Baron in 
Meta Grbec, ki sta si tako 
priigrali tudi vozovnico za 
evropsko prvenstvo, ki ga je 
minuli konec tedna gostil 
avstrijski Wagrain-Kleinarl. 
Drugega mesta sta se v Ži-
reh veselili Jerneja Planinc 
in Špela Zakšek.
»Glede organizacije turnirja 
sem zelo zadovoljna, še po-
sebej s korektnim sojenjem 
in odličnim vzdušjem,« je 
po tekmovanju povedala 
Bernarda Baron.

Odbojko so igrali pod 
skakalnicami

Vilma Stanovnik

Trata – Sklepni turnir naj-
boljših štirih slovenskih ba-
linarskih ekip se je začel že 
v soboto, ko je v polfinalu 
Agrochem s 14 : 2 premagal 
Zabiče, ekipa Trate pa je bila 
s 17 : 9 boljša od ljubljanske-
ga Krima. Sobotna zmago-
valca sta se v nedeljo pome-
rila v velikem finalu, ki je 
trajal skoraj pet ur, na kocu 
pa so 16 : 10 slavili balinarji 
Trate. »Sezono smo zaključili 
tako, kot smo načrtovali, saj 
smo osvojili naslov prvakov. 
Bilo pa je težje kot druga leta, 
saj so se nekatere ekipe okre-
pile, zlasti Agrochem. Lahko 
rečem, da smo zadovoljni, da 
smo zmagali, gotovo pa ima-
mo še rezerve. Upam, da se 
bomo z vrhunsko igro izkazali 
tudi v evropskih nastopih, kjer 
pa nastopajo najboljše ekipe, 

ki so tudi precej bogatejše,« je 
povedal izkušeni Uroš Vehar. 
"Za nami je res zanimiva se-
zona. Začeli smo slabo, saj 
smo bili v prvih treh kolih 
dvakrat poraženi. Nadaljeva-
nje je bilo nato boljše in do 
konca smo nizali zgolj zma-
ge. Ker smo bili po rednem 
delu tekmovanja prvi, smo 
imeli priložnost, da za ko-
nec nastopimo na domačem 
balinišču. Uspelo nam je 
pokazati dobre igre in sedaj 
se zasluženo veselimo nove-
ga naslova prvakov, " je po-
vedal Damjan Sofronievski. 
Poleg Sofronievskega in Ve-
harja so za ekipo Trate na-
stopili še: Miha Tomše, Si-
mon Možina, Dejan Mlinar, 
Tadej Premru, Matjaž Pro-
gar, Alen Midžan, Goran 
Vujanovič, Luka Kokalj in 
Brane Dolinar. Vodja ekipe 
je Silvo Korošak. 

»Zadnjih dvajset let smo ve-
dno med najboljšimi v drža-
vi, štirinajstkrat smo bili 
prvi. Mislim, da smo konku-
renčni tudi v Evropi, saj so 
na Trati premagljivi tudi 
najboljši klubi,« je po za-
ključku prvenstva povedal 
predsednik Balinarskega 
društva Trata Bojan Buden. 
Oba finalista sta si namreč 
zagotovila nastop v pokalu 
evropskih prvakov, ki se bo 
začel konec aprila. Tračani 
bodo igrali neposredno v 
četrtfinalu. "S tem, da smo 
prvi v državi, smo se izo-
gnili predkrogu. Tako 
bomo čakali na žreb in 
upam, da nam bo naklo-
njen. Želim si, da ponovi-
mo uspeh, kot smo ga do-
segli pred dvema letoma, 
ko smo postali evropski 
podprvaki," je povedal Da-
mjan Sofronievski.

Balinarji znova prvaki
Na balinišču na Trati se je prejšnjo nedeljo končalo letošnje državno 
balinarsko prvenstvo v super ligi, ekipa Trate pa si je priborila že štirinajsti 
naslov najboljših v državi.

Ekipa Trate je že štirinajstič osvojila naslov slovenskih prvakov. Pokal jim je izročil župan 
Miha Ješe. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Zavod za šport 
in Športna zveza Škofja 
Loka danes zvečer ob 19. uri 
v Sokolskem domu pripra-
vljata prireditev, na kateri 
bodo podelili priznanja 
športnikom in športnim de-
lavcem v občini Škofja Loka 
za leto 2017. Podelili bodo 
več vrst priznanj. Priznanja 
za športne rezultate in mla-
de perspektivne športnike 
bodo prejeli: Sašo Berton-
celj, Andreja Dolinar, Tine 
Gartner, Jošt Juričan, Matic 
Pipp, Alojzija Pirc, Gregor 
Selak, Janez Svoljšak in Žan 
Tušek.
Bronaste plakete za minulo 
leto so si zaslužili: Miloš Če-
trtič, Goran Djordjevič, Mar-
jan Luževič in Niko Prevc. 
Srebrne plakete bodo preje-

li: Stane Kejžar, Matevž in 
Marica Maretič ter Igor Stu-
pnišek. 
Šest je dobitnikov zlatih pla-
ket, zaslužili pa so si jih sve-
tovna prvakinja v supanju 
Manca Notar, dolgoletni 
vodja karate športnega krož-
ka Miha Oblak, tekmovalec 
in dolgoletni trener Smučar-
skega kluba Alpetour Uroš 
Peternel, Odbojkarski klub 
Lubnik ob praznovanju jubi-
leja, 40-letnice obstoja, ter 
Plezalni klub Škofja Loka, ki 
je prav tako praznoval 40-le-
tnico. Enak jubilej je lani 
praznovalo Športno društvo 
Polet, ki si je prav tako za-
služilo zlato plaketo.
Tudi letos bodo na prireditvi 
podelili svečane listine. Tri 
so si zaslužili člani sloven-
ske rokometne reprezentan-
ce Darko Cingesar, Jure Do-

lenec in Matej Gaber. Vsi so 
svojo športno pot začeli v 
domači rokometni šoli in jo 
nadaljevali v škofjeloškem 
rokometnem društvu. Nato 
so odšli v nekatere druge 
slovenske rokometne kolek-
tive, trenutno pa vsi trije 
igrajo v tujini: Darko Cinge-
sar v francoskem Aixu, Jure 
Dolenec v španski Barcelo-
ni, Matej Gaber pa v ma-
džarskem Pick Szegedu. Vsi 
trije so nastopili tudi na lan-
skem svetovnem prvenstvu 
v rokometu v Franciji, od 
koder so prinesli zgodovin-
ska bronasta odličja. 
Poleg rokometašev bo sveča-
no listino prejelo tudi Špor-
tno društvo Kondor Gode-
šič, ki letos praznuje petde-
seto obletnico ustanovitve. V 
vsem tem času je Godešič 
veljal za športno vas.

Športna priznanja
Danes zvečer bodo v Sokolskem domu športniki in športni delavci prejeli 
zaslužena priznanja za minulo leto.
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Nagradna križanka
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Nagrade: 3-krat čistilo za steklokeramično ploščo
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 16. aprila 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.

Gospodinjski aparati           = 
     storitev močna kot bik.

NOV ZAČETEK V 
TEHNOLOGIJI IN ZASNOVI

Nov revolucionaren pristop k negi priljubljene garderobe je tukaj.  
AEG-jeva inovativna združitev vpogleda, ki nam ga nudijo potrošniki,  

in znanosti spreminja nego perila v doživetje, ki je več kot pranje.

Pričakujete več.  Prijazen tako do vas kot do posode. ComfortLift  
dvigne spodnjo košaro v pomivalnem stroju na bolj udobno  

višino, zato je polnjenje in praznjenje stroja preprosto.  
Raziščite funkcijo preprostega dvigovanja, tri predale in 

 eleganten videz stroja ComfortLift.



Na kratko, oglasi
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BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO – UČENJE ZA POKLICE PRIHODNOSTI

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO

SREDNJA ŠOLA
–  Strokovna gimnazija
–  Živilstvo in prehrana (pek, slaščičar, mesar, živilsko-prehranski tehnik)
–  Kmetijstvo (gospodar na podeželju, kmetijsko-podjetniški tehnik)
–  Hortikultura (vrtnar, cvetličar, hortikulturni tehnik)
–  Naravovarstvo (naravovarstveni tehnik)

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
–  Hortikultura 
–  Upravljanje podeželja in krajine
–  Naravovarstvo

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
–  Vsi izobraževalni programi, ki se izvajajo na srednji šoli
–  Številni aktualni in praktično naravnani tečaji  
–  Strokovni seminarji 

Gimnazijci na BC Naklo v štirih letih poleg splošne izobraz-
be pridobijo veliko praktičnih veščin, ki jim koristijo v na-
daljnji karieri. Pouk se povezuje s terenskim delom, gimna-
zijci usvojijo laboratorijske spretnosti, organizirajo kultur-
ne prireditve, obiskujejo konjeniški krožek – za vsakega se 
najde veliko zanimivega. 
Gimnazijci, ki letos obiskujejo 1. letnik, so aktivno vključeni 
v mednarodni projekt Erasmus+ SLAVIT. Kot razkrivajo 
kratice projekta, sodelujejo šole iz Slovenije, Avstrije in Ita-
lije. BC Naklo se v tem projektu povezuje z zamejskima gi-
mnazijama iz Trsta in Celovca, ki izobražujeta koroške in 
tržaške Slovence. Osnovna rdeča nit je razvijanje kvalite-
tnega naravoslovnega izobraževanja in utrjevanje sloven-
skega jezika, kar je še posebej pomembno za pripadnike 
slovenske manjšine. Ta projekt je inovativen, saj je po eni 
strani mednaroden, po drugi strani pa čisto slovenski in pri 
mladih ustvarja enoten slovenski kulturni prostor.
V maju bodo na dvotedensko izmenjavo prišli tržaški in ce-
lovški dijaki. Bivali bodo pri naših dijakih. V dopoldanskem 
času bomo za njih pripravili različne naravoslovne delavni-
ce. »Zanima naju, kako delujeta slovenski gimnaziji v Trstu in 
Celovcu. Radi spoznavava ljudi iz drugih okolij in v tej izme-
njavi bo zanimivo odkrivati tržaško in koroško narečje naših 
sovrstnikov. Računava, da bova obogatili tudi nemški bese-
dni zaklad in se spoznali z italijanščino, zato sva se tudi od-
ločili, da aktivno sodelujva,« sta povedali Tina Filipič iz Ži-
rov in Nika Justin iz Hotavelj, ki letos obiskujeta 1. letnik 
biotehniške gimnazije. V naslednjem šolskem letu bosta 
tudi onidve odšli na izmenjavo v Trst in Celovec. 
»Projekt je naravoslovno obarvan, to pomeni, da bomo sku-
paj s tržaškimi in koroškimi Slovenci na vseh treh šolah veli-
ko delali na terenu, analizirali bomo kvaliteto vodotokov in 
raziskovali življenje v njih. Na BC Naklo imamo velik šolski 

ribnik, ki je odlična učilnica v naravi. V projektu se najbolj 
veselim terenskega raziskovanja voda in krasa v Krajinskem 
parku Udinboršt,« nam je zaupala Pia Vidic iz Škofje Loke. 
Projekt SLAVIT pa ni edini mednarodni projekt, ki navdušu-
je mlade. V projektu Skills4life drugi letnik biotehniške 
gimnazije skupaj z belgijskimi in nemškimi sovrstniki načr-
tno odkriva in razvija lastnosti, ki bodo potrebne za oprav-
ljanje poklicev prihodnosti. 
Lara Markelj iz Poljan, dijakinja 2. letnika gimnazije, nam 
je zaupala nekaj poklicev prihodnosti: »Razmišljanje o po-
klicih prihodnosti zna biti zelo kreativno. Biotehnolog bo s 
svojimi raziskavami iskal rešitve v naravoslovnih znano-
stih. Urbani vrtnar bo svojo kreativnost in ljubezen do na-
rave izkazal kar v mestih. Psihoterapevt se zna vživljati v 
sočloveka in ga popelje na pot lastnega reševanja proble-
ma. Podjetnik je prisoten povsod, tako v mestu kot na po-
deželju. Predlagali smo poklice biotehnolog, urbani vrtnar, 
psihoterapevt in podjetnik.«
Sodelovanje v mednarodnih projektih in laboratorijske 
spretnosti, ki jih pridobijo gimnazijci na biotehniški gimna-
ziji, lahko mladi v zaključnem letniku nadgradijo z razisko-
valnimi nalogami. Na BC Naklo bo 4. aprila 2018 potekalo 
Srečanje mladih raziskovalcev Gorenjske, kjer bodo mla-
di raziskovalci z osnovnih in srednjih šol predstavili svoje 
raziskovalne dosežke. Liza Komar in Luka Kopač sta v 4. 
letniku raziskovala delovanje antibiotikov s pretečenim ro-
kom uporabe. V šolskem mikrobiološkem laboratoriju sta 
pod mentorstvom mag. Mete Kastelic Švab prišla do ugoto-
vitev, da so nekateri antibiotiki še dolgo po preteku roka 
uporabnosti učinkoviti in je zato zelo pomembno, da jih ne 
odlagamo med mešane odpadke, temveč kot nevarni od-
padek, ki se uniči v sežigalnici. Če jih odlagamo v okolje, 
bakterije razvijejo odpornost. 

Laboratorijske vaje spodbujajo timsko delo in radovednost.
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Vilma Stanovnik

Prejšnji konec tedna je pote-
kal zadnji turnir Pokala Slo-
venije z zračnim orožjem, ki 
ga je organiziralo SD Kidri-
čevo. Med pionirkami je 
bronasto medaljo osvojila 
Manca Košir (SD Gorenja 
vas), ki je tudi skupno osvo-
jila drugo mesto. V konku-
renci pionirjev je bil v Kidri-
čevem najboljši Anton Kor-
bar (SD Triglav Javornik – 
Koroška Bela). V skupnem 
seštevku Pokala prijateljstva 
je zmagal Luka Lukić (SD 
Trzin). Tako med kadetinja-
mi kot tudi med kadeti z 
zračno puško je bilo na za-
dnjem turnirju za vrh zelo 
izenačeno. Drugo zmago 
sezone v ligi je zabeležila 
Naja Prezelj (SD Lotrič Žele-
zniki). Prezljevi je s tem 
uspelo osvojiti tudi skupno 
zmago. Drugo mesto je 
osvojila Nikita Lenarčič (SD 
Lotrič Železniki), tretja pa je 
bila Teja Medved (SD Lotrič 
Železniki). Med mladinka-
mi je pokalna prvakinja po-
stala Urška Hrašovec (SD 1. 
Pohorski bataljon Ruše), 
med mladinci pa Nejc Klop-
čič (SD Trzin).

Anja Prezelj (SD Lotrič Že-
lezniki) je zabeležila zmago 
med mladinkami tudi z 
zračno pištolo. Drugo mesto 
je osvojila Teja Barašin (SD 
Škofja Loka). Pokalna prva-
kinja je postala Prezljeva, 
Teja Barašin pa je osvojila 
tretje mesto. Pri mladincih 
je zmagal Tadej Širec (SK 
Ptuj), drugi je bil Domen 
Celec (SD Škofja Loka). Po-
kalni prvak je postal Gmaj-
nič (SK Brežice), Celec pa je 
bil tretji. V skupnem seštev-
ku Pokala Slovenije je v mla-
dinski kategoriji zmagala 
ekipa SD Škofja Loka.
V članski konkurenci je bil z 
zračno pištolo najboljši Kle-
men Tomaševič (SD Lotrič 
Železniki). Najboljša ekipa 
je bila SD Jože Kerenčič Mi-
klavž pri Ormožu s 1123 kro-
gi, z enakim rezultatom pa 
je drugo mesto osvojila eki-
pa SD Lotrič Železniki (To-
maševič, Prezelj, Ljubič). 
Najboljši tekmovalec v Po-
kalu Slovenije z zračno pi-
štolo v 1. A ligi je bil Sašo 
Stojak (SK Ptuj), Klemen 
Tomaševič je bil drugi.
Pokalni prvak z zračnim 
orožjem v sezoni 2017–18 je 
postalo SD Lotrič Železniki.

Strelci iz Železnikov  
so pokalni prvaki 
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Škofja Loka – Naslednja najbližja prireditev v okviru letoš
njih pasijonskih dni je pasijonski koncert. V cerkvi Žalostne 
Matere Božje na Lontrgu bodo izvedli delo Josepha Hay
dna Sedem poslednjih besed Kristusa na križu za godalni 
kvartet, op. 51. nastopili bodo Godalni kvartet Bêlebend 
(Jerica Kozole, 1. violina; Vera Magdevska, 2. violina; Mojca 
Trilar, viola; Jaka Trilar, violončelo) in recitator Tomaž 
Hos tnik. Organizatorja prireditve sta Glasbena šola in Žu
pnija Škofja Loka.

Pasijonski koncert v cerkvi na Lontrgu
Škofja Loka – Dneve Škofjeloškega pasijona bodo 21. aprila 
sklenili z Romualdovim dnem v Kapucinskem samostanu, 
ko bodo bratje kapucini od 16. do 19. ure odprli vrata samo
stana javnosti. Tega dne bodo gostili več gostov, med njimi 
duhovnika Karla Gržana. Občina in Turistično društvo Ško
fja Loka pa bosta povabila na voden ogled po digitalizirani 
Romualdovi poti, na kateri je 13 postaj starega mestnega 
jedra. Spoznavali bodo zgodovino in znamenitosti mesta, 
med njimi tudi Škofjeloški pasijon.

Po postajah starega mestnega jedra
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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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loški glas

Jože Košnjek

Gradec – Zgodovina sloven-
skih izobražencev je poveza-
na s prestolnico avstrijske 
Štajerske Gradcem, saj je 
kar nekaj slovenskih imeni-
tnežev iz sveta kulture in 
tudi znanosti študiralo v 
Gradcu. Nekateri med njimi 
so na tamkajšnjem pokopa-
lišču našli tudi zadnji dom. 
Med temi so slovenist in 
etnolog dr. Karel Štrekelj iz 
Komna, pesnica Josipina 
Turnograjska iz Preddvora 
in zdravnik ter skladatelj dr. 
Benjamin Ipavec.
Dr. Benjamin Ipavec, ki je 
bil rojen 24. decembra leta 
1829 v Šentjurju pri Celju, 
umrl pa je pred 110 leti, leta 
1908, ima na graškem poko-
pališču svetega Petra od za-
četka februarja nov nagrob-
nik. Starega so zaradi dotra-
janosti podrli. Največ zaslug 
za njegovo postavitev imajo 
Slovenski inštitut na Duna-

ju, Društvo slovensko-av-
strijskega prijateljstva iz 
Gradca, Kulturno društvo 
člen 7 za avstrijsko Štajersko 
in dr. Ludvik Karničar z 
Obirskega pri Železni Kapli, 
dolgoletni predstojnik od-
delka za slavistiko na Uni-
verzi v Gradcu. Nagrobnik, 
sestavljen iz dveh delov, od 
katerih tehta vsak po eno 
tono in imata vrhnji izrez v 
obliki slovenskega simbola 
Triglava, napis na njem pa 
krasi lira, je bil izdelan v 
Marmorju Hotavlje. Za po-
vezavo med pobudniki za 
postavitev novega spomeni-
ka in marmorjem je skrbel 
Brane Celar iz Gorenje vasi, 
ki je bil v preteklosti tudi po-
klicno povezan z Dunajem 
in Gradcem. Gorenjevašča-
ni pa so bili še posebej poča-
ščeni, da je njihova moška 
pevska skupina Pozdrav so-
delovala na slovesnem od-
kritju spomenika. To deja-
nje je bilo zaupano dr. Lud-

viku Karničarju in županu 
občine Šentjur pri Celju 
Marku Diaciju. 
Dr. Benjamin Ipavec je bil ro-
jen v slavni glasbeni družini 
Franca Ipavca. Po poklicu je 
bil zdravnik in je bil tudi pri-
marij v otroški bolnišnici v 
Gradcu. Vendar je bila glasba 
kljub zahtevnemu poklicu del 

njegovega življenja. Med dru-
gim je uglasbil znane naro-
dnobuditeljske pesmi Slove-
nec sem, Slovenska dežela, 
Bodi zdrava, domovina in še 
mnoge domoljubne pesmi 
slovenskih pesnikov. Znana 
je tudi njegova opereta Tič-
nik. Glasbeno je poznan tudi 
Benjaminov brat Gustav. 

»Hotaveljčan« na 
skladateljevem grobu
V začetku februarja so na graškem pokopališču v Avstriji na grobu zdravnika in skladatelja  
Benjamina Ipavca postavili nov nagrobnik, ki so ga izdelali v Marmorju Hotavlje.

Župan Šentjurja Marko Diaci in dr. Ludvik Karničar 
odkrivata nagrobnik dr. Benjaminu Ipavcu. / Foto: B. Celar

Gorenjevaški zbor Pozdrav med nastopom v župnijski 
dvorani v Gradcu / Foto: B. Celar


