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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Srečanja z mi-
nistrom za javno upravo Ru-
dijem Medvedom so se ude-
ležili načelnice in načelniki 
upravnih enot Škofja Loka, 
Kranj, Jesenice, Radovljica, 
Tržič in Kamnik, šlo pa je za 
prvo v seriji regijskih sre-
čanj, ki jih bo minister v pri-
hodnje opravil po vsej drža-
vi. Po pogovoru z načelniki, 
ki so poudarili predvsem te-
žave na področju informati-
ke in kadrov, je minister 
Medved dejal: "Na ministr-
stvu za javno upravo sicer 
poznamo težave, s katerimi 
se upravne enote srečujejo 
pri svojem delu, želel pa 
sem tudi v praksi videti, 
kako je, saj bomo tako lahko 
učinkoviteje pomagali pri 
odpravljanju pomanjkljivo-
sti. Upravne enote so naš 
prvi in neposredni stik z dr-
žavljani in državljankami, ki 
od njih pričakujejo dobro in 
učinkovito storitev, mi pa 
jim to želimo omogočiti."
Povedal je, da na upravnih 
enotah po vsej Sloveniji še 
vedno delajo z zastarelo 
opremo, težave pa povzroča 
tudi prepočasen proces de-

centralizacije informatike. 
Z ureditvijo razmer na tem 
področju bodo olajšali delo 
zaposlenim, predvsem pa 
morebitnih težav ne smejo 
čutiti državljani, ki pridejo 
na okenca upravnih enot. 
Kot majhen, a pomemben 
drobec pri lažjem delu ura-

dnikov in hitrejšem odloča-
nju o vlogah državljanom je 
omenil primer vročilnic: 
"Na desetih večjih upravnih 
enotah smo ta sistem že po-
sodobili s črtnimi kodami. 
Za obdelavo kakih sto vro-
čilnic dnevno je uslužbenec 
potreboval od osem do de-

vet ur, z novim načinom 
smo ta čas skrajšali na manj 
kot uro. V prihodnosti 
bomo to razširili na vse 
upravne enote in tako pohi-
trili postopke ter državlja-
nom tako omogočili hitrej-
šo in boljšo storitev."

Minister z načelniki 
in župani
Minuli teden se je minister za javno upravo v Škofji Loki srečal z načelniki upravnih enot na 
Gorenjskem in župani štirih občin na Škofjeloškem. Z načelniki je beseda tekla o posodobitvi 
informatike in kadrovskih okrepitvah UE, z župani pa o stroških, ki jih občinam nalaga zakonodaja.

Minister za javno upravo Rudi Medved z župani štirih občin na Škofjeloškem in 
načelnikom Upravne enote Škofja Loka / Foto: Tina Dokl 
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Ana Šubic

Selca – Za 98 učencev po-
družnične šole (PŠ) v Selcih, 
ki jo že vrsto let vodi Anka 
Rakovec, je letošnje šolsko 
leto posebno, saj zaznamuje-
jo 240-letnico šolstva. V Sel-
cih je namreč leta 1778 po 
ukazu loškega glavarja začela 
delovati ljudska šola. Aktiv-
nosti ob visokem jubileju, ki 
jih vodijo učiteljice Mojca 
Berce, Sonja Čenčič in Dari-
ja Langerholc, potekajo od 
začetka decembra, sklenili 
pa jih bodo konec marca. 
Obeleževanja obletnice so se 
na PŠ Selca, ki sodi pod okri-
lje OŠ Železniki, lotili po 
mednarodno priznanem pe-
dagoškem pristopu Storyline, 
za katerega je značilno pou-
čevanje v obliki ustvarjanja 
zgodbe. Za uvod v praznova-
nje so učenci dobili darilo – 
časovni trak z imeni upravite-
ljev šole in glavnimi podatki 
o lokacijah šolskih prostorov, 
ki so ga izdelale učiteljice po-
daljšanega bivanja. "Z otroki 
smo ugotovili, da je, če želi-
mo ljubiteljsko raziskovati 
zgodovino šolstva v našem 
kraju, najbolje ustanoviti 
zgodovinsko društvo učencev 
podružnice Selca," je razloži-

la Bercetova. V društvu so 
prav vsi učenci, ki so razpore-
jeni v štiri oddelke: novinar-
ski, modelarski, muzejski in 
čitalniški. Tako je podaljšano 
bivanje postalo živo delovno 
okolje, v katerem učenci ak-
tivno raziskujejo preteklost 
šolstva v Selcih.
Izdelali so hišico zgodovin-
skega društva, ki krasi steno 
hodnika in omogoča vizuali-
zacijo njihovega dela. De-
cembra so v sodelovanju s 
Turističnim društvom Selca 
že izpeljali likovni natečaj 
na temo 240-letnice šolstva. 
Muzejsko društvo Železniki 
jih je povabilo k zbiranju 
starih šolskih predmetov, ki 
jih bodo tudi razstavili. Zbi-
rajo jih ob pomoči staršev, 
dedkov in babic ter drugih 
sorodnikov, ki so jih prosili 
tudi za stare razglednice 
Selc ter fotografije stare in 
nove selške šole in naj z nji-
mi delijo spomine na šolo. 
"Vsak oddelek ima svoje na-
loge. Modelarski denimo iz-
deluje maketo z vsemi stav-
bami, kjer je v teh 240 letih 
potekal pouk. Učenci so si 
decembra na sprehodu loka-
cije tudi ogledali," je pove-
dala Sonja Čenčič. 

Z visokim jubilejem 
diha vsa šola
V Selcih praznujejo 240-letnico šolstva. Ob 
jubileju se vrstijo številne dejavnosti, s katerimi 
učenci aktivno raziskujejo preteklost šolstva.

Bukvarnico sta z rezanjem traku simbolično odprli nekdanja 
in sedanja vodja šole Marija Šavli in Anka Rakovec.
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Priznanja 
krvodajalcem
Območno združenje 
Rdečega križa Škofja Loka je 
svojim krvodajalkam in 
krvodajalcem, ki so lansko 
leto največkrat darovali kri, 
podelilo priznanja in 
plakete.
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Gostitelji 
Pokala Loka  
so se znova 
izkazali
V Smučarskem klubu Alpetour 
so se izkazali z organizacijo 
letos že 44. Pokala Loka.
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ŠKOFJA LOKA

Marinkina knjižnica z 
novimi knjigami
Mohorjeva družba Celovec in 
Urad avstrijskega zveznega 
kanclerja sta v okviru akcije 
Podarimo knjige nagradila 
tudi Marinkino knjižnico iz 
Škofje Loke. Bila je ena izmed 
štirih gorenjskih nagrajencev. 
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GORENJA VAS - POLJANE

Proračun pod streho
Na zadnji seji občinskega 
sveta so svetniki med dru-
gim potrdili letošnji prora-
čun ter povišanje cen stori-
tev obdelave določenih vrst 
odpadkov in odlaganja od-
padkov v RCERO Ljubljana. 
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ŽELEZNIKI

Manjšine bogatijo
V Železnikih se že pripravlja-
jo na evropski projekt o vlogi 
manjšin in njihovem vplivu 
na kulturno dediščino, ki ga 
bodo izvajali v času Čipkar-
skih dnevov.
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ŽIRI

Med finalisti tudi Žiri
V okviru projekta Zlati ka-
men vsako leto identificirajo 
razvojno najprodornejše ob-
čine. Med letošnjimi dvanaj-
stimi finalistkami je tudi ob-
čina Žiri.
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Tanja Mlinar, Primož Pičulin, Andrej Tarfila 

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

Lo ški glas, št. 2/let nik VIII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 16, ki je iz šel 26. februarja 2019.
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.
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intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
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Na upravnih enotah so v 
preteklih letih varčevanja 
močno zmanjšale število za-
poslenih, kar danes ob no-
vih zadolžitvah in s tem do-
datnih obremenitvah pov-
zroča kadrovske težave. V 
zadnjem letu se je namreč 
pripad zadev povečal pred-
vsem na področju gradnje 
in tujcev. S povečanjem ka-
drovskega načrta bodo 
upravnim enotam pomagali 
do novih zaposlitev, je še po-
vedal minister Rudi Medved 
in tudi zagotovil, da ne bodo 
zapirali krajevnih uradov, 
čeprav imajo ponekod ravno 
zaradi kadrovske podhranje-
nosti težave, vendar želijo 
ohraniti servis dostopen lju-
dem. Spregovoril je tudi o 
administrativnih ovirah, na 
katere opozarjajo tako 
upravne enote kot državlja-
ni. "Na upravnih enotah pri-
pomorejo, da se te ovire od-
pravljajo. V neposrednem 
stiku z zakonodajo vidijo, 
kje so težave, in nanje opo-
zarjajo nas in druga ministr-
stva. Od štirideset do petde-
set odstotkov teh pripomb je 
na koncu implementiranih 
v zakonodajo," je minister 
pohvalil upravne enote. Na 
vprašanje o dolgih postop-
kih pri izdaji gradbenih do-
voljenj, ki jezijo državljane 
in ovirajo investitorje, pa je 
odgovoril, da se po začetnih 
težavah in zaostankih, ki so 
jih čutili po uvedbi nove za-
konodaje v lanskem letu, 
stanje očitno izboljšuje. "Če-
prav je bil lani naval zadev 
po novi zakonodaji velik in 
se je okrepila tudi konjuktu-

ra v gradbeništvu, načelniki 
na Gorenjskem večjih težav 
ne opažajo. Res pa je, da z 
ministrstvom za okolje in 
prostor to pregledujemo, in 
če se bo izkazalo, da nova 
zakonodaja pomeni dodatne 
administrativne ovire, ni ra-
zloga, da zakona ne bi spre-
menili. Je pa pomembna 
evalvacija na terenu, da vidi-
mo, kako stvari tečejo." 
Načelnik Upravne enote 
Škofja Loka Bojan Miklavčič 
je ob ministrovem obisku 
izrazil zadovoljstvo, da je ta 
svoj prvi regijski obisk opra-
vil prav v Škofji Loki:
"S kolegi načelniki z Go-
renjskega smo ministru 
predstavili težave, s katerimi 
se srečujemo pri svojem 
delu, enako tudi dobre pra-
kse, ki jih implementiramo 
v svoje delo. Med težavami 
naj omenim administrativ-
ne ovire in informacijski sis-
tem, ministrstvu so znane 
in veseli nas, da imamo v 
ministru dobrega sogovor-
nika, ki zagotavlja, da jih 
bomo z določenimi ukrepi 

odpravili, tako da bo to olaj-
šalo delo nam in strankam 
omogočilo boljšo storitev." 
Kot primer dobre prakse je 
omenil 'šalterski' sistem. 
Stranko, ki pride k okencu, 
razporedijo k prostemu re-
ferentu in ji omogočijo, da 
vso storitev od začetka do 
plačila takse opravi na enem 
mestu. Da so to dosegli, je 
terjalo veliko dela in usposa-
bljanja zaposlenih, saj mo-
rajo referenti poznati različ-
na delovna področja, za 
stranko pa je takšna storitev 
prijaznejša. 
Srečanju ministra z načelni-
cami in načelniki pa je sledil 
pogovor z župani Tinetom 
Radinjo (Škofja Loka), Mila-
nom Čadežem (Gorenja vas 
- Poljane), Antonom Lu-
znarjem (Železniki) in Jane-
zom Žakljem (Žiri). Škofje-
loški župan Tine Radinja je 
povedal: "To je bil skupni 
sestanek z ministrom in šti-
rimi župani s Škofjeloškega 
ter informativni pogovor o 
skupnih tematikah za celo-
tno škofjeloško območje. 

Govorili smo o nalogah in 
financiranju občin, kar je 
tudi sicer predmet dogovar-
janj med občinami in mini-
strstvom za javno upravo, 
tudi prek Skupnosti občin, 
pa tudi o funkcioniranju 
naše upravne enote, med 
drugim tudi o organizaciji 
prireditev, izdaji gradbenih 
dovoljenj in drugih tem, ki 
nas vse skupaj zanimajo."
Minister Medved pa je pove-
dal, da je pogovor tekel pred-
vsem o stroških občin. Vla-
da se je namreč ob sklenitvi 
zadnjega dogovora o višini 
povprečnine zavezala k 
zmanjšanju stroškov občin. 
Prav na dan ministrovega 
obiska se je popoldne sesta-
la delovna skupina, ki jo 
vodi minister Medved, v njej 
pa so predstavniki vladnih 
resorjev in združenj občin. 
V šestih mesecih bo preuči-
la in predlagala možne spre-
membe področne zakonoda-
je, s katerimi bi zmanjšali 
stroške občin, ki izhajajo iz 
njihovih zakonsko določe-
nih nalog.

Minister z načelniki 
in župani
31. stran

Minister se je v Škofji Loki srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot na Gorenjskem. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Osrednjo ob-
činsko prireditev ob 8. mar-
cu, mednarodnem dnevu 
žensk, vsako leto pripravi 
ena od škofjeloških osnov-
nih šol. Letos bo to OŠ Cvet-
ka Golarja, sodelovala bo 
tudi Glasbena šola Škofja 
Loka. Prireditev bo 8. marca 
ob 18. uri v Sokolskem 
domu, slavnostna govornica 
bo slikarka Tina Dobrajc. 
Letos je za praznik združilo 
moči več organizatorjev, po-
leg že omenjenih tudi Zdru-
ženje likovnih umetnikov 
Škofja Loka in Zavod Tri.
Oba sodelujeta z razstavo lo-
ških umetnic in s "pop up" 
muzejem s skupnim projek-
tom na temo žensk in njiho-
vih pravic. Kot pravi Agata 
Pavlovec, bo likovna razsta-

va, na kateri bo sodelovalo 
najmanj deset loških ustvar-
jalk, poleg slik in skulptur 
predstavila tudi predmete, 
ki jih bo predstavila vsaka 
od umetnic in so povezani z 
njihovim ustvarjanjem. Raz-
stava bo na ogled od 1. do 
27. marca, 8. marca bo nje-
no uradno odprtje. Zavod 
Tri pa vabi obiskovalce, da 
na ta dan prinesejo na raz-
stavo različne predmete, ki 
nosijo zgodbe loških žensk. 
K sodelovanju so povabili 
tudi Loški muzej. 
Zanimivo je, da je s priredi-
telji povezanih več letošnjih 
okroglih jubilejev: Združe-
nje likovnih umetnikov Ško-
fja Loka praznuje štirideset 
let, Glasbena šola Škofja 
Loka sedemdeset let, deset 
let pa mineva od prenove 
Sokolskega doma. 

Dan žena v znamenju 
loških umetnic

Škofja Loka – 19. marca ob 19. uri bo v Sokolskem domu 
prireditev za materinski dan z naslovom Se znamo obnaša-
ti? Predavateljica Bojana Košnik, priznana strokovnjakinja, 
ki je bila dolga leta vodja protokola vlade in več ministrstev, 
bo govorila o kulturi vedenja. Napisala je tudi knjigo o po-
slovnem bontonu in več strokovnih člankov, kot podjetnica 
vodi delavnice o kulturi vedenja. Predavanje bodo spremlja-
li skeči o našem vsakdanjem obnašanju. V kulturnem pro-
gramu bodo nastopili otroci z voščili mamam in očetom, 
pevci otroškega zbora Iskrice, pevke dekliškega zbora Žu-
pnije sv. Jakoba, MPZ Škofja Loka, mladinski zbor in Škofje-
loški oktet. Prireditev pripravlja Prosvetno društvo Sotočje.

Materinski dan

Škofja Loka – Društvo prijateljev mladine in Vrtec Škofja 
Loka v sodelovanju z loškimi šolami vabijo na pustno prire-
ditev, ki bo na pustni torek, 5. marca, od 16.30 naprej. Na 
njej sodelujejo še Mestni pihalni orkester Škofja Loka, PGD 
Škofja Loka in Mažoretni in twirling klub Kranj. Pustne šeme 
se bodo zbrale pred Vrtcem Najdihojca in se ob zvokih me-
stnega pihalnega orkestra odpravile na Mestni trg, kjer se 
bo ob 17. uri začela zabava.

Na pusta bodo veselo rajali

Škofja Loka – Občinski svet Občine Škofja Loka se bo letos 
sestal na osmih sejah. Program zasedanj so svetniki spreje-
li na prvi, januarski seji. Naslednja bo na vrsti 14. marca, 
sestali se bodo še aprila, junija, septembra, oktobra in de-
cembra. Zadnja seja v tem letu bo 12. decembra.  

Sestali se bodo na osmih sejah

Mateja Rant,  
Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V sredini febru-
arja so tako kot po nekaterih 
drugih krajih v Sloveniji svo-
ja vrata obiskovalcem odprli 
tudi na Občini Škofja Loka. 
Ob čaju in piškotih jih je pri-
čakal novi župan Tine Radi-
nja, ki jim je v uvodu predsta-

vil svoj pogled na vodenje in 
skupno (so)upravljanje lokal-
ne skupnosti. Tudi s tovr-
stnim odpiranjem vrat obči-
ne želi storiti korak naprej v 
komunikaciji z občani, je po-
udaril in dodal, da je njihov 
cilj prepoznavati potrebe 
vseh občanov in jim nuditi 
kakovosten servis javnih sto-
ritev. Po srečanju z županom 

so obiskovalcem predstavili 
tudi sestavo in delovanje ob-
činske uprave. Seznanili so 
se z delovnimi nalogami za-
poslenih ter postopki in pred-
pisi, s katerimi se ukvarjajo.
"Zdela se mi je odlična ideja, 
da enkrat povabimo občanke 
in občane na občino povsem 
brez obveznosti, da morajo 
tu nekaj rešiti, zgolj na prije-

tno druženje in klepet. Za 
prvo leto sem z odzivom ob-
čanov zadovoljen, v priho-
dnje pa bi želel dogodek še 
nadgraditi in nanj privabiti 
več mlajših občank in obča-
nov. Tudi simbolno se mi zdi 
pomembno, da se potrudi-
mo in pokažemo ljudem, da 
smo odprt del lokalnega oko-
lja, lokalne skupnosti, kamor 
lahko vsakdo pride in z nami 
poklepeta. Verjamem, da 
sem tudi sam kot župan od-
prt in se lahko vsakdo napo-
ve na pogovor, dan odprtih 
vrat pa je bil še dodatna 
spodbuda, da hkrati pride 
več ljudi. Vsako leto bomo 
imeli takšen dogodek na isti 
datum, kot ga pripravlja Sku-
pnost občin Slovenije. Mora-
mo pa še nadgraditi digitalno 
sodelovanje in neposredno 
možnost dostopa do župana 
ter doseči minimalne stan-
darde, kaj lahko ljudje priča-
kujejo od občinske uprave, 
in da tu dobijo kar najboljšo 
storitev," je letošnji dan od-
prtih vrat občine ocenil žu-
pan Tine Radinja.

Na "čajanki" pri županu
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V mesecu februarju smo po-
kazali, da je Škofja Loka res 
pravo smučarsko mesto in 
smučarsko središče vsaj za 
našo širšo škofjeloško regi-
jo, kjer so še vedno doma 
zimski športi.
Pokal Loka je v svoji 44. iz-
vedbi zasijal v vsem svojem 
sijaju. Prvič sem imel prilo-
žnost športnice in športnike 
pozdraviti kot župan in sem 
tako povsem od blizu videl 
in začutil, kako velik organi-
zacijski zalogaj je to in kako 
je hkrati lepo, ko pride 250 
mladih iz vsega sveta v Ško-
fjo Loko, kjer se imajo odlič-
no, saj jih tradicionalno 
sprejmemo zelo gostoljub-
no. Na eni strani jih vodi 
tekmovalni duh in želja po 
športnem dokazovanju, po 
drugi strani pa verjamem, 
da če prideš v Škofjo Loko, 
pred tem pa prepotuješ lep 
kos sveta, imaš tudi velike 
oči, odprto glavo, spoznavaš 
mesto in nove ljudi in te to 
navduši. Prav vsem ostane v 
lepem spominu za vse ži-
vljenje. Prireditev je poteka-
la na našem klasičnem smu-
čišču Stari vrh, ki je zelo 
gostoljubno sprejelo udele-
žence in tudi sicer v leto-
šnjih zimskih mesecih nudi 
izjemno ugodno smuko za 
vse naše občane in ostale 
obiskovalce. Lepo vreme pa 
kar kliče smučarke in smu-
čarje. Trenutno v naši obči-
ni deluje tudi manjše smu-
čišče na Bukovici za šolo, ki 
ga ureja tamkajšnje športno 
društvo. Namenjeno je na-
šim najmlajšim za prve ko-
rake na snegu in odlična 
priložnost za športne užitke. 
Malo zahtevnejše nadaljeva-
nje pa je takoj pri sosedih 
smučišče Rudno. 
Pokal Loka se je sicer začel z 
nočnim paralelnim slalo-
mom na grajskem hribu, ki 
ga je spremljalo vsaj petsto 
gledalcev. Da bi 44. Pokal 
Loka bil še bolj spektakula-
ren, so se po snežni zaplati 
na grajskem hribu, ki so jo v 
dneh pred prireditvijo nad-
vse prizadevno pripravljali 
članice in člani društva Rov-
tarji, spustili tudi smučarji 
in smučarke po starem. Sta-
rodobni smučarji so tako kot 

vsako leto s svojim spekta-
kularnim sprevodom v ra-
znovrstnih retro smučar-
skih opravah, z živahno 
glasbo in dobro voljo pope-
strili sobotno dopoldne v 
Škofji loki. To je tradicional-
na in zelo dobro sprejeta 
prireditev, za tekmovalce, ki 
prihajajo iz različnih krajev 
Evrope, pa se navdušeno na-
vija, enako kot za običajne 
smučarke in smučarje na 
paralelnem slalomu. 
Prireditvi sta lep uvod v me-
sec februar in predstavljata 
prvi vrhunec zimskega do-
gajanja v občini Škofja Loka. 
Drugi vrhunec so seveda 
zimske počitnice, ki so se za-
čele ravno včeraj. Velik del 
počitniških vragolij bo pote-
kal na našem Starem vrhu, 
za katerega verjamem, da je 
zanimiv zimski cilj tako za 
domačine kot tudi za druge 
obiskovalce. Lani so občini 
in družbeno odgovorna pod-
jetja na Škofjeloškem poskr-
beli, da se je umaknil Damo-
klejev meč dolgov (prenese-
ni so bili na avstrijsko banko 
Heta), ki je več let visel nad 
Starim vrhom in tako rekre-
acijski center kljub finanč-
nim težavam, ki ga še pesti-
jo, lažje posluje. Naloga vod-
stva družbe sedaj je, da v 
novih okoliščinah brez Hete 
izpelje dve ali tri dobre smu-
čarske sezone, ki bodo pri-
pomogle k celostni sanaciji 
podjetja. Pri delovanju druž-
be bi si sicer želel dobro so-
delovanje z lokalnimi ponu-
dniki, da se športno-rekrea-
tivne dejavnosti nadaljujejo 
tudi v poletnih mesecih.

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Škofja Loka – 
smučarsko mesto

Tine Radinja

Škofja Loka – Naslednji koncert v okviru letošnjega desete-
ga (jubilejnega) Kristalnega abonmaja bo v sredo, 27. mar-
ca, ob 19.30 v Sokolskem domu. Tanja Vogrin (harfa, viola) 
in Giovanna Baviera (viola de gamba, vokal) bosta pod na-
slovom Lastovke izvedli koncert stare glasbe. Na sporedu 
bodo vokalne in instrumentalne skladbe skladateljev J. Do-
wlanda, W. Lawesa, J. H. Kapsbergerja, D. Ortiza, G. Fresco-
baldija in drugih kot tudi anonimne skladbe, ki so se rodile 
za domačim zapečkom. Pesmi opevajo slovo, potovanje po 
daljnih krajih in željo po vrnitvi ter so prežete s hrepene-
njem in domotožjem. Giovanna Baviera in Tanja Vogrin sta 
se srečali med študijem na Akademiji za staro glasbo v Švi-
ci in se povezali s skupnim interesom v historični izvajalski 
praksi samospremljave. V repertoarju posegata po znanih 
skladateljih 16. in 17. stoletja, obenem pa črpata iz bogate 
zakladnice evropskih ljudskih pesmi. 

Koncert posvečen stari glasbi

Maša Likosar

Škofja Loka – "Vsak omikan 
narod ima v literaturi moža, 
ki ga ne samo časti in hvali, 
ampak zares ljubi kakor svo-
jega prijatelja. Rad se pona-
ša z njim in gorje tujcu, ki bi 
se lotil njegovega ljubljenca. 
Kar je Angležem Shakespe-
are, Francozom Racine, Ita-
lijanom Dante, Nemcem 
Goethe, Rusom Puškin, Po-
ljakom Mickiewicz – to je 
Slovencem Prešeren," so 
učenci OŠ Ivana Groharja 
dejali o pesniku Francetu 
Prešernu, čigar pesem je po-
stala najvišje merilo sloven-
ske literarne ustvarjalnosti, 
neumrljiva pričevalka naše-
ga hrepenenja po lepoti in 
človečnosti.
Slavnostni govornik občin-
ske proslave župan Občine 
Škofja Loka Tine Radinja je 
povzel škofjeloško kulturno 
zgodovino in vsestransko 
umetniško udejstvovanje. 

"Morda se včasih ne zaveda-
mo dovolj, da je kulturno in 
umetniško ustvarjanje ljudi 
s teh prostorov zelo po-
membno za izoblikovanje 
slovenske kulturne identite-
te. Škofjeloška kultura je še 
danes zelo živa, kreativna in 
dinamična. V občini deluje 
več kot stotnija najrazličnej-

ših kulturnih društev, zdru-
ženja umetnikov, kulturno 
in umetniško so izjemno 
dejavne vse loške šole." 
Zbrane je pozdravil tudi rav-
natelj OŠ Ivana Groharja 
Marko Primožič, ki je dejal: 
"Slovenski kulturni praznik 
je priložnost in spodbuda za 
razmislek o naši bližnji in 

celo oddaljeni prihodnosti. 
K temu nas navaja Prešer-
novo izročilo, ki se ne kaže 
zgolj v njegovih pesniških 
mojstrovinah, temveč tudi v 
njegovi preroški moči, s ka-
tero je spodbudil oblikova-
nje slovenske narodne zave-
sti, ki je danes eden bistve-
nih znakov naše skupne 
identitete." 
Proslavo sta vsebinsko za-
snovali Olga Koplan in Bran-
ka Mali, pri pripravi so sode-
lovali učenci od drugega do 
devetega razreda in številni 
učitelji njihove šole. "Želela 
sem, da bi obiskovalci prosla-
ve spoznali Prešernovo ume-
tniško vrednost in njegov 
pomen za Slovence v njego-
vem in današnjem času. 
Obenem pa tudi, da ga spo-
znajo kot človeka, zato sem v 
literaturi poiskala mnenja 
različnih ljudi o njem, prite-
gnila me je izpoved njegove 
hčere Ernestine, ki z veliko 
ljubeznijo govori o svojem 
očetu," je pojasnila Olga Ko-
plan. Nastopili so vsi trije 
zbori njihove šole, Tatjana 
Jeram je za proslavo organi-
zirala učiteljski pevski zbor, 
ki je pripravil izvedbo Prešer-
nove pesmi Dekletom. So-
dobni pesnik Milan Debeljak 
je za to priložnost napisal 
pesem o Francetu Prešernu, 
v kateri razmišlja o pesnikovi 
sreči. Proslavo so učenci za-
ključili z obljubo: "Da bomo, 
obljubljamo, tebi v spomin 
svoj materni jezik ljubili."

Merilo slovenske 
ustvarjalnosti 
Z občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku so na škofjeloški 
Osnovni šoli Ivana Groharja poudarili pomen pesnika Franceta Prešerna za 
slovensko kulturo in jezik. 

Na občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku so 
nastopili številni učenci Osnovne šole Ivana Groharja. 

Maša Likosar

Škofja Loka – Na slovesnosti 
v škofjeloškem Sokolskem 
domu je predsednik RKS OZ 
Škofja Loka Rudi Zadnik de-
jal, da živimo v času, ki še 
vedno ni enako naklonjen 
vsem ljudem. "Zato je po-
membno, da uspešno deluje 
RKS Območno združenje 
Škofja Loka in v sodelovanju 
s Krajevnimi organizacijami 
Rdečega križa zagotavlja 
prvo pomoč vsem, ki jo v da-
nem trenutku potrebujejo. 
Smo prvi in najhitrejši, ki 
pomagamo ljudem v stiski 
tako na Škofjeloškem, kot 
tudi navzven. Na pomoč smo 
s finančnimi sredstvi prisko-
čili tudi ob naravnih nesre-
čah v Črnomlju in Tržiču," je 
dejal in poudaril še, da vsako 
lepo na podelitev priznanj 
povabijo več kot šeststo krvo-
dajalcev, a se večina podeli-
tev ne udeleži, zato je RKS 
OZ Škofja Loka sprejela 
sklep, da se bodo priznanja 
krvodajalcem podeljevala 
vsaki dve leti.
Tokrat se je na podelitev pri-
znanj odzvalo 86 prejemni-
kov, med katerimi je bilo kar 
šest takih, ki so kri darovali 
že sedemdesetkrat. To so 
Franc Dolenec, Mihael Fr-

lan, Janez Jelovčan, Rajko 
Mezek, Stanko Mirt in 
Franc Oblak. Trije so kri da-
rovali osemdesetkrat: Ivan 
Alič, Anton Čarman in Is-
met Hadžić. En izjemen po-
sameznik pa je kri daroval 
že devetdesetkrat. To je Ro-
man Klemenčič, ki se spo-
minja, da je kri prvič daroval 
pri 18 letih. »Krvodajalec 
sem že 47 let in to pomeni, 
da dajem samega sebe za 
novo življenje. Če bom 
zdrav, bom kri daroval še le-
tos, potem pa bom dosegel 
zgornjo starostno mejo za 
darovanje krvi.« Priznanja 
so tokrat prejeli še tisti, ki so 
kri darovali deset-, dvajset-, 

trideset-, štirideset, petde-
set- in šestdesetkrat. Slove-
snosti sta se udeležila tudi 
predstavnik Rdečega križa 
Slovenije Boštjan Novak in 
škofjeloški župan Tine Radi-
nja, ki je dejal, da je lepo biti 
župan v občini, kjer je zave-
danje o medsebojni pomoči, 
humanosti in nesebičnosti 
na tako visoki ravni.
RKS OZ Škofja Loka po za-
slugi dvestotih prostovoljcev 
uspešno deluje že več kot 
devetdeset let. Trenutno 
združuje 5500 članov in 18 
krajevnih organizacij, ki de-
lujejo na območju štirih ob-
čin: Gorenja vas - Poljane, 
Škofji Loka, Žiri in Železni-

ki. Lani je bilo v njihovih 
krajih dvajset odvzemnih 
dni, v povprečju je kri daro-
val 201 krvodajalec na dan, 
udeležba je izstopala na za-
dnji akciji konec leta v Škofji 
Loki, ko je kri v enem dnevu 
darovalo kar 305 ljudi. Med 
24.423 prebivalci na Škofje-
loškem, ki lahko darujejo 
kri, se je lani udeležilo akcij 
kar 4025 prebivalcev v staro-
sti od 18 do 65 let. Zanimivo 
je, da v Sloveniji daruje kri v 
povprečju pet odstotkov pre-
bivalcev, na Škofjeloškem 
pa kar deset odstotkov, kar 
jih uvršča v sam vrh krvoda-
jalcev tako na Gorenjskem 
kot tudi v Sloveniji.

Priznanja krvodajalcem
Območno združenje Rdečega križa (RKS OZ) Škofja Loka je svojim krvodajalkam in krvodajalcem, ki 
so lansko leto največkrat darovali kri, podelilo priznanja in plakete.

Krvodajalci RKS OZ Škofja Loka, ki so prejeli priznanja in plakete / Foto: Tina Dokl
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kot je povedal 
predsednik društva Aleksan-
der Igličar, je bil muzej leta 
1939 ustanovljen kot rezul-
tat delovanja odbornikov 
muzejskega društva.
"Člani smo ob tem z žalo-
stjo ugotovili, da priprave na 
ustanovitev in ustanovitev 
sama v muzejskih zbirkah 
še vedno niso ustrezno pri-
kazane. Trenutno sta v Lo-
škem muzeju na hodniku 
pred grajsko kapelo posta-
vljena doprsna kipa dr. Pa-
vleta Blaznika in prof. Fran-
ceta Planine. Skupaj z dr. 
Tinetom Debeljakom, ki pa 
ni nikjer omenjen, so bili 
glavni pobudniki ustanovi-
tve in delovanja muzejskega 
društva in s tem tudi muze-
ja," ugotavljajo v muzej-
skem društvu in Loškemu 
muzeju dajejo pobudo, naj 
ob letošnjem praznovanju 
osemdesetletnice ustanovi-
tve Loškega muzeja to vrzel 
zapolni. Menijo, da bi mora-
li biti v Škofji Loki ponosni 
na dejstvo, da je bil tukajšnji 
muzej prvi v Sloveniji, ki je 
bil ustanovljen na pobudo 
posameznikov oziroma mu-
zejskega društva, ne pa obla-
sti. Društvo muzeju tudi 
ponuja sodelovanje pri pri-
pravi ustrezne predstavitve v 
njegovih zbirkah, tako s pi-
snimi viri, ki obravnavajo 
obdobje, ko so redna sreče-

vanja profesorskega ceha 
pripeljala najprej do ustano-
vitve muzejskega društva, 
nato pa tudi muzeja, kot 
tudi s predmeti, ki spomi-
njajo na ta čas. Tudi začetno 
delovanje odbornikov mu-
zejskega društva in njihovo 
obiskovanje loških domov je 
bilo ključno pri prodobiva-
nju prvih muzealij Loškega 
muzeja, ki so še danes del 
njegovih zbirk, so spomnili 
v Muzejskem društvu Ško-
fja Loka.
Direktorica Loškega muzeja 
Saša Nabergoj je pojasnila, 
da so na pobudo muzejske-
ga društva odgovorili, češ da 
se na praznovanje obletnice 
pripravljajo že od lani, da 
načrtujejo serijo dogodkov 
in da se v zvezi s tem siste-
matično posvečajo tudi la-
stni zgodovini, ki – priznava 
– je še precej neraziskana. 
Pravzaprav se s tem ukvarja-
jo zadnja tri leta, je dodala 
Nabergojeva, te stvari pa ter-
jajo kar precej časa. "Sicer 
pa smo za obeležitev leto-
šnje obletnice pripravili pro-
gram, ki je najobširnejši 
program muzeja v tem letu 
in je po mojem mnenju za-
snovan izrazito sodobno, 
raziskovalno, inkluzivno in 
celovito ... Resnično me ve-
seli, da je to prepoznala tudi 
strokovna komisija na mini-
strstvu za kulturo, ki nam je 
odobrilo več sredstev kot 
lani," je povedala direktori-

ca. Minuli teden je program 
praznovanja obravnaval tudi 
svet zavoda. 
V jubilejnem letu pripravlja-
jo dve razstavi, eno na gra-
du, drugo v Groharjevi gale-
riji, poleg tega pa tudi mu-
zejsko vitrino, namenjeno 
prvim zbranim predmetom, 
predstavitev zgodovine in 
dela muzeja na spletni stra-
ni, družbenih omrežjih, v 
študijskem krožku Ločanke, 
delo muzeja bodo prikazali 
v seriji dogodkov, pripravlja-
jo tudi publikacijo. "Vseka-
kor nismo pozabili na naše 
skupne začetke, ki jih bomo 

predstavljali v vseh omenje-
nih formatih, pripravljamo 
pa tudi celovito predstavitev 
muzeja, ki jo bomo prikazali 
v arkadnem hodniku na 
dvorišču, da bo na ogled 
vsem obiskovalcem gradu, 
tudi tistim, ki si ne ogledajo 
muzeja," pravijo v Loškem 
muzeju. Saša Nabergoj tudi 
pravi, da so odprti za vsakr-
šne pobude in so veseli, ker 
pobudniki razmišljajo po-
dobno kot v muzeju, saj de-
nimo namerava tudi muzej 
pozvati prebivalce k sodelo-
vanju. Sicer pa so se s pobu-
dnikom prvič sestali v petek.

Da se ne pozabijo 
skupni začetki
Člani izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka so pred kratkim na vodstvo Loškega muzeja 
in člane sveta tega zavoda naslovili pobudo, naj ustrezno zaznamujejo začetke nastajanja Loškega 
muzeja v njegovih zbirkah.

Doprsni kipi treh "podnuncev" (Tineta Debeljaka, 
Franceta Planine in Pavleta Blaznika), ustanovnih članov 
Muzejskega društva Škofja Loka, ki ima zasluge za 
ustanovitev Loškega muzeja / Foto: Tina Dokl

Neža Rozman

Škofja Loka – V Ljubljani v 
Trubarjevi hiši literature je 
v začetku februarja potekal 
zaključek akcije Podarimo 
knjige, ki jo že 18 let vodita 
Mohorjeva družba iz Ce-
lovca in Urad avstrijskega 
zveznega kanclerja. Pri ak-
ciji organizatorji sloven-
skim nevladnim organiza-
cijam ter organizacijam 
Slovencev v zamejstvu in 
po svetu podarijo knjige – 
letos so med devet nagra-
jencev razdelili več kot dva 
tisoč izvodov.
Med nagrajenci je bila to-
krat tudi Marinkina knjižni-
ca Društva upokojencev 
Škofja Loka, ki je prejela 
knjižni dar v vrednosti pet 
tisoč evrov, sicer v akciji po-

darijo knjige v vrednosti pet-
deset tisoč evrov. 
Bon je v imenu Marinkine 
knjižnice sprejela ena iz-

med prostovoljk iz knjižni-
ce, ki je dejala, da imajo v 
svoji zbirki že več kot 8100 
izvodov knjig, ki so večino-

ma podarjene, saj jim zelo 
veliko pomeni, da se knjige 
ne zavržejo, pač pa so na vo-
ljo za branje tistim, ki si no-

vih ne morejo privoščiti. 
Prav zato bodo nove pošiljke 
knjig še kako veseli, saj bodo 
dodobra obogatili zbirko. 

Na podelitvi so nagrajenci 
knjige prejeli v simbolični 
obliki bona, v pravi izvedbi 
bodo k njim prišle v nasle-
dnjih tednih. Bone sta po-
darila Sigrid Berka, avstrij-
ska veleposlanica v Sloveni-
ji, in Ivan Olip, predsednik 
Mohorjeve družbe iz Celov-
ca. Oba sta v svojih nagovo-
rih dejala, da branje knjig 
krepi jezik in lajša njegovo 
učenje, predvsem pa knji-
ge, podarjene v akciji, raz-
širjajo slovenski jezik. Olip 
je izrazil ponos, da so v do-
sedanjih akcijah podarili 
knjige v vrednosti več kot 
devetsto tisoč evrov, s tem 
pa Mohorjeva družba želi 
dati več slovenskemu jezi-
ku, predvsem pa krepi so-
sedske odnose med Avstrijo 
in Slovenijo. 

Marinkina knjižnica z novimi knjigami
Mohorjeva družba Celovec in Urad avstrijskega zveznega kanclerja sta v okviru akcije Podarimo knjige nagradila tudi Marinkino knjižnico iz Škofje Loke. 
Bila je ena izmed štirih gorenjskih nagrajencev. 

Ivan Olip in Sigrid Berka sta prostovoljcem iz Marinkine 
knjižnice izročila bon, v vrednosti katerega bodo prejeli 
knjige. Sprejela ga je Marija Draškovič. / Foto: Tina Dokl

Veleposlanici Sigrid Berka so Ločani podarili ročno 
izdelano darilo v spomin na zanje izjemno pomemben 
dogodek. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – V otroškem glasbenem abonmaju Umetnost 
otrokom bo v Sokolskem domu v Škofji Loki v soboto, 16. 
marca, ob 10. uri gostovala otroška opera Martin Krpan. 
Martin Krpan je v slovenski kulturi klasičen lik, junak, ki te-
žave rešuje brez tarnanja in zapletanja, z zdravo pametjo in 
zelo dobro loči pomembno od nepomembnega. Tihotapec 
angleške soli in silak na cesarjevo prošnjo premaga turške-
ga Brdavsa, strah in trepet dunajskega dvora, ki ga v boju ni 
uspel premagati še nihče. Predstava Martin Krpan je opera 
za otroke, vendar s precej govorjenega besedila. Glasba je 
scenska in sledi razvoju zgodbe, karakterizaciji likov in dra-
maturgiji. Opera je nastala v produkciji Cone 8, glasba je 
delo Aleksandre Naumovski Potisk, režija, scenografija in 
kostumografija so delo Filipa Samoborja, priredba in pesmi 
Saše Potisk, nastopajo pa Matej Vovk, Martina Burger, Ur-
ška Kastelic in Aleksandra Naumovski Potisk.

Martin Krpan v operi za otroke

Škofja Loka – Letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona bodo 
potekali marca in aprila. Prvi dogodek bo Pasijonski dan 29. 
marca, ko bodo odprli razstavo in predstavili letošnje Pasi-
jonske doneske. Škofjeloški pasijon, ki bo ponovno uprizor-
jen leta 2021 ob tristoti obletnici njegovega nastanka, letos 
praznuje manjši "okrogli" jubilej. Leta 1999 je bil namreč 
pasijon prvič uprizorjen v današnji sodobni obliki, njegov 
režiser je bil Marjan Kokalj. Priprave na novo uprizoritev pa 
so se začele z imenovanjem strokovnega odbora za izvedbo 
Škofjeloškega pasijona, člane je na januarski seji sprejel ob-
činski svet. Člani so: prof. dr. Metod Benedik, Jože Smuka-
vec, Tomaž Paulus, Ludvik Kaluža, Jure Miklavc, dr. Franc 
Križnar, Mojca Bulovec, Aleš Jan in Miha Ješe. 

Že marec bo pasijonski

Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka se bo 
s prireditvijo 2. marca ob 18. uri v Miheličevi galeriji v Kašči 
spomnilo dvestote obletnice smrti pesnika Valentina Vodni-
ka, časnikarja, razsvetljenca, duhovnika, planinca in pisca 
strokovnih knjig v slovenskem jeziku. Prireditev so po verzu, 
ki ga je Vodnik zapisal v pesmi pred 225 leti, poimenovali Za 
uk si prebrisane glave. Nastopili bodo recitatorji, bralci, in-
strumentalisti in pevke Dekliškega zbora Župnije sv. Jakoba, 
ki ga vodi Andrej Benedik, ravnatelj Glasbene šole Rakovnik 
v Ljubljani, ki vodi tudi Mešani pevski zbor Cecilije Kobal. 
Kulturni prireditvi bo sledil občni zbor društva Sotočje.

Za uk si prebrisane glave

Škofja Loka – Na drugi seji občinskega sveta so škofjeloški 
svetniki potrdili mandat novemu svetniku. Na lokalnih vo-
litvah za župana izvoljeni Tine Radinja je bil namreč izvo-
ljen tudi v občinski svet, vendar sta funkciji nezdružljivi in 
se je svetniškemu mandatu odpovedal. Zato je mesto v 
občinskem svetu zasedel naslednji kandidat z Liste Miha 
Ješe in prijatelji Loke v drugi volilni enoti. To je 24-letni 
Lovro Štanta.

Novi svetnik je Lovro Štanta
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Nina Fehter

Si eden od veteranov sloven-
skega standupa. Zanima 
me, kakšno je stanje scene.
"Mislim, da je scena v do-
brem stanju – predvsem se 
ves čas razvija in evolvira v 
različne smeri. Predvsem pa 
so scena ljudje, tako da je 
samo od nas odvisno, v kate-
ro smer bomo šli – gor ali 
dol. (smeh) Ko smo začenja-
li, je bil naš glavni cilj, da 
ljudem predstavimo žanr in 
jih navdušimo za standup, 
publika je prihajala ne glede 
na to, kdo je nastopal, saj 
niso poznali imen. Danes so 
nekateri bolj znani kot dru-
gi, ljudje že nekako vedo, 
kdo jim je všeč in kdo ne, 
tako da je več diferenciacije. 
V Ljubljani imamo klub 
10ka, kjer se standup dogaja 
vsak teden, imamo komike 
na televiziji, v gledališčih, 
klubih, lokalih in mladin-
skih centrih – je pa še vedno 

tudi precej prostora za ra-
zvoj. Komikov, scene in tudi 
publike."
 
Zdi se mi, da ste standuperji 
od nekdaj precej povezani 
med seboj. 
"Smo kar povezani, morda 
sedaj bolj po ekipah oziro-

ma posameznih manjših 
enotah – vezano na kakšne 
projekte. Nekoč je bilo sicer 
več druženja, manj nas je 
bilo in pogosteje smo nasto-
pali skupaj. Danes imamo 
vsi tudi svoje družinske ob-
veznosti, svoje projekte, 
tako da sem še posebno ve-
sel, ko recimo lahko nasto-
pam s Perico, Bučanom, 
Valičem in drugimi, s kate-
rimi smo si nekoč redno de-
lili odre. Drugače pa že zelo 
dolgo podpiram prakso, da 
se mlajši komiki kalijo sku-
paj s tistimi bolj preverjeni-
mi – zanje je to odličen tre-
ning, priložnost za dokazo-
vanje, učenje, medtem ko so 
nastopi na tak način tudi 
bolj dinamični in pestri."
 
Verjetno pa se kdaj takšen 
trening tudi ponesreči.
"Ni vsak nastop primeren za 
kaj takega … Že se nam je 
zgodilo, da smo kdaj vzeli 
koga na kak večji nastop, za 

katerega še ni bil pripra-
vljen, pa je potem povsem 
zmrznil in nikoli več ni bilo 
ne duha ne sluha o njem."
 
Pred dvanajstimi leti v Ško-
fji Loki nisi zmrznil.
"V Škofji Loki sem prvič na-
stopil že leta 2007, ko ljudje 
še niso zares poznali razlike 
med standby in standup ko-
medijo. (smeh) Spomnim 
se odličnega nastopa in na-
bito polne Rdeče Ostrige. 

Baje se Ločani najbolje odzi-
vajo na šale o določeni ptici.
"Škofjeločani imajo najraje 
šale o golobih. Oh, ni bolj-
šega kot dobra šala o sivem 
golobu sredi Škofje Loke. 
Ljudje padejo s stolov. Mor-
da se kdo sedaj sprašuje: 
'Kaj? Šale o golobih? Sredi 
Loke? Nezaslišano!' Ja, ja, 
bodimo iskreni in si pri-
znajmo, da so šale o golo-
bih enostavno nuja, ko pri-
deš v Loko."

Kaj? Šale o golobih?  
Sredi Loke? Nezaslišano!
Pred približno letom dni so škofjeloški ljubitelji standup komedije in improvizacije zasnovali cikel 
ŠToS, v okviru katerega se škofjeloški publiki predstavljajo prepoznavni domači komiki. O stanju na 
domači standup sceni in še marsičem sem se pogovarjala s Tinom Vodopivcem, enim izmed 
pionirjev domačega standupa in tistim komikom, ki je februarja »ŠToSiral« v Rdeči Ostrigi.

Tin Vodopivec / Foto: Jernej Kokol

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Lani je 13 let 
prazen in propadajoč hotel 
Transturist v Škofji Loki do-
bil novega lastnika, od Zava-
rovalnice Triglav ga je na-
mreč kupila družba Hotel 
Lonca iz Kranja. Ko smo 
novembra lani govorili z di-
rektorjem družbe Janezom 
Kadivcem (drugi ustanovi-
telj družbe je Milan Marko-
vič), je dejal, da so hotel ku-
pili, ker želijo na tej lokaciji 
nadaljevati hotelsko dejav-
nost in da bodo obnovo za-
čeli spomladi. 
Te dni lahko vidimo, da so 
se dela že začela. "Odstranili 
smo stara okna in bomo 
vgradili nova, začeli smo s 
čiščenjem objekta, v priho-
dnje nameravamo urediti še 

streho," je tokrat povedal Ja-
nez Kadivec. Z občino so se 
že pred časom dogovorili 
glede uporabe funkcional-
nega zemljišča na spre-
dnjem delu hotela, tako da 
imajo dostop do objekta za 
prva obnovitevna dela. Gle-
de nadaljnje obnove in pri-
hodnosti hotela, ki sta ga la-
stnika poimenovala po pr-
vem poimenovanju Škofje 
Loke leta 973, pa je še skriv-
nosten. Obljublja, da bo več 
znanega konec marca. Če 
naj bi hotel spomladi začeli 
obnavljati, bo v dobrem letu 
tudi dokončan in konec tega 
desetletja lahko računamo 
na ponovno delovanje tega 
hotela, pa je pred koncem 
minulega leta izrazil upanje 
prejšnji škofjeloški župan 
Miha Ješe. 

Prva dela v hotelu
Nova lastnika nekdanjega hotela Transturist sta 
začela obnovo dotrajane stavbe.

Prvi gradbeni posegi na hotelskem objektu so se že začeli.  

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru SPOT sveto-
vanje Gorenjska vabi na delavnico z naslovom Računovod-
ski in davčni vidik storitev zunanjih sodelavcev, ki bo pote-
kala v torek, 12. marca, od 17. do 19.15 v veliki sejni sobi 
Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2. Predavala bo 
Nataša Pustotnik, vsebina delavnice pa bo zajela pregled 
možnih oblik sodelovanja z občasnimi ali pogodbenimi so-
delavci, izplačila prek študentskega servisa, dijake in štu-
dente na obvezni praksi, podjemne in avtorske pogodbe, 
začasno in občasno delo upokojencev, dohodke, prejete za 
poslovodenje, dohodke, prejete za prokuro. Udeležba na de-
lavnici je brezplačna, obvezne prijave pa sprejemajo do če-
trtka, 7. marca, na tel. št. 04 50 60 220 (Jana Šifrar) ali e-
-poštnem naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. Projekt je sofinan-
ciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne 
agencije Spirit Slovenija. 

Delavnica o storitvah zunanjih sodelavcev

Maša Likosar

Škofja Loka – Nemški okupa-
tor je 9. februarja leta 1944 
na mestu, kjer danes stoji 
spomenik za Kamnitnikom, 
ustrelil petdeset slovenskih 
mož, dan poprej pa v Veštr-
skem mlinu v partizanski 
tehniki žive zažgal štiri parti-
zane. Med žrtvami je bilo 19 
Ločanov, 31 pa jih je bilo pri-
peljanih z drugih delov Go-
renjske. V naslednjih dneh 
je okupator deportiral v zapo-
re in koncentracijska tabori-
šča še dvajset Ločanov. Stor-
jen je bil zločin proti sloven-
skemu narodu, ki se je boril 
za svoj obstoj. Slavnostni go-
vornik tokratne žalne slove-
snosti Viktor Zadnik, pod-
predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Škofja 
Loka, je v svojem govoru de-
jal: "Ko smo se leta 1990 ple-
biscitarno odločili za samo-
stojno Slovenijo, smo se za-
vedali, da so tudi žrtve, ki so 
bile ustreljene tu, za Kamni-
tnikom, in drugod po Slove-
niji, pripomogle k temu, da 
bomo zaživeli v svobodni in 
demokratični Sloveniji. Žal 
se nam želje niso uresničile. 
Politične elite leve in desne 

strani so nam v sorazmerno 
kratkem času uspele razpro-
dati državo. Lastninjenje se 
je sprevrglo v ropanje držav-
nega premoženja. Nesposob-
ni menedžerji so uničili naj-
boljša podjetja. Delovni lju-
dje so prisiljeni delati za mi-
nimalno plačo. Nikogar ne 
skrbijo starejši, še manj pa 
mladi. Množica prekarnih 
delavcev je brez milosti traj-
ne zaposlitve, saj delodajalci 
spretno izkoriščajo luknje v 

zakonu, zavedajoč se, da 
naše sodstvo ni samostojno, 
da je vpeto v politične igrice 
in sodi tako, kot mu nalaga 
trenutna situacija. Do kdaj še 
tako, dragi Slovenci?"
Na slovesnosti, ki sta jo pri-
pravila Občina Škofja Loka 
in Združenje borcev za vre-
dnote NOB Škofja Loka, so 
se v navzočnosti častne čete 
garde Slovenske vojske dele-
gacije organizatorjev, ob-
močne organizacije SD Ško-

fja Loka, lokalnega odbora 
Levica Škofja Loka, Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Žiri in Združenja borcev za 
vrednote NOB Medvode s 
polaganjem vencev pokloni-
li padlim. Kulturni program 
pa so oblikovali Mestni pi-
halni orkester Škofja Loka, 
Pevski zbor Lubnik, recita-
torja Monika Tavčar in Mar-
ko Črtalič, Alojz Snoj iz žu-
pnije Stara Loka pa je vodil 
besedno bogoslužje.

Obudili spomin na talce 
Žalna slovesnost v spomin petdesetim ustreljenim talcem za Kamnitnikom in štirim zažganim 
partizanom v Veštrskem mlinu je obudila še kako živ spomin Škofjeločanov na dan, ko se je pred 75 
leti zgodil še eden od množičnih zločinov nemškega okupatorja.

S polaganjem vencev so se poklonili petdesetim ustreljenim talcem za Kamnitnikom in 
štirim zažganim partizanom v Veštrskem mlinu. / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka – V Šolskem centru Škofja Loka so v začetku 
februarja odprli nov učni izdelovalni laboratorij, opremljen s 
sodobno tehnološko opremo, ki bo deloval na področju 
energetike, lesarstva in strojništva. Gre za peti tovrstni učni 
laboratorij v državi, ki bo vsem ustvarjalnim posameznikom 
in skupinam omogočal realizacijo inovativnih idej in projek-
tov, dijakom, študentom in učiteljem pa nadgradnjo njiho-
vega znanja, so poudarili ob njegovem odprtju. Naložba je 
bila vredna 621 tisoč evrov, od tega je dobro polovico sred-
stev zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Go-
spodarski minister Zdravko Počivalšek je prepričan, da se 
bo ta prispevek državi večkrat povrnil, saj predstavlja nalož-
bo v prihodnost. Nov učni laboratorij so odprli v okviru pra-
znovanja 130. obletnice začetka izobraževanja za poklice na 
Škofjeloškem, je ob tem spomnil direktor Šolskega centra 
Škofja Loka Martin Pivk.

Nov učni izdelovalni laboratorij
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Mateja Rant

Gorenja vas – Letošnji pro-
račun je v primerjavi s pr-
vim predlogom proračuna 
višji za približno petsto tisoč 
evrov, je pojasnila Jana Pe-
ternel iz občinske uprave. 
Nekoliko več sredstev si po 
novem obetajo od ministr-
stva za okolje in prostor za 
obnovo ceste Poljane–Javor-
je, in sicer dobrih šeststo ti-
soč evrov, ter od ministrstva 
za kulturo za obnovo viso-
ške domačije. Za trideset ti-
soč evrov bo višje tudi nado-
mestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča.
Za naložbe so v letošnjem 
proračunu namenili pribli-
žno štirideset odstotkov 
sredstev, okrog dva odstotka 
proračuna so predvideli tudi 
za odplačilo obstoječega dol-
ga občine. Poleg energetske 
sanacije šole na Sovodnju, 
za katero so v proračunu 
predvideli slabih petsto tisoč 
evrov, med večje naložbe so-
dijo še dela na dvorcu Viso-
ko, ki bodo predvidoma vre-
dna okrog štiristo tisoč 
evrov, znaten del sredstev pa 
bodo namenili tudi za pre-
plastitve cest po občini, kar 
bodo v večjem obsegu izva-
jali še v prihodnjem letu, je 
poudaril župan Milan Ča-
dež. "Tako želimo nadokna-
diti zaostanek, ki je na tem 
področju nastal v preteklih 
letih." Na ta račun bodo po 
njegovih besedah na konec 

prihodnjega leta premaknili 
začetek gradnje vrtca v Po-
ljanah, s čimer bodo plačilo 
računov za gradnjo lahko 
zamaknili v naslednje leto. 
Za ukrepe za povečanje po-
plavne varnosti Poljan bo na 
voljo tristo tisoč evrov, naj-
več denarja pa so tudi v leto-
šnjem proračunu namenili 
za novo športno dvorano v 
Gorenji vasi. Za poplačilo že 
izvedenih del so predvideli 
648 tisoč evrov. Občinski 
svetniki so ob tem potrdili 
tudi amandma občinske 
uprave, s katerim so se za 
petdeset tisoč evrov povečala 
sredstva v proračunu na ra-
čun prodaje kapitalskega de-
leža v Gorenjski banki. 
Omenjena sredstva bodo 
namenili za obnovo prosto-

rov v zdravstvenem domu, 
je pojasnila direktorica ob-
činske uprave Elizabeta Ra-
kovec. "V primeru, da uredi-
mo novo ambulanto, nam 
bodo namreč v Zdravstve-
nem domu Škofja Loka za-
gotovili vzpostavitev dispan-
zerja za ženske, prav tako 
naj bi enkrat na teden v Go-
renji vasi lahko delovala ra-
zvojna ambulanta." 
Svetniki so v nadaljevanju 
potrdili tudi višje cene odvo-
za odpadkov, in sicer naj bi 
se ta storitev s prvim mar-
cem v povprečju podražila 
za dvajset odstotkov. Po be-
sedah Kristine Knific bo to 
za gospodinjstvo s 120-litr-
skim zabojnikom z odvo-
zom enkrat na mesec to po-
menilo dodatnega pol evra 

na mesec za embalažo in 42 
centov več za 120-litrski za-
bojnik s preostankom ko-
munalnih odpadkov. Vrtče-
vsko varstvo pa se bo s pr-
vim marcem podražilo za 
štiri do osem odstotkov, od-
visno od starostnega obdo-
bja. Nova cena za prvo staro-
stno obdobje tako po novem 
znaša 463 evrov, za drugo 
starostno obdobje pa 341 
evrov. Cena varstva v kombi-
niranem oddelku bo po no-
vem 385 evrov. Kot je poja-
snila Anja Hren iz občinske 
uprave, so glavni razlog za 
povišanje cen višji stroški 
dela, zadnje povišanje cen 
vrtčevskega varstva pa je 
bilo novembra 2017. V pro-
računu bodo za to zagotovili 
dodatnih 93 tisoč evrov.

Proračun pod streho
Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki med drugim potrdili letošnji proračun ter povišanje cen 
storitev obdelave določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana, višje bodo tudi cene vrtčevskega varstva.

S prodajo kapitalskega deleža so na občini zagotovili denar za ureditev dispanzerja za 
ženske v gorenjevaškem zdravstvenem domu. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Poljane – "Na našem obmo-
čju je veliko različnih spo-
menikov kulturne dedišči-
ne, od starih domačij do ka-
pelic in kozolcev, ljudje pa 
imajo premalo informacij, 
kako ravnati s to dediščino, 
da bi jo ohranili tudi v priho-
dnje," je razložila Lucija 
Kavčič iz Zavoda Poljanska 
dolina, v katerem so poma-
gali pri pripravi predavanja. 
Na predavanju je bilo tako 
mogoče spoznati pojme v 
povezavi s kulturno dedišči-
no in možnostmi pridobitve 
sredstev na razpisih pri ob-
novi premične in nepremič-
ne dediščine.
O tej temi so spregovorile 
Damjana Pediček Terseglav, 
konservatorska svetnica na 
Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, konser-
vatorka in restavratorka Jer-
neja Kos, Tadeja Kajzar 

Trajkovski iz Društva za 
ohranjanje kulturne dedišči-
ne Marmorinke in Maja Iva-
nišin iz Zavoda Trismegi-
stus. Podale so nasvete, izzi-
ve in rešitve za lastnike kul-
turnih spomenikov s pou-
darkom na cerkveni opremi. 
Vsi, ki hranijo različne stare 

predmete, pa so lahko izve-
deli, kako jih je mogoče v 
čim večji meri ohraniti, je 
razložila Lucija Kavčič. "V 
preteklosti so bile pri tem že 
storjene kakšne napake, a 
nikoli zlonamerno, ampak 
ker se s tem več ali manj 
ukvarjamo laiki." Lastnike 

objektov in predmetov, ki 
sodijo v kulturno dediščino, 
je po njenih besedah zato 
večkrat strah, kako pristopiti 
k obnovi, zlasti zaradi števil-
nih omejitev. "Zato se mora-
jo zavedati, da so jim na za-
vodu za varstvo kulturne 
dediščine vedno na voljo za 
pomoč. Kadarkoli jih lahko 
zaprosijo za nasvet, kljub 
kadrovski podhranjenosti 
pridejo tudi na teren." Pou-
darila je, da imajo tudi na 
občini dobre izkušnje s so-
delovanjem z zaposlenimi 
na zavodu. "Ta čas, ko obna-
vljamo dvorec Visoko, se re-
dno vsak ponedeljek dobiva-
mo na dvorcu, da sproti 
spremljajo obnovitvena dela 
in lahko tudi sproti odpra-
vljamo morebitne nepravil-
nosti. Izvajalci so namreč 
navajeni predvsem klasič-
nih gradenj, zato so pri tako 
specifični gradnji nasveti 
vsekakor dobrodošli."

Ohraniti kulturno dediščino
Na pobudo Kulturnega društva Dr. Ivan Tavčar Poljane se je minulo soboto v Šubičevi hiši odvijalo 
brezplačno predavanje z naslovom Ravnanje s premično in nepremično dediščino.

Tudi obnova dvorca Visoko poteka pod budnim očesom 
strokovnjakov z zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
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Gorenja vas – Župan občine Gorenja vas - Poljane Milan 
Čadež in ravnatelj Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas 
Izidor Selak sta minuli ponedeljek simbolično prerezala trak 
v novi športni dvorani ob šoli in jo tako predala v uporabo 
šolarjem. Osnovna šola Ivana Tavčarja v Gorenji vasi bo 
dvorano za potrebe športne vzgoje uporabljala do 16. ure, 
potem pa bo športna dvorana na voljo za rekreativne in dru-
ge športne aktivnosti ter prireditve. Celotna investicija v 
športni kompleks, ki obsega sodobno opremljeno dvorano 
z novimi zunanjimi športnimi in prometnimi ureditvami ter 
novo kotlovnico, je znašala dobre štiri milijone evrov, od 
česar je pol milijona evrov prispeval Eko sklad, so pojasnili 
na občini. S tem so v Gorenji vasi pridobili sodoben in ener-
getsko varčen športni objekt s kar 1800 kvadratnimi metri 
uporabne površine, ki jo bo mogoče pregraditi na tri ločene 
igralne površine, in tristo sedeži na tribunah. 

Učenci dvorano že uporabljajo
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Na boljše pogoje za šolsko 
športno vzgojo in rekreacijo 
se je v Gorenji vasi s širšo 
okolico čakalo skoraj dve de-
setletji. Veliki infrastruktur-
ni projekti, financirani z 
evropskimi sredstvi, so ime-
li v zadnjem desetletju pred-
nost in še ene večje investi-
cije ne bi bilo mogoče izva-
jati. Objekt smo umeščali in 
projektirali dolgo časa, preu-
čili več variant, na koncu 
smo se vrnili k prvotni ideji, 
ki smo jo še izboljšali v 
energetsko varčen objekt, in 
ta je bila v danih razmerah 
najboljša. Projektu dvorane 
smo dodali še celotno spre-
membo zunanje ureditve z 
igriščem in parkirišči ter či-
sto novo kotlovnico. Ta odlo-
čitev je bila prava, ker bi bila 
posamična gradnja dražja in 
časovno daljša, seveda pa je 
vse bilo nujno potrebno. 
Za gradnjo smo se odločili 
v času, ko proračunsko sta-
nje ni bilo najboljše. Zave-
dali smo se, da drugih ve-
čjih investicij ne bo možno 
izvajati. Prvotna štirimili-
jonska finančna konstruk-
cija je bila razdeljena po 
tretjinah na lastna sredstva, 
nepovratna sredstva in kre-
dit. Vedeli smo tudi, da so 
bile na trgu še ugodne izva-
jalske cene in da se bodo 
dvignile, glede na to, da je 
državni proračun napove-
doval investicije v infra-
strukturo. Načrtovali smo 
dodatna nepovratna sred-
stva Eko sklada, Fundacije 
za šport in ministrstva za 
šolstvo in šport. Prvotno 
predvideni finančni plan ni 

vzdržal, saj smo z odločbo 
pridobili hvale vrednih pol 
milijona sredstev Eko skla-
da, zato smo morali poveča-
ti lastna sredstva. Žal pa 
nismo bili deležni sredstev 
šolskega ministrstva, ki je 
prvo pristojno za to podro-
čje, in tudi še ne Fundacije 
za šport. Kljub temu se je 
izkazalo, da se je izplačalo 
stisniti zobe, saj so se izva-
jalske cene v teh dobrih 
dveh letih dvignile skoraj za 
četrtino in najeti kredit v vi-
šini milijon evrov bomo 
lahko odplačevali, glede na 
to, kar danes imamo. 
V tem delu bi se rad zahvalil 
predvsem svojim sodelav-
cem, da smo se pravilno od-
ločili, in občinskim svetni-
kom, ki so s potrditvijo pro-
računov verjeli v projekt in 
obenem dali pogum, da gre-
mo v to pomembno zgodbo. 
Danes jo imamo, zato: sreč-
no športna dvorana v Gore-
nji vasi!

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Pa jo imamo, 
športno dvorano

Milan Čadež
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Mateja Rant

Sovodenj – "Letos je že peto 
leto zapored, ko smo na 
oder postavili dve premieri. 
Vse naše predstave od leta 
2007 so avtorske, tako da se 
jih je doslej nabralo že 19," 
je ponosen član društva Le-
nart Šifrar, ki je poudaril, da 
sta dve avtorski predstavi na 
leto zagotovo posebnost 
med ljubiteljskimi gledali-
šči. Doslej jim je ob premie-
rah, navadno pa tudi ob po-
novitvah vedno uspelo na-
polniti dvorano na Sovo-
dnju. S svojimi predstavami 
se odpravijo tudi na gostova-
nja in tako bo tudi z Veseli-
co, ki si jo bo mogoče ogle-
dati še 9. marca na Vrhu Sv. 
Treh Kraljev, 16. marca v 
Gorenji vasi, 23. marca v 
Stražišču pri Kranju in 6. 
aprila v Lučinah.
Predstava Veselica je po be-
sedah Lenarta Šifrarja, ki je 
skupaj z Jelkom Podobni-
kom poskrbel za režijo, ko-
medija v pravem pomenu 

besede, saj gledalce vseskozi 
zabava z različnimi šalami. 
Dogaja se nekaj ur pred za-
četkom velike vrtne veselice, 
s katero želijo pospremiti 

odprtje novega krožišča. A 
nič ne gre po načrtih. Pred-
sednici Podeželske iniciati-
ve za čebulo, korenje in ana-
nas Olgi Sekirnik, ki jo igra 

Martina Jezeršek, bi morala 
pri pripravah pomagati nje-
na otroka Tine (Maj Ambro-
žič) in Maja (Hana Likar), a 
sta ji bolj v napoto kot po-
moč. Življenje ji greni tudi 
najbližja soseda Marta Gro-
znik v podobi Aleksandre 
Špik, čeprav je njena hči 
Minka (Zala Filipič) zadol-
žena za glasbo na veselici. 
Dodatno se zaplete s predča-
snim prihodom slavnostne 
govornice, ministrice za in-
frastrukturo Romane Hoch-
spieler (Katja Pernič). V vasi 
namreč išče svojega sina 
Luko Klobaso (Martin Kle-
menčič), ki je plod davnega 
razmerja s Tonetom (To-
maž Mlakar). Da je zmeda 
na veselici popolna, poskrbi-
ta še poredni gost Jasmin 
Fajtić (Aljaž Štucin) in eks-
centrična natakarica Špela 
Zadetek (Jasmina Kacin). V 
dobri uri in pol gledalcem 
tako prikažejo, kaj vse gre 
lahko narobe v pripravah na 
veselico in na veselici sami, 
je sklenil Šifrar.

Ko gre vse narobe …
Neč Bat Teater, ki deluje v okviru Kulturno-umetniškega društva Sovodenj, je sredi februarja na oder 
postavil že drugo letošnjo avtorsko predstavo z naslovom Veselica.

Tine (Maj Ambrožič) in Maja (Hana Likar) sta mami Olgi 
Sekirnik (Martina Jezeršek) bolj v napoto kot pomoč.

Mateja Rant

Gorenja vas – Razstavo v 
Oknu Loške hiše so pripra-
vili ob robu razstave Kleklja-
nje čipk v Sloveniji – Bobbin 
lacemaking in Slovenia v 
Rokodelskem centru DUO 
Škofja Loka, med pobudni-
cami katere so bile tudi čla-
nice društva Deteljica. V 

okviru omenjene razstave se 
predstavljajo tudi z lanenim 
klekljanim prtom, ki je na-
stal na podlagi papirca, za 
katerega glede na tehniko 
risanja in kakovost papirja 
ocenjujejo, da je star od sto 
do sto dvajset let, je razložila 
predsednica društva Vida 
Šubic. "Dala nam ga je prija-
teljica, ki ga je še v prej-

šnjem stoletju dobila od pri-
letne sosede, ki ga je hranila 
kot spomin na svojo mater." 
V izdelavo prta premera me-
ter in pol je šest klekljaric 
vložilo 510 klekljarskih ur. 
Na ogled so še njihovi kle-
kljani senčniki svetilk.
S projektom Cvetje v jeseni 
pa so članice gorenjevaške-
ga klekljarskega društva že-

lele dodati svoj kamenček v 
mozaiku praznovanja stote 
obletnice izida povesti, s ka-
tero je pisatelj Ivan Tavčar 
postavil najlepši spomenik 
lepi, a obenem tragični lju-
bezni med "pomeščanjenim 
samcem srednjih let" in 
mladim kmečkim dekletom, 
je razložila Vida Šubic. V 
čipki so tako upodobile ne-
kaj prizorov iz omenjene 
povesti, kot recimo ples 
Mete in Janeza na farnem 
žegnanju, Meto z lectovim 
srcem s šaljivim napisom, ki 
ji ga je kupil Janez, košnjo 
sena, postrv Jero, ki jo Meta 
hrani s kobilicami, pa mo-
gočen kozolec in pod njo 
kokošjo družino … "Največ 
pozornosti pa smo nameni-
le rožici, ki cveti kot zadnja v 
letu do pozne jeseni – kri-
stusovi srajčki. S šopkom 
teh rožic se je Meta poslovi-
la od Janeza, ko je odhajal 
nazaj v Ljubljano," je razlo-
žila Vida Šubic. Razstavo v 
Oknu Loške hiše si bo mo-
goče ogledati do 18. marca.
Klekljanje čipk, je ob tem še 
pojasnila Vida Šubic, je v 
Poljanski dolini prisotno že 
od konca 19. stoletja. "Naši 
predniki so to znanje znali 
prenašati na mlajše rodove 
kljub do te veščine pogosto 
neprijaznim časom." V Go-
renji vasi je od leta 1909 do 
sredine šestdesetih let prej-
šnjega stoletja delovala tudi 
čipkarska šola, kasneje se je 
to znanje prenašalo naprej v 
okviru klekljarskih krožkov 
v gorenjevaški in poljanski 
šoli. Leta 2004 pa je nekaj 
navdušenih klekljaric usta-
novilo društvo Deteljica, ki 
tako letos praznuje 15-letni-
co delovanja.

V čipko ujeti prizori 
iz Cvetja v jeseni
Članice Klekljarskega društva Deteljica Gorenja vas so ob lanskem 
praznovanju stoletnice povesti Cvetje v jeseni izdelale čipke na to temo, s 
katerimi se ta čas predstavljajo v Oknu Loške hiše v Škofji Loki.

Razstava Cvetje v jeseni v Oknu Loške hiše / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Trebija – Osrednja občinska 
prireditev ob kulturnem 
prazniku se je letos odvijala 
pod naslovom Skupaj na 
poti. Pripravili so jo člani 
Krajevne skupnosti Trebija 
v sodelovanju z Občino Go-
renja vas - Poljane.

Obiskovalci so lahko pri-
sluhnili trem pismom izmi-
šljenega dekleta, ki je živelo 
pod Ermanovcem v času 
Prešernovega življenja. 
Hana Šturm je nastopila v 
vlogi zaročenke iz leta 1800, 
Damjana Peternelj kot ma-
mica dve desetletji kasneje 
in Olga Fic kot vdova sredi 
19. stoletja. Tako so predsta-
vljale omenjeno dekle v treh 
različnih obdobjih njenega 

življenja, so pojasnili na ob-
čini. Vlogo zaročenca in 
moža je prevzel mešani cer-
kveni pevski zbor Župnije 
Stara Oselica pod vodstvom 
Maksa Rupnika. Prireditev 
so z glasbo popestrili še 
mladi glasbeniki Ana in 
Neža Urh, Ajda in Jera Be-
nedičič, Anja Štravs, Neža 

Justin, Aljaž Rakovec ter 
Miha Dolenec, ki so zaigrali 
in zapeli Prešernovo pesem 
Apel in čevljar. V pesmi z 
naslovom Skupaj so se jim 
pridružili še otroci iz krajev-
ne skupnosti Trebija. Osre-
dnja gostja večera je bila pi-
sateljica, pesnica in prevajal-
ka Berta Golob. Scenarij za 
prireditev je pripravila Tina 
Benedičič, povezoval pa jo je 
Milan Benedičič.

Poklonili so se 
slovenski kulturi
Osrednjo občinsko prireditev ob kulturnem 
prazniku so letos na predvečer praznika pripravili 
v dvorani gasilskega doma na Trebiji.

Osrednja gostja večera je bila pisateljica, pesnica in 
prevajalka Berta Golob. / Foto: Karla Šturm

Poljane – V Krajevni knjižnici Poljane so v začetku februarja 
gostili pripovedovalko Karlo B. Rihtaršič, s pomočjo katere 
so otroci v okviru dogodka Z ljudskimi pravljicami na potep 
po Evropski uniji prek pravljic spoznali tri države Evropske 
unije. Dogodek je pripravila informacijska točka Europe Di-
rect Gorenjska v sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja 

Škofja Loka. Medtem ko so otroci v domišljiji potovali po 
Češki, Finski in Španiji, so njihovim staršem predstavili 
kampanjo Tokrat grem volit, ki so jo po besedah Jerneje 
Klemenčič Lotrič iz Razvojne agencije Sora, v okviru katere 
deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Go-
renjska, pripravili z namenom spodbujanja državljanov, da 
se 26. maja udeležijo volitev v evropski parlament. Na ra-
znobarvne razglednice so zapisali, zakaj se jim zdi vredno 
voliti. Ta pristop so izbrali, je pojasnila, ker so starši zagoto-
vo skupina ljudi, ki se veliko ukvarja s prihodnostjo, saj jim 
ni vseeno, v kakšnem svetu bodo živeli njihovi otroci.

"Pravljični" sprehod po Evropski uniji
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Ana Šubic

Železniki – V Železnikih 
bodo v času Čipkarskih dne-
vov od 27. junija do 2. julija 
izvajali projekt Evropske 
manjšine – njihova dedišči-
na, jezik, tradicija bogatijo 
našo skupno evropsko kul-
turo, za katerega je občina 
pridobila 25 tisoč evrov iz 
programa Evropa za drža-
vljane. Ta teden se bo prvič 
sestala delovna skupina za 
izvedbo projekta, ki jo je žu-
pan Anton Luznar imenoval 
v isti sestavi kot lani. Par-
tnerji v projektu so še hrva-
ška Lepoglava, italijanski 
Innichen, belgijski Maa-
smechelen, madžarski Bu-
daors, makedonsko Skopje 
in Narodni svet koroških 
Slovencev iz Avstrije.
"Vesela sem bila, da nam je 
med projekti cele Evrope že 
tretjič zapored uspelo prido-
biti sredstva. Z njimi omogo-
čamo domačim društvom 
kakovostnejšo izvedbo obsto-
ječih prepoznavnih priredi-
tev, razbremenimo občinski 
proračun, program močno 
obogatimo in prireditvam 
dodamo mednarodno noto. 
S tem Železniki postajajo 
tudi prepoznavnejši na 
evropskem zemljevidu, raz-
vijajo se povezave med stro-
kovnjaki na področju turiz-
ma in kulture," je dejala vod-
ja projekta Andreja Megušar. 

"Pri izboru ideje sem izhaja-
la iz lokalnega okolja, saj so 
Železniki in celotna Selška 
dolina zaznamovani z žele-
zarstvom in čipko, hkrati pa 
so v tem okolju potekala tudi 
poseljevanja iz drugih držav, 
tudi manjšin, ki so s svojo 
dediščino zaznamovale tudi 
razvoj naše kulture." Letošnji 
projekt se tako precej nave-
zuje na vasi pod Ratitovcem, 
kamor so se v 13. stoletju na-
selili ljudje iz okolice Inni-
chena. "Zaradi narave razpi-
sa sem idejo razširila na 
evropsko raven in Evropsko 
komisijo smo prepričali, da 
so tudi manjšine skozi zgo-
dovino sooblikovale našo 
družbo in lokalno identiteto. 
Tudi manjšine nosijo bogato 

dediščino in lahko obogatijo 
kulturno delovanje v novem 
okolju," je pojasnila.
Projekt bo poleg Čipkarskih 
dnevov med drugim vključe-
val mednarodno konferenco 
s slovesnim večernim kon-
certom in pogovorne večere. 
Posebno bodo težo dali pre-
davateljem, ki se ukvarjajo z 
manjšinami: tako s tistimi, 
ki živijo v Sloveniji (npr. Ko-
čevarji), kot tudi s Slovenci, 
ki živijo v zamejstvu in po 
svetu. Namen konference 
bo po besedah Megušarjeve 
predstaviti kulturni in druž-
beni pomen narodnih manj-
šin v današnji družbi. Med 
sodelujočimi bosta dr. De-
jan Valentinčič, ki se ukvar-
ja tudi s preučevanjem slo-

venskih izseljenskih sku-
pnosti in manjšinami v Slo-
veniji, ter Nanti Olip iz Na-
rodnega sveta Koroških Slo-
vencev. "Vključili bomo tudi 
družbeno aktivne Slovence, 
ki so živeli v Argentini, še 
posebno pa smo veseli sode-
lovanja predstavnikov nem-
ške manjšine, ki živijo na 
Madžarskem," je napoveda-
la Megušarjeva. V okviru 
strokovne ekskurzije pa si 
bodo ogledali občini Kočevje 
in Dolenjske Toplice, kjer 
bodo med drugim spoznali 
delovanje društva Kočevar-
jev staroselcev in Zveze Ko-
čevarskih organizacij, ki jo 
poleg Slovenije podpirata 
tudi avstrijsko in nemško 
veleposlaništvo.

Manjšine bogatijo
V Železnikih se že pripravljajo na evropski projekt o vlogi manjšin in njihovem vplivu na kulturno 
dediščino, ki ga bodo izvajali v času Čipkarskih dnevov.

Delovno skupino za izvedbo projekta tudi letos sestavljajo Miha Markelj, Martina Logar, 
Tomaž Weiffenbach, Gregor Habjan, Andreja Megušar, Boris Jensterle in Matej Šubic, na 
sliki manjka Valerija Štibelj. 

Ana Šubic

Železniki – V prostorih Dru-
štva upokojencev za Selško 
dolino na Češnjici se ob tor-
kih popoldne srečujejo 
ustvarjalne upokojenke, ki 
pletejo in kvačkajo copatke 
za novorojenčke iz občine 
Železniki. Članice novousta-
novljene sekcije, ki so si na-
dele ime Štrence, so se prvič 
srečale sredi januarja. Sedaj 
se jih zbira okoli deset, pri-
družili pa smo se jim na za-
dnjem srečanju. "Naša ideja 
je bila, da bi se družile in 
obenem naredile nekaj kori-
stnega," je povedala Majda 
Gortnar, pobudnica projekta. 
Z nakupom materiala ga je 
podprla Občina Železniki, 
skupaj z njihovo svetovalko 
za družbene dejavnosti Mar-
tino Logar pa so se dogovori-
le še, da bosta copatke k no-
vorojenčkom v okviru rednih 
obiskov na domu odnesli 
patronažni sestri, ki sta že 
razveselili nekaj družin. 
V občini je na leto okoli se-
demdeset novorojenčkov, 
tako da morajo izdelati vsaj 

toliko parov copatk. A to ne 
bo težko, saj so se temu šte-
vilu že približale, nam je za-
upala Gortnarjeva in skupaj 
z ustvarjalnimi kolegicami 
ponosno pokazala množico 
prikupnih copatk najrazlič-
nejših barv, ki bodo kmalu 
grele drobna stopala. Doslej 
je pod njihovimi spretnimi 
prsti nastalo nekaj več plete-
nih copatk, a tudi kvačkanih 
ni malo. Sprva so pletle 

predvsem na podlagi mode-
la copatk, ki jih je od doma 
prinesla Tončka Rovtar in so 
nekoč pripadali njenim vnu-
kom. Tončki sedaj izziv 
predstavljajo tudi kvačkane 
copatke; kot pravi, ni eno-
stavno narediti dveh pov-
sem enakih. Članice so ideje 
in navodila za izdelavo dru-
gih modelov dobile pred-
vsem v knjigah in na sple-
tnih straneh. Na srečanjih si 

med seboj podelijo veliko 
znanja o pletenju in kvačka-
nju, med izdelovanjem rade 
tudi poklepetajo pa še nekaj 
koristnega naredijo, je pou-
darila Marica Bergant.
Copatke nastajajo iz kakovo-
stnih materialov. "Zdi se 
nam zelo pomembno, da se 
ne obrabijo in so pralni tudi 
pri višjih temperaturah. Ma-
terial nam priskrbi Jana Šu-
ligoj, mojstrica kvačkanja, ki 
je imela tudi tečaj v Železni-
kih," je povedala Majda Gor-
tnar, ki je že polna novih 
ustvarjalnih idej. Tako se 
lahko zgodi, da bodo Štren-
ce kmalu začele izdelovati še 
otroške nogavice in kvačka-
ne hobotnice.

Za tople nogice
Članice upokojenske sekcije Štrence izdelujejo copatke za novorojenčke.

Projekt izdelovanja copatk za novorojenčke je nastal iz želje ustvarjalnih upokojenk po 
druženju, med katerim bi naredile tudi nekaj koristnega.

V zadnjem obdobju veliko 
truda namenjamo sestavlja-
nju in usklajevanju proraču-
na za letošnje leto. Predstavi-
li smo ga na vseh odborih, 
sprejeli smo ga v prvi obrav-
navi konec januarja, usklaje-
vali smo ga tudi na neformal-
nem sestanku z občinskimi 
svetniki in verjamemo, da ga 
bomo na občinski seji v tem 
tednu dokončno potrdili.
Največja investicija letošnje-
ga proračuna bo sanacija pla-
zu v Dražgošah, ki ogroža 
šest stanovanjskih hiš. Ta 
plaz smo nameravali sanirati 
že v lanskem letu, pa se nam 
je postopek izbire izvajalca 
zaradi pritožbe neizbranega 
izvajalca na državno revizij-
sko komisijo zavlekel v po-
zno jesen. Nazadnje je držav-
na revizijska komisija zavrni-
la pritožbo neizbranega po-
nudnika in s tem pritrdila 
naši izbiri. Časa za sanacijo 
tako v lanskem letu ni bilo 
dovolj. Zato smo se z mini-
strstvom za okolje in prostor 
začeli dogovarjati za sanacijo 
v letošnjem letu. V občin-
skem proračunu zagotavlja-
mo denarna sredstva, ki jih 
mora občina prispevati k sa-
naciji. Skupaj s plačilom pro-
jektne dokumentacije bo pri-
spevek občine približno tri-
sto tisoč evrov. Verjamemo, 
da bo neto vrednost sanacij-
skih del po projektni doku-
mentaciji v višini 1,29 milijo-
na evrov uspelo zagotoviti 
tudi ministrstvu za okolje in 
prostor. Upamo, da bomo ta-
koj po sprejetju rebalansa v 
državnem zboru lahko pod-
pisali pogodbo z izbranim 
izvajalcem in začeli dela. Na-
daljevali bomo tudi ureditev 
dodatnih prostorov za vrtec v 
Železnikih. Uredili bomo 

prostore v prvem nadstropju 
in okolico hiše, ki smo jo v ta 
namen kupili v lanskem letu. 
Več o drugih investicijah le-
tošnjega proračuna pa bomo 
povedali čez leto.
Na seji v četrtek bo predsta-
vljena tudi spremenjena 
idejna zasnova Doma Žele-
zniki. V spremenjeni idejni 
zasnovi je samo ena, nekoli-
ko večja zgradba, ki je od 
najbližje stolpnice oddalje-
na dobrih 28 metrov. Vrisa-
na je tudi nova povezovalna 
pot od državne ceste mimo 
plavalnega bazena do tega 
območja. Nakazane so tudi 
možnosti dodatnih parki-
rišč. Spremenjeno idejno 
zasnovo, naslednje korake 
pri načrtovanju in gradnji 
doma bosta predstavila arhi-
tekt dr. Domen Zupančič in 
Franci Imperl. Prisoten pa 
bo tudi dr. Jože Ramovš iz 
Inštituta Antona Trstenjaka, 
ki bo v nadaljevanju predsta-
vil predlog o vključitvi obči-
ne Železniki v slovensko in 
svetovno mrežo starosti pri-
jaznih mest v okviru "groz-
da majhnih domov".

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Proračun in Dom 
Železniki

Anton Luznar

Železniki – V Krajevni knjižnici Železniki pripravljajo različne 
dejavnosti za vse generacije. Minuli teden so se iztekle de-
lavnice, na katerih so se otroci in odrasli pod vodstvom Da-
mjane Kaplja učili vezenja. Stalnica programa za otroke so 
ustvarjalne delavnice pod vodstvom Saše Ambrožič, lutkov-
ne delavnice z Dragico Toplišek Tušar in ure pravljic. Že 
tradicionalno poteka tudi delavnica Beremo z nasmehom s 
psom Vilijem, ki jo izvaja Nika Weiffenbach dvakrat meseč-
no. Delavnica je namenjena otrokom, ki imajo težave pri 
branju. Vsak mesec se srečuje bralna skupina odraslih pod 
vodstvom Janje Gartner. V okviru potopisnih predavanj 
bodo 14. marca ob 18. uri gostili Zorana Furmana z opisom 
poti s kombijem do Dakarja in do Burkina Fasa. Ta četrtek, 
28. februarja, ob 18. uri pa pričakujejo Minko Gantar, avtori-
co knjig Ko imajo hormoni žur in Ko ima življenje žur. 

V knjižnici je pestro

Delavnica vezenja pod vodstvom Damjane Kaplja
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Ana Šubic

Železniki – Za uvod v mu-
zejsko leto so na pročelju 
Muzeja Železniki že januar-
ja izobesili zastavo, ki na-
znanja pomembni obletnici: 
petdesetletnico muzeja in 
štiridesetletnico Muzejske-
ga društva (MD) Železniki. 
Kot je napovedal muzejski 
vodnik in tudi član MD Jure 
Rejec, bodo jubileja počastili 
s številnimi aktivnostmi, ki 
se bodo vrstile vse leto. Na 
kulturni praznik so že tradi-
cionalno pripravili dogodek 
Pred plavžem mi pesem po-
vej, letošnja novost pa je bila 
predstavitev nakovala za ko-
vanje fužinarskih bonov, ki 
so jih obiskovalci lahko izde-
lali tudi sami. Nadalje bodo 
v petek, 15. marca, ob 18. uri 
v muzejski galeriji odprli 
razstavo maket kozolcev, 
cerkva, plavža in druge arhi-
tekture, ki so jih izdelali 
Ivan Čerin, Pavle Šuštar, 
Anton Potočnik, Viktor Če-

rin in Janez Širok. Teden 
dni kasneje, 22. marca, ob 
19. uri pa vabijo še v Krajev-
no knjižnico Železniki na 
večer pripovedovanja in po-
slušanja zgodb iz Selške do-
line, ki ga bo povezovala Ka-
tarina Primožič.
Rejec je v programu posebej 
poudaril še fotografski nate-
čaj, v okviru katerega že zbi-
rajo posnetke, vezane na 
dediščino, načrtujejo tudi 
prve vodene oglede arheolo-
škega najdišča Štalca nad 
Železniki. Junija ob muzej-
ski noči pa želijo predstaviti 
sliko Milogoja Dominka, ki 
je naslikana po predlogi Ju-
rija Šubica Hoja na plavž, 
narisani po istoimenski ba-
ladi Friedricha Schillerja, ki 
naj bi jo člani KUD-a France 
Koblar tudi uprizorili. "Po-
leg ostalih obiskovalcev bi še 
posebej radi spodbudili do-
mačine k obisku naših do-
godkov in muzeja. Prepri-
čan sem, da vsaj tri četrtine 
občanov že dvajset let ni bilo 

v muzeju. V tem času se je 
zgodila gromozanska spre-
memba," je dejal Rejec. Mu-
zej sicer deluje pod okriljem 
Javnega zavoda Ratitovec, 
muzejska zbirka pa je v lasti 
muzejskega društva in pri-
kazuje arheologijo, železar-
stvo, čipkarstvo, žagarstvo, 
sodarstvo, obdelavo skrila, 
dražgoški kruhek ... 

Rejec je poudaril še, da ima-
ta sicer oba jubileja, ki ju 
praznujejo v letošnjem letu, 
korenine še dlje v preteklo-
sti: muzej v ohranitvi plavža 
leta 1941, ko sta Blaž Gortnar 
in Niko Žumer dosegla zau-
stavitev njegovega rušenja in 
je postal prvi zaščiteni objekt 
tehniške dediščine v Sloveni-
ji. Omeniti velja še leto 1949, 
ko je Zadruga kovinarjev do-
bila možnost predstavitve na 
republiški razstavi izdelkov 
lokalne industrije, zato so iz-
delali makete, ki so prikazo-
vale nekdanje dejavnosti Že-
leznikov. Makete so postale 
temelj nove muzejske zbir-
ke. MD Železniki pa ima ko-
renine v Muzejskem društvu 
Škofja Loka, znotraj katerega 
so novembra 1964 ustanovili 
pododbor Železniki. Njegov 
prvi cilj je bil postavitev lo-
kalne muzejske zbirke v 
Plavčevi hiši. Slovesno odpr-
tje muzeja je bilo konec av-
gusta 1969, deset let kasneje 
pa je prišlo še do ustanovitve 
Muzejskega društva Žele-
zniki.

Ohranjajo dediščino
Letos mineva pol stoletja, kar so v Železnikih odprli muzej, in štirideset let od ustanovitve 
samostojnega muzejskega društva. Jubileja bodo z različnimi aktivnostmi zaznamovali vse leto.

Ob kulturnem prazniku so prikazali tudi kovanje žebljev in 
fužinarskih bonov. / Foto: Simon Benedičič (arhiv MD Železniki)

S prireditve Pred plavžem mi pesem povej / Foto: Simon Benedičič (arhiv MD Železniki)

Železniki – Na predvečer 
kulturnega praznika je KUD 
France Koblar v Kulturnem 
domu v Železnikih pripravil 
proslavo Od Vrbe do Kranja. 
S Prešernovimi pesmimi so 
počastili 170. obletnico nje-
gove smrti, Prešeren, v kate-
rega se je vživel Matej Mar-
kelj, pa je občinstvo popeljal 
po krajih, ki jih je obiskal v 
življenju: od Vrbe, Kopanja 
pri Veliki Račni, Ribnice, 
Ljubljane, Dunaja, Lysice na 
Moravskem, Celovca do 
Kranja. Družbo so mu delali 
Kranjski kvintet, Francetovi 
orgličarji in člani KUD.

Počastili so Prešerna
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Selca – V petek, 15. marca, ob 20. uri bo v Krekovi dvorani v 
Selcih osmi Krekov večer, ki ga prirejata selška župnija in 
Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek. Osrednji gost 
zgodovinar in literarni zgodovinar prof. ddr. Igor Grdina bo 
spregovoril o svoji zadnji knjigi Ivan Cankar: portret genija 
ter jo povezal z delom dr. Andreja Gosarja in selškega rojaka 
dr. Kreka. Grdina je bil predlani tudi slavnostni govornik na 
slovesnosti ob stoti obletnici Krekove smrti v Selcih.

Večer o Cankarju, Gosarju in Kreku
Železniki – Mladinski center Železniki vabi otroke danes, 26. 
februarja, ob 11. uri v športno dvorano, kjer se bodo lahko 
preizkusili v športnih igrah, v petek, 1. marca, ob 17. uri pa v 
njihove prostore na ustvarjalno delavnico na temo materin-
skega dne. Dejavnosti sta brezplačni, zaželene so prijave 
(za Športno dopoldne na 070 170 811 in za Ustvarjalnico na 
040 613 449). Iz Javnega zavoda Ratitovec pa so sporočili, 
da je med zimskimi počitnicami bazen odprt že ob 11. uri.

Športne in ustvarjalne zimske počitnice

Novinarski oddelek je obi-
skal arhiv v Škofji Loki in v 
šolskih kronikah našel še 
nekaj zanimivih podatkov o 
šolstvu v Selcih, ki jih je 
vnesel tudi na časovni trak. 
Oddelek bdi tudi nad vsemi 
zapisi in intervjuji, ki so jih 
učenci naredili s starši in 
starimi starši o šoli nekoč.
Konec januarja so gostili 
nekdanjega radijca Roka 
Pintarja, ki jim je pobliže 
predstavil novinarski poklic 
in jim pomagal pri pripravi 
na pogovor z Marijo Šavli, 
upokojeno učiteljico in nek-
danjo vodjo šole, ki so jo go-
stili dan pred kulturnim 
praznikom, ko so imeli tudi 

proslavo in odprtje bukvar-
nice. V knjižnici so namreč 
uredili kotiček s starimi 
knjigami, učbeniki in revija-
mi, ki jih otroci prebirajo v 
več kot osemdeset let stari 
šolski klopi in z rokavičkami 
na rokah, da ne bi poškodo-
vali gradiva. "Veliko je pri-
ročnikov za učitelje, najsta-
rejši je z letnico 1897. Iz 
matične šole iz Železnikov 
sem pa prinesla Brižinske 
spomenike, Trubarjev Abe-
cednik in Šolsko kroniko, 
kjer je omenjena tudi selška 
šola. Tu so še stare revije: 
Ciciban iz leta 1949, Pionir 
iz leta 1945 ..." je naštevala 
knjižničarka Katarina Pri-
možič. 
Njihova gostja Marija Šavli je 
povedala, da sta klopi v bu-
kvarnici še iz nekdanje šole v 
Martinj Vrhu, ki jo je kot de-
klica obiskovala tudi sama. 
"V šolo sem nesla cekarček, 
v katerem so bili prvo berilo, 
zvezek in pisala – svinčnik in 
peresnik, ki si ga pomakal v 
črnilo in je škripal. Računic 
in delovnih zvezkov nismo 
imeli. Po petih letih sem za-
čela hoditi v Železnike, kjer 
je bila takrat šola veliko 
manjša, ena sama stavba je 
bila. Hodila sem peš, zjutraj 
ob šestih je bilo treba od 
doma, da sem prišla do 
osmih," je Šavlijeva pripove-
dovala učencem. Po konča-
nem učiteljišču v Tolminu je 
najprej učila v Stari Oselici, 
nato v Spodnji Idriji in Dav-

či, leta 1973 pa je prišla v Sel-
ca, kjer je bila vse do leta 
1992 tudi vodja šole. "Zelo 
rada sem danes prišla nazaj. 
Hitro se prilagodim. Vstopi-
la sem skozi zadnja vrata, 
kuharica me je malo pogle-
dala, a sem povedala, da sem 
domača," nam je zaupala z 
nasmehom na obrazu.
Na šoli so ta mesec gostili 
tudi arhivistki iz škofjelo-
škega arhiva, ki sta pojasnili 
tudi razliko med muzeji in 
arhivi. Pripravili so še med-
generacijsko srečanje s kra-
jani, ki so nekoč obiskovali 
selško šolo: Minko Pusta-
vrh, Marinko Nastran, 
Francko Leben, Francem 
Klemenčičem in Francem 
Pfajfarjem. Obiskala jih bo 

tudi domačinka Julka Šifrar, 
ki je kuhala še na stari selški 
šoli. Sredi marca bodo na 
občnem zboru Turističnega 
društva Selca predstavili vse 
aktivnosti, v soboto, 30. 
marca, pa bo zaključna pri-
reditev za javnost.

O zgodovini šolstva  
v Selcih
Prvi učitelj v Selcih je bil 
Ivan Notar, pouk pa je pote-
kal v stari mežnarji pod cer-
kvijo. Domačini šoli niso 
bili naklonjeni in otrok niso 
redno pošiljali k pouku, a ko 
je bilo leta 1815 sklenjeno, 
da se za celo Selško dolino 
ustanovi šola v Železnikih, 
so se temu odločno uprli, saj 
so želeli šolo v domači fari, 
kar jim je komisariat tudi 
odobril. Leta 1816 je šolo 
prevzel domačin Franc Lu-
znar, po domače Kneficov, 
ki je učil dobra štiri desetle-
tja. Za njim so prišli učitelji 
od drugod, ki so imeli težave 
z domačini in so se soočali s 
slabim obiskom pouka. 
Eden od učiteljev je tako v 
šolsko kroniko zapisal, da je 
nekaterim več za teleta v 
hlevu kot za otroka v šoli. 
Prvo šolsko poslopje so 
zgradili leta 1890 na mestu 
sedanjega šolskega parkiri-
šča. Leta 1982 je bilo odprtje 
nove šole, ki je bila kasneje 
deležna nekaj adaptacij, na-
zadnje leta 2010, ko so izde-
lali prostore v mansardi.

Z visokim jubilejem 
diha vsa šola
31. stran

Stare knjige, učbenike in revije iz bukvarnice otroci 
prebirajo na več kot osemdeset let stari šolski klopi.
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Vse toplejši dnevi nakazuje-
jo, da pomlad že prihaja v 
naše kraje, s pomladjo pa 
tudi novo upanje, novo ži-
vljenje, ko vse požene prak-
tično iz ničesar. Lepo bi bilo, 
če bi tudi v vsakdanjem ži-
vljenju lahko kar pozabili, 
kaj je bilo pozimi – a žal ne 
gre tako. Vedno bolj opa-
žam, da so ljudje pripravlje-
ni gledati samo nase in svo-
je ozke interese, ne na sku-
pno dobro. Poleg tega zna-
mo biti zelo kritični. Poslu-
šal sem pogovor s poljskim 
veleposlanikom Pawlom 
Czerwinskim na nacionalni 
televiziji in bi se kar strinjal 
z njim, da smo Slovenci zelo 
negativno nastrojeni. V krizi 
je stvar vsakega posamezni-
ka, ali to sprejme kot izziv 
ali bo raje tarnal in pri dru-
gih iskal krivdo. Veliko lep-
še bi bilo, če bi namesto ka-
zanja na druge vsi razmi-
šljali, kako bi tudi sami lah-
ko prispevali, da bo bolje.
To se je izkazalo tudi pri pro-
računski razpravi na občin-
skem svetu – vsi smo se od-
ločili za gradnjo dvorane, ki 
stane osem milijonov evrov, 
in občinski upravi so svetni-
ki podelili mandat, da to iz-
pelje. Tako velik projekt žal 
zahteva odpovedovanje na 
drugih področjih. Tu pa na-
letimo na osebni interes in 
željo po ugajanju. Presrečen 
bi bil, če bi nam dobra vila 
vrgla vrečo cekinov. A jo žal 
pričakujemo zaman. Z veli-
kim veseljem bi izpolnil vse 
želje in amandmaje, ki so 
bili predlagani. A včasih pač 
ne gre drugače, kot da se 
čemu zavestno odpovemo in 
počakamo na kasneje. To pa 
nikoli, še posebno pa danda-
našnji ni moderno. Kot je 
rekel eden od naših svetni-
kov v proračunski razpravi, 
pa je to zagotovo vzgojno za 
mlajše. Povedal je tudi, da so 
se v žirovskih podjetjih v pre-

teklosti naši starši večkrat 
zavestno odpovedali poviša-
nju plače, da so lahko kupili 
nove stroje. Danes lahko vi-
dimo, da so delali prav, saj 
imamo uspešna podjetja, ki 
stojijo na zdravih temeljih. 
In le to je zagotovilo za varno 
in lepo prihodnost.
Vsem težavam navkljub pa 
mislim, da nam gre zelo do-
bro – in tega ne dokazujejo 
samo certifikati o razvojni 
prodornosti in uvrstitve v 
vrh razvitosti, ki jih prejema 
naša občina. S pomočjo za-
vzetih sodelavcev poleg vseh 
ostalih projektov dobro izva-
jamo tudi daleč največji pro-
jekt v zgodovini občine, gra-
dnjo športne dvorane in šol-
skega dela, ki bo namenjen 
vsem Žirovcem, ne zgolj 
posameznikom. Prav tako 
napredujemo pri medgene-
racijskem centru, o katerem 
so desetletja sanjali in ga 
tudi načrtovali, a marsikdo 
ni verjel, da ga bomo res do-
bili. V marcu nam bo inve-
stitor predstavil nekoliko 
spremenjeno idejno zasno-
vo, tako da bo v prihodnje 
poskrbljeno tudi za starejše. 
A se zavedam, da to dejan-
sko še ne pomeni, da bo šlo 
zlahka, zagotovo bo treba 
tudi pri tem preskočiti še ka-
kšno poleno pod nogami.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Skupaj za dobro 
vseh

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Ustanovni občni zbor 
združenja so pripravili 4. 
marca 1979 v Žireh. Izmed 
desetih ustanovnih članov so 
za prvega predsednika izvo-
lili Alojza Firšta. Za njim so 
to funkcijo opravljali še Mi-
lan Krmelj, Pavle Jereb, Pol-
de Jereb in Anton Kržišnik, 
zdaj pa že četrti mandat ozi-
roma dvanajst let združenje 
vodi Marijan Dolenec. Prvi 
poveljnik je bil Alojz Pivk, za 
njim Zvone Prosen, od 1997 
pa je poveljnik Vojko Jezer-
šek. Ta čas društvo šteje 190 
članov, saj so se jim po raz-
padu škofjeloškega združe-
nja konec devetdesetih let 
prejšnjega stoletja pridružili 
še člani iz Škofje Loke in Že-
leznikov, medtem ko so pr-
votno obsegali le občini Žiri 
in Gorenja vas - Poljane. 
Lani se jim je po razpadu 
ZŠAM Jesenice pridružilo še 
nekaj njihovih članov. V dru-
štvu imajo ta čas 62 unifor-
miranih članov.
V združenju so doslej pri-
pravili tri parade, prvo leta 
1979 v Žireh in leto kasneje 
v Gorenji vasi, kjer so parado 
pripravili tudi leta 2004. "Na 
tej paradi smo razvili tudi 
novi prapor, ki ga uporablja-
mo še danes. Prapor je okra-
šen s podobo sv. Krištofa kot 
zavetnika šoferjev in vsemi 
štirimi grbi občin s Škofjelo-

škega, ki so tudi pokrovitelji-
ce našega praporja," je razlo-
žil Dolenec. Marca leta 2000 
so v Gorenji vasi izpeljali 
pobratenje z ZŠAM Sloven-
ske Konjice. Vse do 25. oble-
tnice je ZŠAM Žiri delovalo 
v okviru Zveze združenj šo-
ferjev in avtomehanikov Slo-
venije, po občnem zboru leta 
2004 pa so po besedah Ma-
rijana Dolenca razmere na 
zvezi postale nevzdržne. 
"Zveza se je do posameznih 
društev vedla zelo mačeho-
vsko in je društva finančno 
izčrpavala, zato smo se leta 
2005 odločili za izstop, a nas 
je zveza prehitela in nas iz-

ključila." Vse od takrat zato 
delujejo kot samostojno dru-
štvo. "To je bilo za naše 
združenje težko obdobje, saj 
je večina drugih društev pre-
kinila stike z nami, v dobrih 
odnosih smo ostali le s tremi 
društvi, poleg že omenjene-
ga ZŠAM Slovenske Konjice 
še z ZŠAM Idrija in Jeseni-
ce." Kasneje so zvezo začela 
zapuščati tudi druga društva 
in danes se znova povezuje-
jo med seboj kot samostojna 
združenja.
Pomembno prelomnico za 
društvo predstavlja tudi leto 
2008, ko so kot prvi zaščitili 
šoferski znak, ki ga sicer 

uporabljajo po vsej Sloveni-
ji. Lani jim je javna agencija 
za varnost prometa podelila 
svečano listino za dolgole-
tno prizadevno in uspešno 
delo na področju prometne 
varnosti. "Ta listina nam ve-
liko pomeni, tako kot tudi 
občinsko priznanje, ki smo 
ga prejeli pred leti," je razlo-
žil Dolenec in dodal, da obe-
nem to zanje predstavlja ve-
liko zavezo za nadaljnje 
delo. "Odkar sodelujemo pri 
preventivnih akcijah, se je 
prometna varnost na našem 
območju precej izboljšala," 
še ugotavljata Marijan Dole-
nec in Vojko Jezeršek.

Jubilej žirovskih šoferjev
Letošnji volilni letni zbor članov Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Žiri v soboto bo v 
znamenju praznovanja štiridesetletnice delovanja društva. 

Marijan Dolenec (levo) in Vojko Jezeršek

Mateja Rant

Žiri – Zlati kamen je sistem 
za spodbujanje in spremlja-
nje razvoja na ravni lokalne 
samouprave, katerega cilj je 
zagotavljanje pogojev za do-
bro življenje. Regijske in na-
cionalne zmagovalke bodo 
razglasili na konferenci Zla-
ti kamen, tradicionalnem 

srečanju občin in srečanju 
županov 7. marca v Ljublja-
ni. 
"Vesel sem, če tudi občina 
in občinska uprava prispe-
vamo k uspešnosti kraja. In 

verjamem, da je tako, če nas 
tudi v drugih občinah in 
moji županski kolegi spra-
šujejo, kako mi rešujemo 
določne stvari," je na pri-
znanje ponosen župan Ja-
nez Žakelj. Ob tem pa je 
poudaril, da je to vsekakor 
nagrada za delo vseh, tako 
podjetnikov kot javnih zavo-
dov in tudi vsakega posame-

znika. Župan je vesel do-
brih ocen, ki so jih dobili v 
raziskavi v okviru projekta 
Zlati kamen, saj kažejo, da 
so bili v zadnjih treh letih 
po različnih merilih med 

najboljšimi občinami v Slo-
veniji, trend se še izboljšu-
je. V raziskavo so sicer letos 
vključili več kot šestdeset 
ključnih indikatorjev razvoj-
ne uspešnosti na osmih raz-
ličnih področjih: demografi-
ja, učinkovitost delovanja 
občine, dinamika gospodar-
skega razvoja, stanje na trgu 
dela, izobrazba, življenjski 
standard, stopnja socialne 
kohezije in stopnja okoljske 
ozaveščenosti. "To prizna-
nje zato pomeni, da nekaj 
zagotovo delamo prav, če-
prav sam pohvale raje je-
mljem kot spodbudo za na-
daljnje izboljšave kot pa za 
samohvalo," je poudaril žu-
pan. Opaža sicer, da je gla-
sna manjšina iz leta v leto 
bolj kritična do dela občin-
ske uprave, a na splošno so 
ljudje kar zadovoljni, kar 
kaže tudi njihovo spremlja-
nje zadovoljstva občanov z 
izvajanjem strategije razvo-
ja občine. "Vemo pa tudi, 
kje je stvari še možno iz-

boljšati in se trudimo delati 
na tem." Župan je ob tem 
posebej pohvalil zaposlene 
v občinski upravi, ki se po 

njegovih besedah ves čas 
trudijo in predlagajo nove 
izboljšave. "A čeprav tako 
dajejo občutek, da lahko 
malo ljudi zelo veliko nare-
di, pa bodo v prihodnje 
kljub temu nujne tudi ka-
drovske okrepitve, saj je bi-
rokratskega dela vedno več," 
je ob tem še opozoril župan.

Med finalisti tudi Žiri
V okviru projekta Zlati kamen vsako leto identificirajo razvojno najprodornejše občine. Med letošnjimi 
dvanajstimi finalistkami je tudi občina Žiri.

V raziskavo so letos vključili več kot šestdeset 
ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti na 
osmih različnih področjih: demografija, 
učinkovitost delovanja občine, dinamika 
gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela, 
izobrazba, življenjski standard, stopnja socialne 
kohezije in stopnja okoljske ozaveščenosti.

Regijske in nacionalne 
zmagovalke v okviru 
projekta Zlati kamen 
bodo razglasili na 
konferenci Zlati 
kamen, 
tradicionalnem 
srečanju občin in 
srečanju županov 7. 
marca v Ljubljani.

Žiri – V Domu starejših občanov Fužine v Ljubljani je stoti 
rojstni dan praznovala druga najstarejša občanka Žirov Al-
bina Klemenčič. Ob visokem osebnem jubileju jo je obiskal 
in ji voščil tudi župan Janez Žakelj. Kot mu je priznala, Žiri 
zelo pogreša, saj so zanjo najlepši kraj, zato ji je župan za-
želel, da bi se v Žiri še vrnila, in sicer kot prva stanovalka 
novega medgeneracijskega središča, ki naj bi ga začeli gra-
diti v kratkem.

Župan voščil stoletnici Albini Klemenčič

Albina Klemenčič s hčerama / Foto: arhiv občine
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Mateja Rant

Žiri – "Od mene vnuki ne 
dobivajo sladkarij ali sodob-
nih elektronskih igrač, je pa 
prav vsak od njih dobil svojo 
knjigico," je ob že četrti pra-
vljici, ki jo je napisala za svo-
je vnuke, poudarila Milena 
Miklavčič. Po zdaj že osnov-

nošolcih Galu in Žigu sta 
namreč svoji knjižici pred 
kratkim dobili še petletna 
Ajda in 15-mesečna Julija. 
"Spremljale jih bodo pribli-

žno do četrtega razreda, za 
prehod iz otroškega v naj-
stniško obdobje pa že snu-
jem ideje za nove knjige, ki 
bodo vsakemu posebej pisa-
ne na kožo," je odločena Mi-
lena Miklavčič.
Kot pravi, se namreč pri nje-
nih vnukih ta čas že kažejo 
obrisi njihovih osebnosti. 

"Žiga je bolj tehnični tip, za-
nima ga vesolje in pripra-
vljen je razstaviti hladilnik, 
da bi ugotovil, kako deluje. 
Gal je mali raziskovalec, 

Ajda pa ima zelo bogato do-
mišljijo in se lahko vse po-
poldne pogovarja z navadno 
škatlo," na hitro oriše njiho-
ve značajske poteze. Nekoli-
ko bolj zadržana je samo pri 
Juliju, ki ima šele slabo leto 
in pol. "Se pa že zdaj vidi, da 
je zelo samosvoja in odločna 
ter je navajena, da doseže 
vse, kar ji pade na pamet," 
se posmeji. Pri otrocih se 

zelo trudi spodbujati domi-
šljijo. "Žiga, ki je v drugem 
razredu, mi recimo vsak dan 
napiše zgodbico, sestavljeno 
iz sedmih do desetih stav-
kov. Ob koncu šolskega leta 
jih bom povezala v knjižico 
in jo opremila z njegovimi 
risbicami," se ji zaiskrijo oči 
ob misli na originalno dari-
lo, ki ga pripravlja zanj. Pri 
njej se tudi sicer ves čas kaj 

ustvarja, otroci imajo na raz-
polago ogromno barvic in 
papirja ter drugega materia-
la, ki jim pomaga pri izraža-
nju njihove domišljije. Vča-
sih pa tudi skupaj iščejo 
ideje za nove zgodbe. "Ob 
pisanju za otroke je dobro 
imeti ob sebi nekoga enake 
starosti, kot so tisti, ki jim je 
knjiga namenjena," je pou-
darila in razložila, da domi-

šljija otrok ubira povsem 
druga pota kot pri odraslih. 
"Včasih se nam kakšna otro-
ška ideja zdi povsem trapa-
sta, a na papirju se lahko iz 
tega razvije čudovita zgod-
ba." Tako je skozi pogovor z 
Ajdo in Žigom nastala tudi 
zgodbica o izgubljeni rdeči 
nogavički iz pravljice Ajda 
in čarovniške težave v pra-
vljični deželi, prav tako sta ji 
pomagala pri pisanju knjige 
za Julijo.
Vse knjige za njene vnuke 
so nastale popolnoma spon-
tano, porodile so se iz trenu-
tnega navdiha, je pojasnila 
Milena Miklavčič. "In ker 
otroci sodelujejo pri njiho-
vem nastajanju, jim rečejo 
'naše' knjižice, nimajo jih 
samo za moje knjige," se za-
dovoljno namuzne. Pa to ne 
pomeni, hitro doda, da želi 
vzgojiti prihodnje pisatelje. 
"Želim le, da odrastejo v lju-
di z domišljijo." To se ji zdi 
zelo pomembno, saj je pre-
pričana, da lahko opravljaš 
še tako dolgočasen poklic, a 
če boš imel v prostem času 
možnost izživeti svojo do-
mišljijo in izraziti svoj 
ustvarjalni duh, ti nikoli ne 
bo dolgčas in ti nikoli ne bo 
zmanjkalo dela.

Za vsakega vnuka svoja pravljica
Pisateljica, novinarka in publicistka Milena Miklavčič namesto kupljenih igrač, ki obležijo v kakem kotu, svojim vnukom raje podarja zgodbe, s katerimi 
jim pomaga razvijati njihovo domišljijo. 

Milena Miklavčič s knjigami za svoje štiri vnuke

Po uspešnice Ogenj, rit in kače niso za igrače 
ter njenem nadaljevanju s podnaslovom Babice, 
hčere, vnukinje zdaj Milena Miklavčič piše že 
tretjo knjigo, v kateri bo zbrala samo moške 
zgodbe. Njen izid je predviden v septembru, že 
zdaj pa ima zbranega ogromno gradiva. "Moški 
so zelo odprti, radi pripovedujejo svoje zgodbe, 
kar me je zelo presenetilo," je priznala. Prvi dve 
knjigi sta ta čas razstavljeni v Konzorciju v 
Ljubljani, saj sta že peto leto med najbolj 
branimi in prodajanimi knjigami pri nas. "To se 
mi zdi čudovito za nekoga, ki je moral prehoditi 
trnovo pot od Žirov do Konzorcija," se ob tem 
zadovoljno nasmeje Milena Miklavčič.

Igor Kavčič

Žiri – To, da lokalno umetni-
ško združenje praznuje šti-
rideset let neprekinjenega 
delovanja, na Slovenskem ni 
ravno pogosta praksa. Tovr-
stna društva pogosto ne 
zmorejo v tako dolgem ob-
dobju združevati članov s 

tako različnimi umetniški-
mi značaji, ki delujejo na 
tako širokem področju ume-
tnosti.
"Slikarji, kiparji, fotografi, 
ilustratorji, stripovski avtor-
ji, oblikovalci, pesniki, arhi-
tekti, literati, glasbeniki, 
dramski igralci, tkalci, rez-
barji, publicisti in najbrž še 

kdo z drugačnim nazivom 
se trudimo umetnost v vseh 
njenih razsežnostih razšir-
jati, deliti naprej, prav do 
vsakega posameznika, sose-
da, prijatelja ali pa sovražni-
ka. Ni sito, kako sami sebe 
predstavljamo, gre za sanje, 
ki jih živimo, s katerimi pu-
ščamo umetniško izražen 

pečat in ki jih nenehno pre-
našamo v vsakdan vsako-
gar," ob obletnici Združe-
nja umetnikov Škofja Loka 
razmišlja pesnica Agata 
Trojar.
Pobudo za razstavo je dalo 
združenje DPD Svoda Žiri, 
saj dve članici, kiparka mlaj-
še generacije Katja Bogataj 
in že uveljavljena slikarka 
Barbara Kastelec, izhajata iz 
Žirov. "Odločila sem se, da 
ju v Žireh nekoliko bolj iz-
postavim. Tako ima Katja 
instalacijo v svoji sobi, Bar-
bara pa je razstavila sliko 
večjega formata," je poveda-
la predsednica Združenja 
umetnikov Agata Pavlovec 
in dodala, da je prav, da se 
predstavijo tudi v obeh doli-
nah, v vseh štirih občinah, 
ki so bile v času nastanka 
združenja vključene v obči-
no Škofja Loka. Nekaj dni 
pred tem so tako pripravili 
tudi razstavo v Poljanah. 
Ob obeh žirovskih članicah 
združenja so se s svojimi 
deli predstavili še: Berko, 
Rado Dagarin, Barbara 
Demšar, Boge Dimovski, 
Irena Jeras Dimovska, Pavel 
Florjančič, Tomaž Furlan, 

Peter Gaber, Simon Mlakar, 
Tit Nešović, Boris Oblak, 
Agata Pavlovec, Mirna Pa-
vlovec, Janez Plestenjak, 
Matej Plestenjak, Petra Ple-
stenjak, Maja Šubic, Nataša 
Šušteršič Plotajs, na odprtju 
pa je pesmi brala Agata Tro-
jar. Sicer pa razstava prika-
zuje mešanico likovnih 
usmeritev posameznih av-
torjev, saj je bil tak tudi kon-
cept predstavitve, niso se 
namreč odločili za tematsko 
oziroma bolj konceptualno 
poglobljeno razstavo.
Ob razstavi so tudi sporoči-
li, da je dobitnik Groharjeve 
štipendije, ki jo vsako leto 
podelijo enemu izmed čla-
nov, slikar Peter Gaber. "Na 
Groharjevo štipendijo gle-

dam kot na mešanico po-
hvale za moj trud v prete-
klih letih in spodbude za 
naprej. Podeljujejo mi jo 
kolegi, ki jih cenim, zato 
sem je iskreno vesel," je po-
vedal Gaber, ki je član zdru-
ženja šest let, o tem, kaj ga 
v njem navdušuje, pa dodal: 
"Združenje umetnikov ima 
veliko močnih karakterjev, 
ki so uspešni umetniki z 
dolgoletnimi izkušnjami. 
Zanimivo je sodelovati v 
krogu ljudi, ki so videli tek-
tonske menjave sistemov in 
trendov, tako političnih, kot 
umetnostnih." Letos se bo 
predvsem posvetil delu v 
ateljeju, slikal cele tedne – v 
upanju, da ga bodo druge 
stvari čim manj motile.

Svoboda za dvajset umetnikov 
Galerija DPD Svoboda Žiri je v februarju gostila skupinsko razstavo Združenja umetnikov  
Škofja Loka, ki letos praznuje štirideset let delovanja.

Na odprtje razstave so prišli avtorji del in številni ljubitelji likovne umetnosti. / Foto: Tanja Mlinar

Pesnica Agata Trojar je brala svojo poezijo. /Foto: Tanja Mlinar
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Edi Sever je 
znan škofjeloški obraz. Lo-
čani ga prepoznavajo kot 
odličnega akvarelista in v 
marsikaterem domu visi 
njegova slika, v preteklosti 
pa je za svoja dela prejel tudi 
marsikatero nagrado. Za-
dnjo pred dnevi, ko je z li-
kovnimi kolegi stopil na 
oder prejemnikov nagrad v 
ljubiteljski kulturi. Kot član 
skupine Art FEMPIS je ko-
nec januarja namreč prejel 
srebrno plaketo JSKD. Da 
skupina Art FEMPIS za svo-
jim imenom skriva pet slo-
venskih ljubiteljskih slikar-
jev, izvrstnih krajinarjev, 
katerih delo dosega zavidljiv 
nivo in ki so priznani v do-
mačih in mednarodnih 
umetniških krogih, je zapi-
sano v obrazložitvi nagrade, 
poleg skupinske pa imajo 
posamezni člani Feliks Frü-
hauf, Ivo Kolar, Marijan Mi-
klavec, Edi Sever in Pavel 
Ščurk tudi bogato samostoj-
no slikarsko zgodovino.
Kakorkoli sem se trudil in 
iskal povezavo med akvare-
lom in besedo FEMPIS, mi 
njenega pomena ni uspelo 
razkriti. In jo je Edi: "Ime se-

stavljajo prve črke naših 
imen Feliks, Edi, Marjan, 
Ivo, Pavle in na koncu Slove-
nija. Prej je bil prvi Franc in 
zadnji Srečo, odkar je Franc 
pokojni, smo Sreča spreme-
nili v Feliksa in ga postavili 
na prvo mesto." Vsi našteti 
slikarji prihajajo vsak iz dru-
gega konca Slovenije, ob Edi-
ju iz Škofje Loke prihajajo še 
iz Sežane, Ljubljane, Sloven-
skih Konjic, Dravograda in 
Topolščice. Vsi so dolgoletni 
člani KUD Klinični center in 
Medicinska fakulteta dr. Lojz 
Kraigher, kjer so pred dvaj-
set in več leti sprejeli pobu-
do, da bi učili slikati zdravni-
ke in drugo osebje bolnice. 
Največkrat so bile to delavni-
ce v Termah Zreče. "Nekaj 
prijateljev, izrazitih akvareli-
stov, se nas je tako leta 2002 
povezalo v skupino Art FEM-
PIS," se spominja Edi. Ob 
domačih slikarskih koloni-
jah je šesterica slikarskih pri-
jateljev kmalu začela hoditi 
na slikarske tedne in sreča-
nja v tujino, v Pariz, Prago, 
Kotor, Provanso, Berlin, To-
skano, Palmo de Mallorco, 
na Sardinijo, Korziko, Ma-
džarsko …
Vsaj dvakrat ali trikrat na 
leto se vsi skupaj dobijo na 

kakšni "potujoči slikarski 
koloniji". "Med seboj se do-
bro razumemo, saj smo si 
tudi generacijsko zelo blizu, 
vsi stari med sedemdeset in 
osemdeset let. Saj veste, 
kako pravi tista od navijačev 
splitskega Hajduka "U rado-
sti i u bijesu uvijek vjerni 
bijelom dresu" (v veselju in 
jezi vedno zvesti belemu 
dresu). Med seboj se nikoli 
nismo sprli, pravzaprav smo 
se že kar navadili eden na 
drugega," o druženju s pri-
jatelji slikarji pripoveduje 
sogovornik; da so njihova 
gostovanja v tujini nekaj 
najlepšega in na njih dobi-
vajo vedno nove in nove sli-
karske kolege, ki jih potem 
gostijo tudi na svojih domo-
vih v Sloveniji. Čeprav veči-
noma slikajo akvarele, so si 
v svoji likovni govorici zelo 
različni. 

Skrbi za dobro slikarsko 
formo
Edi Sever je po stroki sicer 
litograf in je svoj poklicni 
vek preživel v tiskarni Mla-
dinske knjige. Že v mladih 
letih se je navdušil tudi za 
likovno ustvarjanje. Po od-
služenem vojaškem roku se 

je ukvarjal z intarzijami, sli-
kal je olja, na neki koloniji v 
Novem mestu pa se je nav-
dušil nad akvarelom. "Akva-
rel je super tehnika za kolo-
nije. Lahko jih slikaš hitreje 
kot platna in jih tako na ko-
lonijah narediš več. Še v bi-
vši državi sem bil na več ko-
lonijah v Srbiji, na Kosovu 
in sem nabral mnogo izku-
šenj z akvareli. Sicer slikam 
tudi akrile, dobra risba pa je 
tako ali tako osnova," pripo-
veduje odlični akvarelist, da 
kupuje ruske barve, ki so 
bolj mehke po teksturi in se 
z njimi lažje dela.
"Najprej hodim neki motiv 
opazovat, naredim fotografi-
jo, skico, potem pa se doma 
lotim slike. Skica je motiv, 
kot ga vidim, fotografija mi 
da barve. Rad pa delam tudi 
zunaj, v naravi, seveda ko je 
vreme za to primerno," pri-
poveduje Edi in v duhovi-

tem tonu nadaljuje: "V pri-
spodobi bi rekel takole: greš 
po cesti, vidiš žensko, ki te 
pritegne ali ne. Potem po-
skušaš ugotoviti, zakaj te je 
pritegnila. In ko to izveš, 
boš vedel, kaj bo na sliki." 
Sever slika tako arhitekturo 
in krajine kot akt ter druge 
figuralne motive.
Da je bilo v Škofji Loki in 
obeh dolinah včasih tudi do 
štirideset zelo kvalitetnih 
ljubiteljskih slikarjev, da jih 
je pod svoje okrilje vzel An-
drej Pavlovec, bil do njih po-
šten, a tudi piker, če je bilo 
treba. "S profesionalci nikoli 
nisem prihajal v nasprotja. 
Lepo smo se razumeli z zna-
nimi slikarji, kot so Veljko 
Toman, Savo Sovre, Leon 
Koporec. Vsak slika svoje 
stvari in na svoj način," pove 
Sever, da v petdesetih letih, 
kolikor že traja njegov naj-
ljubši hobi slikanje, sicer ni-

koli ni delal prav za prodajo, 
a je bilo včasih precej večje 
povpraševanje po slikah, še 
posebej akvarelih. Kdo si je 
zaželel kolekcijo akvrelov za 
koledar, drugi za opremo 
sob v turističnem objektu, v 
Luki Koper za ladje …
Kot rojen "Puštuc" se pred-
stavlja tudi na razstavi Pu-
štuci u Lok, vsako sredo uči 
slikanje akvarela v okviru 
Društva upokojencev Škofja 
Loka. "Imam pet deklic, ki 
se želijo izpopolniti v akva-
relu. Vedno jim pravim: ni-
kar ne kopirajte drugih, na-
redite po svoje, tako kot zna-
te in zmorete," pove o svojih 
tečajnicah upokojenkah. 
Ta čas pripravlja dela za raz-
stavo v Kliničnem centru, ki 
jo bo imel aprila, še prej bo 
razstavil s "Puštuci". "Sicer 
pa se nič ne priganjam, sli-
kam toliko, da ostanem v 
dobri kondiciji."

S čopičem je 
videl Evropo
Konec januarja je srebrni znak JSKD prejela skupina Art FEMPIS, skupina 
petih ljubiteljskih slikarjev akvarelistov. Med njimi je tudi med Ločani znan 
ustvarjalec Edi Sever.

Nič koliko čudovitih akvarelov je Edi Sever naslikal v svojem mini ateljeju na Partizanski 
cesti. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Škofja Loka – Lani jeseni je 
Ivan Cankar, edini slovenski 
pisec, ki v zgodovini sloven-
ske literature, če je ta bog 
oče, sedi v isti vrsti poleg 
Franceta Prešerna, dobil 
tudi svojo stripovsko izved-
bo z naslovom Ivan Cankar: 
podobe iz življenja. Osre-
dnja "krivca" zanjo sta zgo-
dovinar dr. Blaž Vurnik, za-
poslen v Mestnem muzeju 
Ljubljana, in plodovit stripo-
vski avtor Zoran Smiljanić. 
Da sta delo opravila "od vra-
ga" dobro, so dokazali obi-
skovalci novembrskega tra-

dicionalnega Slovenskega 
knjižnega sejma, ki so strip 
izbrali za knjigo leta 2018. 
Ker v Muzejskem društvu 
Škofja Loka vedo, kaj je do-
bro, in so z aktualnimi stvar-
mi na tekočem, so soavtorja 
tokrat povabili na Blaznikov 
večer, da starim in morebi-
tnim novim bralcem pobliže 
predstavita, kako se tem 
stvarem streže. Na pogovoru 
v Kašči sta iskriva sogovor-
nika govorila o zahtevni na-
logi vstopiti v Ivanov svet, 
kako sta sodelovala pri delu 
in zakaj se njima zdi, da je 
strip pravi medij tudi, ko gre 
za zgodbo o Cankarju. 

Naš junak Ivan 

Risar Zoran Smiljanić in scenarist dr. Blaž Vurnik
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www.visitkranj.com

10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - Prešernovo gledališče

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki v spremstvu staršev 
ali kot skupine najkasneje do 28. 2. 2019.

Dan
veselih
ust

2
MAREC

SOBOTA

Igor Kavčič

Škofja Loka – Orkester Cre-
scendo je skoraj polno dvo-
rano poslušalcev tokrat po-
peljali v daljno Rusijo. Leto-
šnji koncert se je sicer na 
urniku Gasbenega društva 
Crescendo znašel nekoliko 
kasneje kot običajno, saj so 
se glasbeniki želeli izogniti 
božično-novoletnemu vrve-
žu in publiki ponuditi dobro 
glasbo v kulturno sicer iz-
praznjenem ponovoletnem 
času.
Orkester je tokrat igral glas-
bo Petra Iljiča Čajkovskega. 
Orkester je v čudovitem ve-

čeru "ozvočil" razburljivo in 
razgibano življenje glasbe-
nega genija. Obiskovalci 
koncerta so tudi tokrat iz-
pod dirigentske palice Žige 
Kerta lahko prisluhnili od-
lomkom iz baletov Hrestač 
in Labodje jezero, Senti-
mentalnemu valčku in Kon-
certu za orkester in violino, 
ki velja za enega najtežjih, a 
hkrati tudi enega najlepših 
koncertov. Na violini je po-
slušalce tokrat navdušil 
Tim Skalar Demšar, ki je bil 
tudi koncertni mojster veče-
ra. Skozi življenje Petra Ilji-
ča Čajkovskega in skozi 
zgodbe, ki jih skrivajo nje-

gove skladbe, je obiskovalce 
popeljal voditelj Gašper 
Murn.
"Upamo, da je publika v 
dvorani uživala, tako kot 
smo nastopajoči," so pove-
dali v orkestru. O tem vsaj 
po gromkih aplavzih publi-
ke ne gre dvomiti. V Glasbe-
nem društvu Crescendo si-
cer načrtujejo pestro leto, ki 
ga boste lahko že v kratkem 
preživljali z njimi. Prvi na-
mig je že, da Crescendo tudi 
letos čaka zdaj že tradicio-
nalni koncert na Škofjelo-
škem gradu, na katerem 
bodo publiko tokrat popelja-
li na Evrovizijo.

Glasba Čajkovskega
V Sokolskem domu so na že tradicionalnem koncertu zazveneli zvoki 
Simfoničnega orkestra Crescendo.

Škofja Loka – Društvo prijateljev mladine Škofja Loka je spet 
pripravilo počitniška programa Dobimo se ob pol desetih in 
Zabavne počitnice, ki ta teden otrokom od 1. do 7. razreda 
omogoča prijetne počitniške doživljaje. Zabavne počitnice 
so plačljivo počitniško varstvo, ki poteka vsak dan od 7.30 
do 16. ure.  V okviru brezplačnega počitniškega programa 
Dobimo se ob pol desetih pa se dobivajo v telovadnici OŠ 
Škofja Loka - Mesto, program pa traja do 12.30. 

Živahno med zimskimi počitnicami

Orkester je navdušil skoraj polno dvorano Sokolskega doma. / Foto: arhiv Crescendo

Ana Šubic

Železniki, Žiri, Gorenja vas 
– Lokalna učna središča 
(LUS), ki jih je Ljudska uni-
verza Škofja Loka v okviru 
evropskega projekta predla-
ni vzpostavila v Železnikih, 
Žireh in Gorenji vasi, so 
med občani naletela na do-
ber odziv, zato so jih ob fi-
nančni podpori vseh treh 
občin ohranili in tako še na-
prej nudijo brezplačna izo-
braževanja. Vodja izobraže-
vanj Jaka Šubic je dejal, da 
čakajo še odločbo gospodar-
skega ministrstva o projektu 
Centri medgeneracijskega 
učenja, s katerim želijo na 
vseh treh lokacijah omogo-
čiti dodatna izobraževanja.
V LUS Železniki, ki deluje v 
prostorih kulturnega doma, 
so letos že izpeljali tečaj ši-
vanja, oblikovanja gline in 
spoznavanje domačih zelišč. 
V kratkem bodo končali de-
lavnico Zdrava hrbtenica je 
steber zdravja, medtem ko 
se bodo tečaji angleščine, 
nemščine in španščine izte-
kli v aprilu. Marca že načrtu-

jejo delavnici Nega in oskr-
ba starejših ter Stopimo v 
svet računalnikov, v kateri 
se je še možno prijaviti, prav 
tako še zbirajo prijave za iz-
delavo kratkega videa. V 
programe je trenutno prija-
vljenih 118 občanov.
V LUS Gorenja vas, ki zača-
sno deluje v upravni stavbi 
Rudnika Žirovski vrh, so za 
letošnje vsebine prejeli 143 
prijav. Oblikovanje gline se 
je že izteklo, ta teden se kon-
čuje tudi tečaj italijanščine, 

angleško in špansko pa se 
bodo učili še do aprila oz. 
maja. Prav tako že potekata 
tečaja šivanja in kvačkanja, 
kmalu se bodo učili retorike 
in javnega nastopanja. Prija-
ve so možne še na računal-
niško delavnico, Šolo za ži-
vljenje in delavnico nege 
starejših, ki jih načrtujejo v 
marcu, ter za desetprstno 
tipkanje in delavnico Sodob-
no gospodinjstvo, ki ju bodo 
izvedli v primeru zadostne-
ga zanimanja.

Tudi v LUS Žiri usvajajo 
nova znanja. V Kulturnem 
središču Stare Žiri so že iz-
peljali računalniško delavni-
co in delavnico o zeliščih, še 
vedno potekata tečaja nem-
ščine in španščine, marca 
pa se bodo posvetili tudi 
negi starejših, za kar še zbi-
rajo prijave. Enako velja za 
izdelavo kratkega videa in 
delavnico Spoznajmo svet 
filca; njuna izvedba je odvi-
sna od zanimanja. V leto-
šnje programe je za zdaj 
prijavljenih 86 občanov.
Letos sta bili najbolje obi-
skani delavnici o zeliščih v 
Žireh in Železnikih. "Vedno 
je aktualno kvačkanje, tre-
nutno imamo tudi veliko za-
nimanja za šivanje – v Gore-
nji vasi in Železnikih še za 
eno skupino, sicer pa tudi v 
Žireh želijo, da v program 
uvrstimo tečaj šivanja. Do-
bro so obiskani tečaji tujih 
jezikov, veliko je bilo tudi 
interesa za oblikovanje gli-
ne," je razložil Šubic. Prija-
ve sprejemajo na številki 
04/506 13 60 in e-naslovu 
jaka.subic@guest.arnes.si.

Po znanje v učna središča
V Lokalnih učnih središčih v Poljanski in Selški dolini še naprej potekajo brezplačna izobraževanja.

Delavnica oblikovanja gline v Železnikih

Škofja Loka – Sokolski dom v Škofji Loki je v četrtek gostil 
srečanje gorenjskih srednješolskih zborov, že četrto po vr-
sti. Oblikovanje skupnega koncerta se je začelo v letu 2016 
na Gimnaziji Kranj, nadaljevalo na BC Naklo in lani na Gim-
naziji Jesenice. Letos je organizacijo srečanja prevzela Gim-
nazija Škofja Loka in v Sokolskem domu gostila več kot dve-
sto mladih pevcev iz vse Gorenjske. Na koncertu je nastopi-
lo sedem pevskih zborov z Gimnazije Kranj, BC Naklo, Gi-
mnazije Jesenice, GSŠRM Kamnik in Gimnazije Škofja Loka. 

Srednješolci na pomladnem koncertu

V Sokolskem domu so ubrano zapeli dijaški zbori s petih 
gorenjskih srednjih šol. / Foto: Primož Pičulin
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Škofja Loka – Drugi februar-
ski konec tedna sta Škofja 
Loka in Stari vrh gostila tra-
dicionalni Pokal Loka, tek-
movanje in druženje naj-
boljših mladih alpskih smu-
čarjev sveta. 
Tekmovanja se je tudi letos 
udeležilo več kot dvesto mla-
dih smučark in smučarjev iz 
32 držav.
Tekmovanje, ki je eno od 
treh največjih tekmovanj 
mladih smučarjev na svetu, 
je v imenu častnega pokrovi-

telja predsednika Vlade Re-
publike Slovenije Marjana 
Šarca odprl minister za izo-
braževanje, znanost in šport 
Jernej Pikalo. »V vsakem 
tekmovanju je tudi sodelo-
vanje. Poleg tega tekmova-
nja niso le priložnost, da se 
pomerite med seboj, pač pa 
tudi, da boste znali ceniti 
prijateljstva, ki se rojevajo v 
vaši športni karieri,« je pou-
daril minister Pikalo.
Mlade iz vseh koncev sveta 
in številne Ločane, ki so se 
na praznični 8. februar 
zbrali na Trgu pod gradom, 

sta pozdravila tudi predse-
dnica organizacijskega od-
bora Barbara Kuerner Čad 
in domači župan Tine Radi-
nja. »Mi, ki tukaj živimo, 
verjamemo, da je Škofja 
Loka ena izmed zibelk smu-
čanja in da se je prav na teh 
strminah okoli nas rojevalo 
slovensko smučanje, na 
okoliških smučiščih pa so se 
kalili nekateri najuspešnejši 
smučarji vseh generacij. Ne 
nazadnje se je prav prva ko-
lajna na velikih tekmovanjih 
skalila na teh pobočjih, leta 
1982 pa jo je osvojil Boris 

Strel, naš žal prehitro pre-
minuli someščan,« je pou-
daril župan Radinja.
Vsi skupaj so si nato ogleda-
li atraktivno nočno tekmova-
nje v paralelnem slalomu 
pod Loškim gradom. Na 
njem so se najbolj izkazali 
mladi slovenski smučarji.
Naslednji dan, v soboto, je na 
smučišču Stari vrh potekalo 
tekmovanje v veleslalomu, 
kjer so med dekleti najboljše 
rezultate za Slovenijo dosegle 
Hana Andolšek Vertovšek s 
petim mestom pri mlajših 
deklicah, Nina Drobnič s še-
stim mestom in Rebeka Ka-
lan z osmim mestom, obe pri 
starejših deklicah. V kategori-
ji mlajših dečkov je 15. mesto 
dosegel Gal Hajdinjak, pri 
starejših dečkih sta bila naj-
boljša Andraž Sešlar z dru-
gim mestom in Jakob Ander-
lič s četrtim mestom.
V nedeljo je v slalomu Nina 
Drobnič v kategoriji starejših 
deklic dosegla odlično četrto 
mesto, Anže Podlipnik med 
starejšimi dečki je bil drugi, 
Andraž Sešlar pa četrti. Pri 
mlajših deklicah je Hana An-
dolšek Vertovšek osvojila peto 
mesto, pri mlajših dečkih pa 
je bil najboljši slovenski tek-
movalec Matej Mencinger, ki 
je zasedel osmo mesto. 
Ekipa mladih slovenskih 
smučarjev se je v skupnem 
seštevku tudi letos izvrstno 

izkazala, saj so med 31 repre-
zentancami dosegli odlično 
prvo mesto. Drugi so bili Slo-
vaki, tretje mesto pa je zase-
dla avstrijska reprezentanca.
Organizatorji iz Smučarske-
ga kluba Alpetour so se tudi 
letos izkazali in dokazali, da 
značilnosti Pokala Loka osta-
jata vrhunska organizacija in 
gostoljubje. V okviru tega 
združijo moči Smučarski 
klub Alpetour, Občina Ško-
fja Loka, sponzorji, lokalne 
turistične organizacije in šte-
vilni prostovoljci. "Naš klub 

ostaja eden izmed najuspe-
šnejših smučarskih klubov v 
Sloveniji. Tekmovalke in tek-
movalci v vseh kategorijah in 
starostnih skupinah dosega-
jo odlične rezultate, tako na 
domačih tekmovanjih kot na 
tekmovanjih v tujini. Člani 
Smučarskega kluba Alpeto-
ur smo ponosni, da se naša 
članica Klara Livk, ki je prav 
tako tekmovala na Pokalu 
Loka, že kali na tekmovanjih 
v slalomu za svetovni pokal," 
je povedal predsednik kluba 
Jaka Matek.

Gostitelji Pokala Loka 
so se znova izkazali
V Smučarskem klubu Alpetour so se izkazali z organizacijo letos že 44. Pokala Loka, za veselje 
gostiteljev pa so poskrbeli tudi mladi slovenski upi alpskega smučanja, ki so osvojili ekipno zmago.

Pod Loškim gradom je potekalo atraktivno nočno tekmovanje v paralelnem slalomu.

Obiskovalci si še do četrtka lahko ogledajo zanimivo 
razstavo Pokal Loka in Sledi v snegu, ki je na ogled v 
Sokolskem domu, avtorja pa sta Peter Pokorn ml. in  
Marko Šubic. 

Na Starem vrhu so se v soboto mladi pomerili v 
veleslalomu, v nedeljo pa v slalomu. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Letošnja 
prireditev s podelitvijo pri-
znanj je potekala na Brdu 
pri Kranju, na njej pa je Blo-
udkovo plaketo za življenj-
sko delo prejel Škofjeločan 
Matjaž Hafner.
Matjaž Hafner je že od mla-
dih let zelo uspešen v špor-
tu. Po zelo uspešni košar-
karski karieri je delo nada-
ljeval kot trener v klubu in 
nato kot sodnik za košarko. 
Nato se je posvečal alpske-
mu smučanju in postal uči-
telj smučanja ter eden od 
snovalcev prve alpske smu-
čarske šole. Še sedaj vsako 
leto pomaga pri izvedbi ene-
ga največjih otroških tekmo-
vanj v alpskem smučanju 
Pokala Loka. Leta 1975 je 

opravil tudi izpit za medna-
rodnega tehničnega delega-
ta FIS na tekmovanjih v alp-
skem smučanju, leta 1979 
pa je bil imenovan za pred-
sednika Alpskega odbora 

SZS. Kot upokojenec je še 
zdaj zelo aktiven. "Priznanje 
me je zelo presenetilo. 
Zame pomeni čast in nekaj 
lepega," je po podelitvi pove-
dal Matjaž Hafner.

Bloudkova plaketa 
Matjažu Hafnerju
Na predlog Smučarskega kluba Alpetour je Škofjeločan Matjaž Hafner dobil 
Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu.

Matjaž Hafner je prejel Bloudkovo plaketo. / Foto: Tina Dokl
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Četrt leta zastonj –25 %
Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 
se celostno posvečamo svojemu zdravju 
in dobremu počutju. 
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 
za mentalno dobro počutje (mentalni 
trening IMT in NLP). Starodavna znanja 
tradicionalne kitajske medicine (TKM) 
nam pomagajo razumeti, kako smo 
povezani z naravo in vesoljem, kako se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 
hrani odstira pogled na prehranjevanje z 
energijskega vidika. Dodana so še moja 
razmišljanja in osebna dognanja, ki so 
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  
Z veseljem vam jih posredujem. 
Izberite tiste, za katere začutite, da so 
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  
in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  
 
Prisrčno vabljeni k branju. 
Nena Veber

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 
 – Prijatelja
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Maja Bertoncelj

Gorenja vas – V Sarajevu v 
Bosni in Hercegovini je od 
10. do 15. februarja potekal 
zimski olimpijski festival 
evropske mladine. Nastopi-
lo je 1500 športnikov in 
športnic iz petdesetih držav. 
Slovenska reprezentanca je 
štela 32 športnikov (16 fan-
tov in 16 deklet), ki so tek-
movali v osmih športih. Ve-
lik uspeh je dosegla alpska 
smučarka Rebeka Oblak iz 
Gorenje vasi. Članica SK 
Ljubljana Kristianija je v ve-
leslalomu na Jahorini osvo-
jila srebrno medaljo.
Prismučala si jo predvsem z 
odlično drugo vožnjo, po-
tem ko je bila po prvi na pe-
tem mestu. "V prvi vožnji je 
bilo zelo težko, saj sem bila 
včeraj ves dan bolna. Bruha-
la sem celo noč in sem bila 
brez energije. Za drugi tek 
sem se skušala motivirati in 
sem dala vse od sebe. Šla 
sem na vse ali nič," je pove-

dala 17-letnica, sicer članica 
slovenske ženske (mladin-
ske) C-ekipe. V moški ekipi 
v smučanju je bil izmed Slo-
vencev najboljši Škofjeločan 
Martin Križaj s 17. in 18. 
mestom.

Medalja Rebeke Oblak je 
bila druga slovenska meda-
lja na letošnjem zimskem 
festivalu evropske mladine. 
Prvo, prav tako srebrno, je 
pritekel in pristreljal biatlo-
nec Lovro Planko. 

Srebro Rebeke Oblak
Mlada alpska smučarka je na olimpijskem festivalu evropske mladine 
osvojila srebrno medaljo. Prismučala si jo je na Jahorini nad Sarajevom.

Rebeka Oblak je srebrno medaljo osvojila v veleslalomu. 

Fo
to

: a
rh

iv
 O

K
S

Maja Bertoncelj

Ljubljana – V Seefeldu v Av-
striji poteka svetovno prven-
stvo v nordijskem smuča-
nju. V boju za odličja bodo 
tudi naše smučarske skakal-
ke, ki jih prva tekma čaka 
danes, ko se bodo pomerile 
na ekipni tekmi, na kateri so 
v ožjem krogu favoritinj za 
medaljo. Jutri bodo tekmo-
vale na posamični tekmi, v 
soboto, 2. marca, pa skupaj 
s fanti še na tekmi v meša-
nih ekipah.

V boj za odličje tudi Nika 
Križnar
Najboljša Slovenka v sku-
pnem seštevku svetovnega 
pokala je v letošnji zimi 
Nika Križnar na šestem me-
stu. Na predstavitvi ekipe 
pred odhodom v Avstrijo je 
bila članica SSK Žiri optimi-
stična. "Sem dobre volje, 
kljub temu da mi v Oberst-
dorfu ni šlo vse po načrtih. 
Skušala sem izboljšati skoke 
na veliki skakalnici. Vidi se, 
da se na večji napravi še ne 
znajdem. Osebno mi je bolj 
pri srcu manjša skakalnica 
in upam, da bo tako tudi na 
svetovnem prvenstvu. Skoki 

so konstantni. Nekaj po-
pravkov je še potrebnih pri 
postavitvi smuči v zraku in 
pri telemarku. Vem, da to 
lahko izboljšam. Se že vese-
lim Seefelda," je povedala 
Nika Križnar, ki se zaveda, 

da imajo tako posamično 
kot ekipno možnosti za odli-
čje: "Imamo veliko možno-
sti. Tudi na ekipni tekmi na 
Ljubnem smo pokazale, da 
sodimo na stopničke. Če 
vsaka naredi skok, kot ga 
zna, smo lahko med prvimi 
tremi. Potrudile se bomo in 
potem bomo videli, kam so-
dimo."
Konkurenca je tudi v žen-
skih smučarskih skokih vsa-
ko leto večja. Dekleta napre-
dujejo, tudi pri Križnarjevi 
je tako. "Skozi celotno leto-
šnjo sezono sem konstan-
tna, ni večjih nihanj, kar je v 

primerjavi z lani napredek. 
Lani sem začela slabše, po-
tem prišla do stopničk, nato 
je šlo znova navzdol. Upam, 
da bom v stilu letošnjih re-
zultatov ali še bolje nadalje-
vala do konca sezone," je še 

povedala Nika Križnar, ki je 
zaradi tekmovanj veliko na 
poti, prosti čas pa posveti 
predvsem šoli. Ko je doma, 
je tako večinoma v Kranju.

Trener Zupančič: Smo 
med favoriti za najvišja 
mesta, kar nas veseli.
Glede na rezultate v sezoni 
je pred svetovnim prven-
stvom lahko optimističen 
tudi trener Zoran Zupančič. 
"Nastope smo čez zimo sto-
pnjevali in mislim, da ima-
mo možnosti za medaljo 
tako na ekipni kot na posa-

mični tekmi. Zadovoljni 
smo z dosedanjim potekom 
sezone, imamo pa še rezer-
ve. Upam, da jih bodo de-
kleta v Seefeldu izkoristila. 
Na dveh tehničnih trenin-
gih, ki jih imamo še pred 
odhodom v Avstrijo, bomo 
skušali odpraviti zadnje po-
manjkljivosti in preizkusiti 
še nekaj opreme," je sredi 
preteklega tedna povedal 
trener iz Žirov, ki je leto-
šnjo zimo prvič glavni tre-
ner slovenske ženske repre-
zentance. O ciljih na prven-
stvu pravi: "Posamično si 
želimo eno tekmovalko do 
petega, drugo do desetega 
in preostali dve do dvajsete-
ga mesta. To so visoki cilji, 
še posebno sedaj, ko smo 
ostali brez Eme Klinec. A če 
bodo druge odskakale, kot 
znajo, mislim, da je to dose-
gljivo. Krog favoritinj se je 
tudi pri dekletih povečal. 
Vesel sem, da imamo tudi 
ekipno tekmo, kjer bo naš 
cilj medalja." Je realna, gle-
de na dosedanji potek sezo-
ne, s katerim je Zupančič 
zadovoljen: "Edina črna toč-
ka, ki se nam je zgodila, je 
bil padec Eme Klinec na dr-
žavnem prvenstvu. Do ta-
krat je bila v sezoni dvakrat 

na stopničkah, poleti je 
zmagala na grand prixu. 
Bila je naša najmočnejša 
tekmovalka. Z njo bi bilo 
vsekakor lažje. Imamo pa še 
druga dekleta, ki stopnjuje-
jo svoje nastope in z njimi 
smo v igri, z dvema tudi za 
medaljo. Smo med favoriti, 
kar nas veseli." Kakšni bodo 
njegovi zadnji napotki pred 
tekmo? "Skozi celotno sezo-
no smo v visokem ritmu, 

tekmovalke so tega navaje-
ne, nič dodatnega ne bomo 
preskušali. Ritem, navade 
ostanejo enake. Upam, da 
bodo tekmovalke ostale mir-
ne in zdrave," je odgovoril. 
Prva serija ženske ekipne 
tekme se bo začela danes ob 
16.15. Zupančič je v Avstrijo 
odpeljal pet deklet: poleg 
Križnarjeve še Špelo Rogelj, 
Majo Vtič, Jernejo Brecl in 
Uršo Bogataj.

Skakalke v boj  
za odličja
Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki poteka v Seefeldu v Avstriji, so v krogu favoritinj 
za medalje tudi naše smučarske skakalke na čelu z Niko Križnar, ki je v seštevku svetovnega pokala 
trenutno na šestem mestu.

Nika Križnar je v letošnji zimi naredila še korak naprej. Je 
konstantna in trenutno šesta skakalka sezone. 
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Trener Zoran Zupančič je zadovoljen z dosedanjo sezono 
in na dobre nastope upa tudi na svetovnem prvenstvu. 

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Smučarske skakalke prva tekma na svetovnem 
prvenstvu v nordijskem smučanju čaka danes, 
ko se bodo pomerile na ekipni tekmi, na kateri 
so v ožjem krogu favoritinj za medaljo. Jutri 
bodo tekmovale na posamični tekmi, v soboto, 
2. marca, pa skupaj s fanti še na tekmi v 
mešanih ekipah. 

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Osmi nočni 
Tek štirih mostov bo v Škofji 
Loki letos 15. junija. Še do 31. 
marca je čas za ugodnejše 
zgodnje prijave. Organiza-

torji tudi letos obljubljajo pe-
stro dogajanje, ki se bo zače-
lo v petek, 14. junija, s teka-
škim druženjem s testenin-
ko. Osrednji del bo dan ka-
sneje, ko bodo tako kot obi-
čajno potekali teki za vse ge-

neracije z vrhuncem, noč-
nim Tekom štirih mostov, 
na katerem lahko tečete kot 
posamezniki ali v štafeti, ki 
je sestavljena iz dveh članov. 
Več informacij najdete na 
spletni strani dogodka.

Zgodnje prijave za Tek štirih mostov
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NOVE OTROŠKE KOLEKCIJE ŽE V NAMI!
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Vabljeni na izobraževanja tudi obrtniki in podjetniki, ki niste člani naše zbornice! Predložite kupon in 
izkoristite popust! Če pa postanete član obrtno-podjetniške zbornice, pa boste o novostih iz zakono-
daje pravočasno in strokovno obveščeni!

50% popust
na izobraževanje po vaši izbiri  
v organizaciji OOZ Škofja Loka.

Kupon velja do 31. 3. 2019





OOZ Škofja Loka obvešča in vabi
Kako slediti vsem spremembam in pravočasno izpolniti zakonske obveznosti? Podjetja in podjetniki se že 
tako težko znajdete med vsemi obstoječimi predpisi, prihajajo pa novi in novi. 

Do 31. marca 2019 morajo podjetja in samostojni podjetniki - embalerji in pridobitelji embaliranega blaga 
ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o 
količinah embalaže dane v promet za leto 2018. 

Lanskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj spre-
memb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. 
Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine.  Tako morajo 
podjetja ne glede na to ali je embaliranje njihova redna dejavnost ali pa le enkrat zaščitijo izdelek in ga 
dostavijo kupcu, voditi evidence, se vpisati v ARSO in v naslednjem letu poročati o embalaži. 

Podjetjem se tako porajajo številna vprašanja, od tega ali morda sodijo med embalerje, ko na primer na-
redijo izdelek, ga zaščitijo z embalažo in prodajo v Sloveniji, kako je pri uvozu izdelkov iz drugih držav (za 
nadaljnjo prodajo ali za lastno porabo), kaj velja za proizvajalce ali uvoznike servisne embalaže, kaj za 
uporabo plastičnih vrečk na prodajnih mestih podjetja in podobno.  

Na temo poročanja o embalaži tudi OOZ Škofja Loka pripravlja seminar, ki bo v sredo, 13. marca, ob 16. 
uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči v Škofji Loki. Na njem se boste lahko seznanili z obveznostmi povzro-
čiteljev odpadkov, izvedeli boste kakšno dokumentacijo morajo imeti in kako pripraviti letno poročilo o 
ravnanju z odpadki za leto 2018. Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, dipl.san.inž., IVD Maribor. Ne 
pozabite! Poročilo je potrebno oddati najkasneje do 31. marca 2019.

Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz-sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si. 

Kaj vse še pripravljamo v prihodnjih mesecih?

Termin Dogodek

13. 3. 2019 Seminar: Poročanje o nastalih odpadkih in odpadni embalaži v obratovalnicah

16. 3. 2019 Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019

19. 3. 2019 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva 

1.- 2. 4. 2019 Usposabljanje iz prve pomoči (1. skupina)

3.- 4. 4. 2019 Usposabljanje iz prve pomoči (2. skupina)

11. 4. 2019 Delavnica: Odnosi z mediji "Če te ni v medijih, te ni"

12.-13. 4. 2019 2-dnevna strokovna ekskurzija z ogledom sejma Bauma v Muenchnu

24. 4. 2019 Seminar: Nepremičnine z vidika DDV-ja

Mateja Rant

Brode – Partnerji Šole pre-
nove so letos prvič podelili 
priznanja za uspešno preno-
vo objektov kulturne dedi-
ščine. Za prenovo arhitektu-
re je priznanje prejela tudi 
Slavica Peternel, lastnica 
Vrbanove domačije iz Bro-
dov v Poljanski dolini.
Zasnova domačije je začela 
nastajati v 16. stoletju. V ur-
barju iz leta 1560 je v poveza-

vi z omenjeno domačijo že 
mogoče zaslediti priimek Vo-
dnik, ki je tudi dekliški prii-
mek sedanje lastnice. Vse do 
sredine 19. stoletja so gospo-
darji poslopja domačije širili 
in posodabljali, tako jo danes 
sestavljajo hiša, kašča, kozo-
lec in sušilnica za sadje, velik 
hlev pa so pred devetimi leti 
zaradi dotrajanosti morali 
porušiti. Leta 2014 se je dedi-
nja domačije Slavica Peternel 
odločila za celostno prenovo 

hiše, ki je bila stoletja v dru-
žinski lasti. Obnova je bila po 
njenih besedah zahtevna in 
dolgotrajna, svojo zgodbo pa 
v hiši nadaljuje skozi stoletja 
ohranjen hišni inventar. Vr-
banova domačija je zdaj pri-
mer, kako se lahko podedo-
vana stavbna dediščina, že 
skoraj obsojena na propad, 
ponovno razcveti in postane 
dom za prihodnost novim ro-
dovom, so poudarili v Šoli 
prenove.

Priznanje za prenovo 
Vrbanove domačije

Prenovljena Vrbanova domačija v Brodeh / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Škofja Loka – V Društvu Rov-
tarji so v začetku februarja 
pripravili že 19. mednarodno 
tekmovanje v smučanju po 
starem. Na približno petsto 
metrov dolgi progi na hribu 
pod Loškim gradom se je po-
merilo 54 smučarjev z lese-
nimi smučmi in v starinski 
opravi. Poleg smučarjev iz 
vse Slovenije se jim je pri-

družilo tudi pet avstrijskih 
ekip, je pojasnil predsednik 
Društva Rovtarji Brane Tav-
čar. Najmlajša tekmovalka je 
bila šestletna Živa Dolenec, 
kar 82 let starejši od nje pa je 
bil najstarejši tekmovalec Al-
bin Kordež. Priznal je, da 
smuča že od mladih let, z ve-
seljem tudi z lesenimi smu-
čmi, ki jih ima v svoji zbirki 
že okrog petdeset. Za tekmo-
vanje v Škofji Loki si je izbral 

posebne smuči s sedalom, 
pri čemer gre za švicarski 
sistem, je pojasnil. Atraktiv-
no tekmovanje s starodobno 
smučarsko opremo si je tudi 
tokrat ogledala množica ra-
dovednežev. Poleg tekmoval-
cev so se po hribu spustili 
tudi člani Društva Rovtarji, 
tako da je bilo skupaj v Škofji 
Loki zbranih več kot sedem-
deset starodobnih smučar-
jev, je še dodal Tavčar.

Vedno zanimivi 
starodobni smučarji

V Škofji Loki so pripravili 19. mednarodno tekmovanje v smučanju po starem. / Foto: Tina Dokl


