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9 AKCIJSKIH RABLJENIH VOZIL

Renault Grand Scenic 1.6 dCi Energy Dynamique
L: 2012, 116.645 km
Redna cena: 10.690 €

Renault Megane Grandtour 1.2 TCE Bose
L: 2012, 97.000 km
Redna cena: 8.950 €

Peugeot 206 SW Style 1.4 16V
L: 2005, 140.000 km
Redna cena: 2.000 €

Opel Zafira Essentia 1.8, 7 sedežev
L: 2010, 109.125 km
Redna cena: 6.500 €

Renault Megane Grandtour dCi 95 Limited Edition
L: 2014, 99.271 km
Redna cena: 9.350 €

Renault Megane Berline 1.6 16V Generation
L: 2011, 107.254 km
Redna cena: 6.000 €

Volkswagen Golf Comfortline 1.6 TDI
L: 2012, 128.000 km
Redna cena: 9.850 €

Volkswagen Touran 1.6 TDI BlueMotion Tech.
Comfortline Sky DSG
L: 2015, 130.375 km
Redna cena: 14.000 €

Renault Trafic Furgon 2.0 dci
L: 2011, 98.000 km
Redna cena: 9.250 €

AKCIJSKA CENA: 10.000 €

AKCIJSKA CENA: 6.150 €

AKCIJSKA CENA: 9.300 €

AKCIJSKA CENA: 8.400 €

AKCIJSKA CENA: 8.600 €

AKCIJSKA CENA: 13.400 €

AKCIJSKA CENA: 1.800 €

AKCIJSKA CENA: 5.490 €

AKCIJSKA CENA: 8.700 €

Za podrobnejše informacije nas pokličite: Matic 031 612 235, Igor 041 762 860.

OB NAKUPU VOZILA IZ OGLASA VAM
PODARIMO LETNO VINJETO 2018!
Niste našli primernega vozila za vas?
Celotno ponudbo si oglejte na www.remont-kranj.si/rabljena-vozila

Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, Kranj
Ponudba velja za vozila iz tega oglasa. Velja do 31.3.2018 oziroma do odprodaje.
Letno vinjeto prejmete ob prevzemu vozila in je ni mogoče zamenjati za gotovino.
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Prireditve v marcu

Cerkev na Suhi.
Foto: Boštjan Dolinar.

Loški utrip - glasilo, ki izhaja
na območju občin:
Škofja Loka, Železniki,
Gorenja vas-Poljane, Žiri,
delno Kranj.
Izhaja od avgusta 1996.
Naklada: 13.700 izvodov.
Izhaja mesečno, gospodinjstva
ga prejemajo brezplačno.
Glavni in odgovorni urednik:
Franci Bogataj
Naslov uredništva:
p. p. 129, 4220 Škofja Loka
tel: 04/51-55-880,
faks: 04/51-55-888
Izdaja:
FREISING, d. o. o., Mestni trg 20,
4220 Škofja Loka
Elektronski naslov uredništva:
bogataj@freising.si
Najavo kulturnih prireditev
sprejemamo do 25. v mesecu.
Prispevkov in fotografij ne vračamo, če to ni izrecno naročeno!
Oblikovanje oglasov:
DECOP d.o.o.,
Železniki (04/ 510-16-20)
Vsi reklamni oglasi so avtorsko
delo izdajatelja, zato se objavljanje enakih oglasov v drugih
medijih (delno ali v celoti) zaračuna po ceniku DOS-a!
Foto: B. B., A. G., K. J.

Uredništvo
Franci Bogataj,
glavni in odgovorni urednik
bogataj@freising.si
Novinarji: Katja Štucin, Damjan Likar,
Nika Arsovski, Milena Miklavčič, Teja
Potočnik, Borut Strnad, Meta Gantar

041/233-350

utrip@freising.si
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Širitev obrtne cone Trata
V Škofji Loki površin za industrijsko-obrtno cono (IOC Trata) primanjkuje in vsaka širitev za gospodarski razvoj
pomeni tudi poseganje na območja, ki predstavljajo potencial za kmetijsko dejavnost, in v obstoječa gozdna in arheološka področja. Na IOC Trata, ki se uspešno razvija in postaja moderno industrijsko središče, so predvidene nove
gradnje. Kakšni bodo posegi na tem delu, zakaj, dileme, uskladitve in še kaj, smo povprašali v podjetju Filc d.o.o. kot
nosilcu širitve, na Krajevni skupnosti (KS) Godešič in na oddelku za okolje in prostor na Občini Škofja Loka
S strani podjetja Filc d.o.o. nam
je natančno obrazložitev načrtov
širitve in vzporednih dejavnosti
podal generalni direktor Anže
Manfreda.
Za kakšen projekt gre? Kateri
so razlogi za širitev? Kakšna
pridobitev bo to za podjetje,
prebivalstvo in Škofjo Loko?
V podjetju Filc proizvajamo
netkan tekstil in laminate za
gradbeno in avtomobilsko industrijo. Pri tem se srečujemo z
ostro konkurenco z vsega sveta,
z njimi pa lahko uspešno tekmujemo le z vedno večjo produktivnostjo, ki nam jo zagotavljata
znanje naših zaposlenih in rast.
Za rast potrebujemo prostor,
v katerem bomo v naslednjih
letih nadaljevali vlaganja v najsodobnejše računalniško vodene
linije za izdelke z visoko dodano
vrednostjo, da upravičimo zaupanje naših kupcev. Nadaljnji
razvoj, rast in širitev podjetja
želimo nadaljevati na osnovi
organske rasti naše dejavnosti.
Predvidevamo izgradnjo šestih
proizvodno-skladiščnih modulov, na vsakega izmed njih je vezano po štirideset novih delovnih
mest, skupaj torej okoli 240 novih
zaposlenih. Prednostno si še naprej želimo zaposlovati kader iz
bližnje okolice ter nova delovna
mesta ponuditi najprej okoliškim
prebivalcem. Občini Škofja Loka
primanjkuje ustreznih zemljišč
za razvoj gospodarstva, zato se
je pozitivno odzvala na potrebe
našega podjetja za uresničitev
naše vizije in pristopila k spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega načrta (OPN),
ki bodo omogočale naš razvoj.
Kakšen je ekološki vidik nove
investicije?
Naša proizvodnja ima minimalen
vpliv na okolje. Redno izvajamo
monitoring vseh predpisanih
parametrov, nekaj pa tudi tistih neobveznih (npr. vibracije
in svetlobno onesnaževanje) in
nikjer ne presegamo dovoljenih.
Spremljamo emisije v zrak in emisije hrupa, tehnoloških odpadnih

Predvidena sprememba namenske rabe (izsek iz dopolnjenega osnutka) (Arhiv: Filc d.o.o.)
voda pa sploh nimamo. Aktivno
spodbujamo zdrav način življenja naših zaposlenih, hkrati pa
zagotavljamo zdravo delovno
okolje. Tako so vse naše linije
opremljene s protihrupnimi kabinami, proizvodni prostori pa so
klimatizirani. Zaradi obsežnosti
posega je bilo v sklopu priprave
sprememb in dopolnitev OPN
izdelano tudi okoljsko poročilo,
ki je poseg obravnavalo predvsem s področja vpliva na zdravje
ljudi ter poseganja na gozd in na
kmetijska zemljišča. Rezultati
okoljskega poročila, ki jih je s
pridobljenim mnenjem o ustreznosti na podlagi mnenj pristojnih soglasodajalcev potrdil tudi
Direktorat za strateško presojo
vplivov na okolje na Ministrstvu
za okolje in prostor, negativnih
vplivov posega ne predvidevajo.

zvoju kraja. Pogosto doniramo
socialno šibkim ter bolnim in
invalidnim, ki si sami ne morejo
privoščiti učinkovitega zdravljenja. Največji prispevek k družbeni
odgovornosti Filca pa predstavlja delovno okolje, v katerem
se zaposlenim ni treba bati za
svoje službe, v katerem delajo
z najsodobnejšo tehnologijo in
z uporabo najvišjih varnostnih
standardov in kjer je povprečna
plača za dvajset odstotkov višja
od povprečja v Sloveniji. Prispevek k družbeni odgovornosti v
širšem pomenu pa je nedvomno tudi dosledno spoštovanje
zakonodaje in redno plačevanje
vseh obveznosti. V sklopu pridobivanja gradbenega dovoljenja
za predvideno širitev bo podjetje
financiralo arheološka izkopavanja (gre za pogoj Ministrstva
za kulturo in Zavoda za varstvo
kulturne dediščine) ter izkopani arheološki material oddalo v
hrambo in nadaljnjo obravnavo
Loškemu muzeju. Tudi to bo prispevek podjetja Filc d.o.o. k bogatitvi kulturnega razvoja mesta.

V koliko bo to tudi družbeno
odgovoren projekt? Lahko s
strani vašega podjetja pričakujemo dodatna sponzorstva,
prispevke v obnovo kulturnih
znamenitosti mesta in organizacijo prireditev v Škofji Loki
oziroma prispevek k športnemu
in kulturnemu razvoju mesta?
Filc je doslej že večkrat sponzoriral kulturne in športne prireditve
v Škofji Loki in s tem prispeval
h kulturnemu in športnemu ra-

Kako ste se uskladili z občino in udeleženimi krajevnimi
skupnostmi?
Občina Škofja Loka je razumevanje za naše potrebe pokazala
že s samim začetkom postopka
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sprememb in dopolnitev OPN,
saj je prepoznala resnost naše
investicije. Uskladili smo se tudi
z vidika pogojev, ki bodo morali biti pri gradnji upoštevani
(delež zelenih površin, ustrezno
priključevanje na gospodarsko
javno infrastrukturo). Pomisleke
KS Godešič smo skupaj z našimi prostorskimi načrtovalci in
projektanti resno analizirali.
Skupaj z Občino Škofja Loka in
člani sveta KS Godešič smo v ta
namen izvedli skupni sestanek,
na katerem so nam natančno
predstavili in razložili svoje stališče. Kot vsestransko sprejemljivo
rešitev preverjamo različne možnosti širitve zelenega pasu, ki
predstavlja naravno bariero proti
naselju Godešič, ter maksimalne
ohranitve obstoječega gozda.

Pogled Krajevne
skupnosti Godešič

Podal ga je Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič: »Spremembe prostorskih načrtov so
pomembne, zato bi o njih morala razpravljati tudi ožja lokalna
skupnost. S tem mislim predvsem na neposredno prizadete
krajane, ki jih spremembe OPN
neposredno zadevajo. V primeru
spremembe OPN 02-Filc smo bili
Godešani zgolj obveščeni, nikakor pa povabljeni k pripravi in
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Predvidena zasnova izgradnje dodatnih modulov (Arhiv: Filc d.o.o.)
preverbi sprememb. Spremembe rabe zemljišč iz kakovostnih
gozdnih in kmetijskih zemljišč v
pozidane in celo obremenjene z
industrijo bistveno spremenijo
kvaliteto bivanja ljudi, vplivajo
na zdravje in nenazadnje na ceno
nepremičnin. Severno od vasi
Godešič bo posekan skoraj štiri
hektarje obsežen, zelo kvaliteten
gozd. Gozdovi na Sorškem polju
so pomemben ščit pred vetrovi,
ki povzročajo erozijo kvalitetne
in že tako tanke obdelovalne
zemlje. Da je Sorško polje še
vedno poraščeno z gozdovi, se
moramo zahvaliti našemu rojaku, prof. dr. Rantu, ki ima tudi
zaradi teh zaslug doprsni kip
v Aleji znamenitih Ločanov. Po
drugi svetovni vojni je namreč
oblast hotela Sorško polje spremeniti v kolhoz ter tako požagati
vse gozdove.
Pri pripravi sprememb OPN
smo bili presenečeni nad principom menjave uničenih zemljišč
za potrebe industrije za druga,
neenakovredna zemljišča, ki se
nahajajo na neprimerljivih parcelah v sredini vasi na Godešiču
in v tudi v Retečah. Bojimo se
tudi, da bo občina slej ko prej
te menjane parcele spet namenila za gradnjo ter tako izničila
zdajšnjo menjavo. To bi namreč
pomenilo rapidno zmanjšanje
kmetijskih površin. Prav tako smo
pripravljavce OPN in občino opozorili, da je treba za območje IOC
Trata pripraviti celostno presojo
vplivov že obstoječe industrije na

Prostorski prikaz predvidene širitve (Arhiv Filc d.o.o.)

okolje in ljudi, šele nato pa lotiti
spremembe OPN.«

nitvijo izpustov strupenih snovi
v ozračje.

Na katerih področjih želite ohraniti sedanje stanje?
V odprtem pismu javnosti in občinskem svetu smo zahtevali,
da krajevno skupnost in ljudi
vključijo v postopek spremembe
OPN 02-Filc. Hkrati smo stopili v
stik s podjetjem Filc in naleteli
na razumevanje naših pobud. V
dosedanjih dogovorih, tudi v prisotnosti občine in pripravljavcev,
smo se dogovorili, da ohranimo
vsaj polovico obstoječega gozda
ter pogozdimo pas ob železnici
in na skrajnem vzhodu povečane
industrijske cone.

Pogled Občine
Škofja Loka

Za mnenje smo poprosili tudi na
občini in prejeli odgovor predstavnika za stike z javnostjo Jerneja Tavčarja. Poudaril je, da je
ena od izvirnih nalog lokalnih
skupnosti prostorsko načrtovanje (sprejemanje prostorskih
aktov in njihovo spreminjanje), s
katerim občine ustvarjajo pogoje
za razvoj: »Občina Škofja Loka
je prejela pobudo podjetja Filc
za širitev njegove dejavnosti in
skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju smo pristopili
k spremembam in dopolnitvam
OPN. Občina je v tem postopku
skladno z zakonom pripravljavec
prostorskega akta in je odgovorna za njegovo pripravo. Zakon
tudi določa, kako poteka njegova
priprava – postopek se začne s
sklepom o pripravi, ki ga sprejme
župan.«

Kako daleč ste se že uskladili?
Kako so vas vključili v postopek
– imeli ste skupni sestanek – in
kaj ste dosegli?
Kot sem omenil, smo na strani
podjetja dobili sogovornika, ki
razume naše argumente. Filc
se bo tako lahko širil, hkrati pa
bomo Godešani ostali zaščiteni
pred severnimi vetrovi in erozijo
prsti, manj bomo imeli tudi svetlobne in hrupne onesnaženosti.
Prav lahko pa se nam v prihodnje zgodi, da bo kasneje na tem
območju kakšna bolj ‚umazana‘
industrija. Dosedanje izkušnje
prebivalcev vasi Trata, Virmaše in
Godešič so take, da se obstoječi
industrijski objekti spreminjajo
v okoljsko delikatna podjetja s
predelavo nevarnih odpadkov in
podjetja s prekomerno obreme-

Katera področja v povezavi s
širitvijo IOC in podjetja Filc ste
proučili?
Izdelane so bile strokovne podlage, ki so obravnavale možnosti
prostorskega umeščanja načrtovanih novih objektov v prostor,
možnosti njihovega prometnega
dostopa in preostalega infrastrukturnega napajanja. Prav tako smo
obravnavali vse veljavne varstvene režime na območju predlagane širitve stavbnih zemljišč, ki
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izhajajo iz uradnih prostorskih
evidenc, to so najboljša kmetijska
zemljišča, gozdovi, arheološka
kulturna dediščina (za ta namen
so bile že izvedene predhodne
arheološke raziskave) in koridor
državnega prostorskega načrta za
nadgradnjo obstoječe železniške
proge Ljubljana–Jesenice.
V kateri fazi in kako ste vključili
udeležene krajevne skupnosti?
Junija 2017, ko smo izvedli t. i.
predhodno seznanitev javnosti (kar je ustaljena praksa naše
občine pri pripravi prostorskih
aktov, namreč da poleg uradne
zakonsko predpisane razgrnitve
izvedemo še posebno predhodno
seznanitev javnosti), smo z dopisom o pripravi tega prostorskega
akta obvestili vse krajevne skupnosti v občini. To je bilo že v fazi
izdelanega osnutka prostorskega
akta, torej v fazi, ko smo s strani
izdelovalca prejeli prvo gradivo. V
tem času smo že pridobivali prva
mnenja vseh pristojnih služb, ki
jih imenujemo nosilci urejanja
prostora. K izdaji prvega mnenja pa smo posebej pozvali tudi
krajevni skupnosti, na območju
katerih se spreminja prostorski
akt – torej KS Godešič in Trata.
Teja Potočnik

Loški utrip lahko berete
tudi na spletu:
www.skofjaloka.si.
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Izvesek na sedežu turističnega društva
zmotil Ločane
Februarja je po elektronski pošti zaokrožilo kritično pismo nekega Ločana, ki ga je zelo zmotila novost v starem
mestnem jedru Škofje Loke. »Včeraj me je na rit vrglo, ko sem videli nov izvesek za turistično društvo oziroma info
točko v Talerjevi hiši. Plastika z lučko, vijolično črne barve? To je že tragikomedija. Ko misliš, da ne more iti globlje,
se še malo potopimo,« je zapisal ter priložil fotografijo kot dokaz.
Pogovarjali smo se s škofjeloškimi
arhitekti, ki so pobudniki iniciative VAL (Varujmo Loko) in so
prav tako nezadovoljni z novim
izveskom. »Gre za pravi prototip
neprimerne oblike na Talerjevi
hiši, in to celo v imenu turističnega društva. Prevelika dimenzija,
plastična škatla, obledele barve,
osvetlitev od znotraj. Videti je kot
provokacija, a naj bo nanj opozorjeno prav zaradi šolskega primera
neustreznosti,« so dejali in ob tem
omenili še en neprimeren oglasni
element na Placu. »Kričeče in brez
inovativnosti je oblikovana tudi
označba vhoda v trgovino Mercator na Mestnem trgu, ki bi kot
najboljši sosed lahko ponudil kaj
več od običajne nalepke na steklo.
Za ostale neprimerne izvedbe naj
občani kritično sami pogledajo po
prostoru in ocenijo stanje loškega
oglaševanja.«

Reakcija občinske službe
ob neprimernih izveskih

Ob tem ni odveč povedati, da je
Občina Škofja Loka z odlokom
predpisala oblike izveskov. Marsikateri podjetnik in trgovec je že
doživel reakcijo občinskih službe
ali Zavoda za varstvo kulturne
dediščine na neprimerno obliko
svojega izveska ter zahtevo po
zamenjavi. Nedovoljene so plastične škatle ali table, osvetljene
od zunaj ali z notranje strani, običajni logotipi, pritrjeni na fasadah
brez konzol, prevelike dimenzije,

Nekaj primernih izveskov v starem loškem mestnem jedru
nesorazmerja s fasado, kričeče
barve. Očitno je tudi, da ne gre za
novodobni estetski problem, saj
je že pokojni France Planina, ki
ga je občina umestila v Alejo znamenitih Ločanov, nekoč zapisal:
»Mnogo lepih pročelij je uničenih,
posebno jih kazijo nekatera neprimerna izložbena okna, kričava
barva sten in neokusne napisne
table, ki so zamenjale nekdanje
umetno izdelane obrtniške in trgovske izveske.«

izdelani po naši lokalni tradiciji.
»Takih je bilo v loškem prostoru
največ, seveda zaradi bližnjega
železarstva v Železnikih in Kropi.
Ti običajno visijo na kovani konzoli,
ki je lahko tudi zelo zapletenih
oblik. Dobri primeri so izveski za
Foto Aki, lokal Lunca v Blaževi
ulici in Vinoteko Lontrg. Njihova
skupna značilnost je, da imajo na
izvesku razpoznaven predmet, ki
pojasnjuje dejavnost ali ime. Napis
ni nujen in je bolj sodoben dodatek, lastnik sam pa odloča o tem,
ali oznaka potrebuje tudi opis.«
Omenili so tudi tretji tip izveskov,
ki združujejo tradicijo in sodobno
obliko. »Taka primera sta izvesek
nad Centrom rokodelstva DUO na

Izvesek na gostilni Kašča
eden najlepših

Po besedah sogovornikov je
eden najbolj razkošnih izveskov
v Škofji Loki na gostilni Kašča na
Spodnjem trgu. »Je barvit in delno
pozlačen. Narejen je po vzorcu
bogatih pivnic in gostiln po srednji
Evropi. Zanje je značilna pestra
figuralika v stilu grbov, znakov in
simbolno pomenljivih barv. Taki
izveski so bili pri nas redki, vendar
ni nič narobe, če za raznolikost
celotnega prostora poskrbi nekaj
takih primerov.« Drugi tip primernih izveskov so kovaški izdelki,

Mestnem trgu, ki odraža znanje
sodobnih kovačev, in zelo uspešen
pasijonski znak na nasprotni strani
trga, razpoznaven in s celostno
podobo Škofjeloškega pasijona
usklajen barvit logotip na konzoli.«
Izveski mest so bogata zakladnica lokalnega znanja in tradicije
izdelovanja, v razponu od najpreprostejših znakov do bogatih tabel,
duhovitih, bahavih ali skromnih.
»V marsikaterem mestu po Evropi,
ki ohranja to tradicijo, se nam oko
sprehaja od enega do drugega in
pripoveduje zgodbo o njegovem
sedanjem življenju, ki pa ga brez
preteklih dejavnosti ne bi bilo.«
Damjan Likar

K sodelovanju vabimo dopisnike/dopisnice
iz Selške in Poljanske doline.

bogataj@freising.si

Izvesek na sedežu Turističnega društva Škofja Loka mnogim ni všeč.
8

Marec 2018

Asfaltiranje in pločniki za varen promet
Tokratni pogovor o krajevnih skupnostih smo namenili Krajevni skupnosti Reteče-Gorenja vas. Kje se razprostira,
kakšno je življenje v skupnosti in kaj bo novega v letošnjem letu, nam je povedal predsednik KS Tomaž Jenko.
Krajevna skupnost Reteče-Gorenja vas leži na najbolj vzhodnem
delu škofjeloške občine. Obsega
območje omenjenih dveh vasi na
obrobju Sorškega polja. Meja med
vasema ni jasno začrtana. Vasi sta
se zaradi pozidave v preteklosti zlili
v večjo celoto. Meja tako ostaja le
na papirju, dejansko pa sta vasi
povezani tako fizično kot tudi s
prepletenostjo vsakdanjega življenja vaščanov in vaščank. Večji
del krajevne skupnosti leži na jugovzhodnem robu Sorškega polja,
njen južni del pa se preko rečne
terase spusti do reke Sore. Čez vasi
je speljana regionalna cesta med
Škofjo Loko in Ljubljano. Druga
prometnica, ki deli vasi, je železniška proga Jesenice–Ljubljana.
V Retečah stoji železniška postaja,
prav tako pa tudi dve avtobusni
postaji za medkrajevni promet. V
krajevni skupnosti živi 1051 prebivalcev. Z načrti o novih gradnjah
pa se bo stanovanjskemu naselju
ob glavni cesti Škofja Loka–Jeprca
pridružilo najprej eno in kasneje
še drugo novo naselje, s čimer se
bo število prebivalcev še povečalo. Imajo podružnično osnovno
šolo do petega razreda in oddelek
vrtca, ki pa je za potrebe njihovih
najmlajših prebivalce premajhen
in bi potrebovali prizidek.
Na kaj iz leta 2017 ste najbolj
ponosni?
V letu 2017 je bil prav gotovo najpomembnejši dan 20. november,
ko smo na kanalizacijsko omrežje
priključili skupno 255 objektov v
Retečah in Gorenji vasi. Obstaja
še nekaj območij, na katerih kanalizacijskega voda ni, zato bo
tam v naslednjem letu po vsej
verjetnosti zgrajena individualna
čistilna naprava. Ponosni smo tudi,
da nam je uspelo v okviru očiščevalne akcije očistiti podvoz pod
železniško progo v Gorenji vasi
in porušiti objekt, ki je v preteklih
letih ‚služil‘ za odlaganje različnih
komunalnih odpadkov, ter obnoviti javno razsvetljavo z novimi
LED-svetilkami.
Katere bodo pridobitve v letu
2018?
Žal vas ne moremo razveseliti z
velikimi projekti, ker smo glede
na razpoložljiva sredstva pri izpol-

kopališča v letu 2019. Upamo na
ugodno rešitev in razširitev obstoječega pokopališča z novimi
vežicami do leta 2020.

Člani sveta krajevne skupnosti na delovni akciji urejanja okolice
Reteč (Foto: arhiv KS Reteče-Gorenja vas)
njevanju želja in potreb občanov
zelo omejeni. Najprej nas čaka
kar velik finančni zalogaj, in sicer
poplačilo tretjega obroka za javno
razsvetljavo v višini 12.590 evrov.
Potem pa bomo glede na ostanek
skromnih sredstev, ki jih prejmemo, med prioritetne investicije
uvrstili asfaltiranje poškodovanega cestišča v Gorenji vasi (klanec
od podvoza proti gostilni Vigred)
oziroma preplastitve najbolj poškodovanih cest v vasi. Naša želja
je tudi ureditev razgledne točke
nad zbirnim kanalizacijskim bazenom v Vigredih – postavitev
klopce z nekaj otroškimi igrali in
označitev naselja s postavitvijo
dveh tabel za naselje Reteče-Gorenja vas. S predstavniki Tehnične
komisije sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu smo si
že lani ogledali nevaren odsek na
državni cesti od Gorenje vasi proti
Jeprci. Predlog izgradnje pločnika,
ki bi povezal hiše ob glavni cesti
in omogočil varno pot predvsem
najmlajšim v cestnem prometu, je
bil poslan na Direkcijo Republike
Slovenije za ceste in zdaj čakamo
na odločitev in potrditev predloga.
Poleg tega na lokalni cesti proti
Vigredu nameravamo postaviti
fizično oviro –‘ležečega policaja‘,
seveda pa moramo za to pridobiti
še soglasja tam stanujočih krajanov. Na podlagi dopisa, ki ga je
pripravila Župnija Reteče in so ga
podpisali predsedniki vseh treh
krajevnih skupnosti in občinski
svetniki iz naše vasi, je bila Občina

Škofja Loka z županom na čelu
zaprošena za dodelitev sredstev
za izgradnjo mrliških vežic iz občinskega proračuna v letu 2018
in nakup zemljišča za širitev po-
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Kaj vse bi uredili, če bi bila
sredstva neomejena?
Če bi imeli čarobno palico, bi
najprej asfaltirali ceste, zgradili
pločnike in na določenih mestih
postavili javno razsvetljavo. Posodobili in dogradili bi vrtec, ki poka
po šivih, saj naši krajani otroke
vozijo v vrtce tudi v sosednje kraje
– v Senico, Medvode, Ljubljano ali
v Škofjo Loko. Mogoče bi obnovili
fasado kulturnega doma in ob
tradicionalnem ponovoletnem
koncertu tamburaških skupin in
Franceljnovih večerih ob vaški
štirni organizirali še kakšno druženje naših krajanov.
Teja Potočnik
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Povabili smo se na kavo

»Zdravniški poklic je način življenja«
Branko Košir, že več kot dvajset let zdravnik v Železnikih, v prostem času pa navdušen strelec ter trener in mentor
mnogim uspešnim strelcem, nam je v pogovoru ob kavi razkril marsikatero podrobnost in zanimivost iz svojega
poklicnega ter športnega življenja.
Od kod prihajate?
Do osnovne šole je naša družina
živela v Javorjah pri starih starših.
Leta 1970 sta starša toliko zgradila hišo v Gorenji vasi, da smo se
lahko preselili. Osnovno šolo sem
obiskoval v Gorenji vasi, gimnazijo
pa v Škofji Loki.
Kaj vas je pritegnilo k študiju medicine in potem k specializaciji
družinske medicine?
Tako v osnovni šoli kot v gimnaziji
so me bolj privlačili naravoslovni
kot družboslovni predmeti. Smer
je bila nekako že začrtana. Piko na
i za izbiro medicine pa je dodal
moj stric, ki me je za ta študij navdušil. Po končanem študiju in
stažiranju sem delo nadaljeval kot
zdravnik sekundarij v ljubljanskem
kliničnem centru. Tik pred koncem sekundarijata so mi ponudili
zaposlitev v Zdravstvenem domu
Škofja Loka, po odhodu dr. Možgana v politiko pa delovno mesto v
Železnikih. Specializacija iz družinske medicine je bila potem samo
še vprašanje časa.
Katere osebnostne lastnosti se
vam zdijo primerne za ta poklic?
Se zdravnik rodi ali priuči?
Zdravniški poklic je način življenja.
Delaš in živiš za bolnike, za službo.
To vpliva na okolico, predvsem na
družino. Zelo dobro je, če partnerka razume, da te lahko pokličejo
tudi ponoči ali ob vikendih, da
je treba delati izven delovnega
časa, da ne prideš domov ob točno

podoben način, kot se je delalo
pred petindvajsetimi leti. Osnova
so naša čutila, potem pa seveda
naš ‘zaščitni znak’ stetoskop, pa
lučka in kladivce. Spreminja se
le tehnični del, ki nam olajša bolj
zanesljivo postaviti diagnozo. V
veliko pomoč nam je predvsem
laboratorij, ki ga bomo poleti
zaradi nove zakonodaje izgubili.
Bolniki bodo primorani ponovno
hoditi v laboratorij v Škofjo Loko.
V prihodnosti bo del splošnih ambulant tudi ultrazvok in verjetno še
kakšna tehnologija, ki se še razvija
ali pa je trenutno še predraga.

Zdravnik in športni strelec
Branko Košir

Koliko časa ste že zdravnik v Železnikih in od kdaj imate koncesijo? Kako ste zadovoljni z delovnimi razmerami v po poplavah
obnovljenem zdravstvenem
domu?
V Železnikih sem pričel z delom
januarja 1997. Že naslednje leto
sem dobil koncesijo in pričel delati
kot zdravnik zasebnik. Leta 2000 so
bile ambulante prvič prenovljene,
ponovno pa leta 2008 po poplavah.
Trenutno deset let stare ambulante
so še vedno videti zelo moderne,
primanjkuje pa nam prostora, saj
se tu že nekaj časa izvaja delo tudi
v novi referenčni ambulanti.

določeni uri. Otroci se temu lažje
prilagodijo.
Vas je kdo od vaših mentorjev
zdravnikov še posebej navdihnil
in vam ostal v spominu?
Za marsikateri nasvet sem
hvaležen mentorju na specializaciji, žal že preminulemu prof.
Janku Kersniku, dr. med., v času
študija pa mentorici Mileni Novak
Medič, dr. med. Posebna zahvala
pa gre stricu, prim. Tonetu Koširju, dr. med., ki mi je pomagal tudi
takrat, ko mi je bilo najbolj težko.
Za mano so trdno stali tudi starši,
ki so mi bili vedno v oporo.

Koliko minut imate na voljo za
posameznega pacienta?
Statistično sedem minut. Vendar
je to zelo različno. Za recepte malo
manj. Prehladne bolezni pregledamo dokaj hitro, pri nekaterih

Se je delo zdravnika od začetka
vaše poti do danes zelo spremenilo?
Je in ni. Še vedno delamo na zelo

težjih boleznih pa je včasih bolnik
v ambulanti tudi dve uri. Včasih
imamo koga na opazovanju in
takrat za pomoč prosimo sosednjo
ambulanto.
Kaj je pri vašem delu najtežje?
Kako odmislite ali predelate vse
težko, kar se lahko pri tem nabere?
Nekateri dogodki, predvsem v
dežurni službi, so se mi za vedno
vtisnili v spomin in ne bodo nikoli
izginili. Najgloblje se ti v spomin
vtisnejo samomori, hude poškodbe in težko bolni otroci. Te tragične
slike ostanejo in se pogosto vračajo. Najlažje tak stres predelam
na strelišču pri svojem hobiju,
strelstvu. Takrat lahko odmislim
ves zunanji svet.
Predvsem v hladnem delu leta
ste veliko v stiku s prehlajenimi,
viroznimi … Kako skrbite za svoj
imunski sistem?
V zadnjem letu študija sem zbolel za
gripo. En teden sem ležal in en teden
sem potem še potreboval, da sem
bil sposoben nadaljevati delo. Takrat
sem se odločil, da bom poskusil
narediti vse, da se mi to ne ponovi.
Od takrat se redno cepim proti gripi.
V prehrano vključujem sveže sadje
in zelenjavo. Vsaj dvakrat na teden
grem v naravo. K boljši odpornosti
pripomore tudi moj hobi, pri katerem se otresem skrbi in stresa.
Kaj menite o vsakoletnem sezonskem cepljenju proti gripi

K sodelovanju vabimo
dopisnike/dopisnice
iz Selške in Poljanske
doline.
bogataj@freising.si

10

Marec 2018

in v kakšnem obsegu se izvaja v
Železnikih?
Kot sem že prej omenil, se sam
vsako leto cepim proti gripi. Prav
tako moji sodelavci. To priporočam
tudi svojim pacientom, predvsem
tistim s kroničnimi boleznimi, za
katere je lahko gripa tudi usodna.
Precepljenost proti gripi v Železnikih je nizka, pod deset odstotkov.
Bi želeli kaj dodati k polemiki o
cepljenju otrok glede na nedavni
izbruh ošpic?
Žal mi je tistih nekaj otrok, ki bodo
po krivdi staršev zboleli za hudo
obliko bolezni, ki ima lahko trajne posledice, tudi smrt, ker starši
bolj zaupajo laični javnosti kot pa
strokovnjakom.
Kaj je za vas zdravo življenje?
Če je človek zdrav, svetujem, naj
uživa raznoliko hrano in se dovolj
giblje. Pa tudi pri športu naj ne pretirava. Najboljše, kar priporočam,
pa ne morem napisati na recept,
je zmernost v vsem. Ko pa človek
zboli, je treba v življenje vnesti
spremembe življenjskega sloga,
pri določenih boleznih tudi dieto.
Stres pomaga predelati tudi

dober hobi in vašega poznamo:
strelstvo. Kako ste ‘padli’ v športno streljanje?
Prvič sem streljal s stričevo zračno
puško pri trinajstih letih. Po več
poskusih v drugih športih sem pri
sedemnajstih pričel v Gorenji vasi
streljati z zračno puško. V tistem
času sem bil v društvu edini tekmovalec. Učil sem se na tekmovanjih v Škofji Loki pri izkušenih
strelcih, znanje pa prenašal med
mlajše. Pri osemnajstih letih sem
bil na državnem prvenstvu med
mladinci drugi. V času študija sem
tekmoval pri Olimpiji v ekipi skupaj z Rajmondom Debevcem. Po
koncu študija in selitvi v Železnike
sem leta 1998 našel nekaj strelskih zanesenjakov, s katerimi smo
ponovno oživili strelski šport. Že
leta 1999 so mladinci osvojili dve
medalji na državnem prvenstvu.

Koliko časa ste bili predsednik
Strelskega društva Lotrič Železniki in na kaj ste najbolj ponosni?
Predsednik SD sem bil osem let.
Najbolj ponosen sem, da imam
okrog sebe toliko strelskih prijateljev, ki pomagajo pri delovanju
društva in vzgoji dobrih tekmovalcev, ki želijo v športu uspeti in
jim ni cilj biti samo prvi na vasi.
Že kar nekaj časa ste tudi trener
in mentor drugim strelcem ter
strelkam. Kateri so njihovi najboljši dosežki skozi vsa ta leta?
Kot trener sem pričel že v Gorenji vasi in nadaljeval pri Olimpiji,
kjer sem bil pomočnik trenerja. Po končanem študiju sem s
trenerskim delom nadaljeval v
Železnikih. Ponosen sem, da danes
naše društvo spada med najboljše v Sloveniji. Naši tekmovalci na
državnih prvenstvih osvajajo po
deset medalj. Za njimi so nastopi
na svetovnih in evropskih prvenstvih, Petra Dobravec pa je za las
zgrešila nastop na olimpijskih
igrah.

Kateri so vaši najboljši strelski
dosežki?
Kot tekmovalec sem ponosen na
nastope za državno reprezentanco, kot trener pa sem zagotovo
ponosen na moje najboljše varovance – Petro Dobravec, Klemna
Tomaševiča in Anjo Prezelj.

menijo, da je streljanje ubijalski
šport. Vendar ni. Orožje je tudi nož
in samo od človeka je odvisno, za
kaj ga uporablja. Prav tako puška
in pištola. Mlad strelec se spopada
z zelo fino koordinacijo gibov in
vidnega nadzora nad orožjem.
Redno mora hoditi na treninge in
slediti navodilom trenerja. Strelstvo je eden redkih športov, kjer
teža strelca ni pomembna. Strelci smo med sabo veliki prijatelji.
Predvidevam, da zato, ker nikoli ne
tekmujemo eden proti drugemu.
Strelec vedno tekmuje sam proti
sebi in vedno poskuša premagati
samega sebe.
Pri vseh teh dejavnostih vam
verjetno ne ostane dosti časa
…, pa vendar, kaj radi počnete
v preostalem času?
Zelo rad plešem, smučam, preberem knjigo in pogledam dober
film.
Borut Strnad

Za vse začetnike: katere predispozicije naj ima dober strelec?
Prva ovira so največkrat starši, ki

UČENJE ZA POKLICE PRIHODNOSTI
Gimnazijci na BC Naklo v štirih letih poleg splošne izobrazbe
pridobijo tudi veliko praktičnih veščin, ki jim koristijo v nadaljni
karieri. V projektu »Skills4life« načrtno odkrivamo in razvijamo lastnosti, ki bodo potrebne za opravljanje poklicev prihodnosti.
Lara Markelj iz Gorenje vasi
je dijakinja 2. letnika gimnazije. Udeležila se je izmenjave v Nemčiji, kjer so
mladi razmišljali o poklicih
prihodnosti: »Biotehnolog
bo s svojimi raziskavami
iskal rešitve v naravoslovnih znanostih. Urbani vrtnar bo svojo kreativnost in
ljubezen do narave izkazal
kar v mestih. Psihoterapevt
mora razviti sposobnost
vživljanja v sočloveka in ga
spremljati na poti lastnega reševanja problema. Podjetnik je s svojimi
idejami prisoten povsod, tako v mestu kot na podeželju. Na naši gimnaziji razvijamo sposobnosti za različne poklice prihodnosti.«
Vpisujemo v programe SREDNJE ŠOLE, VIŠJE STROKOVNE ŠOLE in
v IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.
Več informacij na www.bc-naklo.si
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Pod Martinovim plaščem
Župnija svetega Martina v Poljanah je za šeststoletno duhovno poslanstvo ter ustvarjanje in ohranjanje kulturne
dediščine v Poljanski dolini prejela plaketo občine Gorenja vas-Poljane. Konec novembra jo je na občinskem prazniku
prevzel zdajšnji župnik Jože Stržaj.
Razgibano in dolgo življenje župnije je zapisano v dveh zbornikih
– Poljane, kdo bo tebe ljubil iz leta
2010 in Stopinje v času, ki je izšel
lansko leto. »Ko smo izdali zadnji
zbornik, smo šele videli, da šeststo
let ni malo. Nimamo človeške izkušnje življenja, ki bi bila tako dolga.
Vsak od nas pušča neko sled in
v tolikem času se nabere veliko
stopinj, ki pa so lahko večje ali
manjše,« je povedal Stržaj.
Če se zazremo v zgodovino,
so bile Poljane župnija že petintrideset let pred ustanovitvijo
in potrditvijo ljubljanske škofije
ter sto let pred Lutrom. Župnija
Poljane je domača fara številnim
umetnikom, ki so ponesli ime kraja
v svet. Zgledno skrbi za kulturno
dediščino, močno je vpeta v družabno življenje kraja in neguje
duhovno življenje.

Bogata preteklost

Poljanska župnija je nastala leta
1417 iz pražupnije svetega Jurija
v Stari Loki kot prva samostojna župnija z zavetnikom svetim
Martinom za celotno Poljansko
dolino. Iz Poljan se je od ustanovitve duhovno in materialno tako
oskrboval osrednji in tudi zahodni
del doline. Cerkvenopravno je pripadala oglejskemu patriarhatu. V
letih 1787 in 1823 so bile Poljane
tudi dekanija, ki je združevala tri
župnije, tri vikariate in štiri lokalije.
Najtežji čas za župnijo je bila
druga svetovna vojna in leta
zatem. Tako je bila leta 1954 porušena veličastna baročna cerkev
svetega Martina, odvzet prosvetni dom in odstranjene številne

kapelice.
Sedež župnije je bil dvajset
let pri svetem Križu, po zaslugi
župnika Mira Bonče in faranov
pa se je leta 1970 preselil v novo
sezidano cerkev svetega Martina v
Predmost pri Poljanah. Leta 2008
so se v Poljanah arheologi ukvarjali
s preučevanjem in ohranjanjem
temeljev romanske, gotske in baročne cerkve.
Vse od leta 1961 pa do leta 2009
je bila Minka Dragman, ki je prišla
iz Dolenjske, župnijska gospodinja
g. Bonče, zadnja leta tudi g. Stržaja.

Raznoliko dogajanje danes

Vsak mesec v poljanski župniji
izide župnijsko glasilo Pod Martinovim plaščem. V župniji potekajo številne kulturne dejavnosti,
pogosto pa v okviru župnije priredijo tudi filmske ali mladinske
družabne večere. Od 6. oktobra
do 17. novembra so vsak petek
organizirali duhovni seminar Pridi
in poglej!, na katerem se je zvrstilo
sedem različnih predavateljev.
Med mladimi se spodbuja koledovanje in tako med božičnimi
počitnicami obiskujejo domove.
Letos so bili še posebej pridni, saj
so zbrali najvišji znesek v zadnjih
letih, odkar v poljanski župniji poteka akcija koledovanja.
Lansko leto so obhajali šeststoto obletnico delovanja. V ta namen
so blagoslovili obnovljeno kapelico v središču Poljan, priredili pa
so tudi niz različnih dogodkov
in obiskov. Obiskal jih je nadškof Stanislav Zore, moški oktet
iz Unca – Dragonarji, ansambel
Gašperji, člani klape Bonaca iz Ši-

Župnijska cerkev v Predmostus prvotnim zvonikom
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Župnijska cerkev v Predmostu z
novim zvonikom

Pesem Robija Malovrha o
poljanski župniji

benika in mnogi drugi. Potekala
je tudi večja obnova v notranjosti
cerkve svetega Martina, večje ali
manjše prenove pa so bile deležne
tudi cerkve v šestih podružnicah
poljanske župnije. Upošteva-

jo koledniško misel: »Če mnogi
mali ljudje v mnogih malih krajih
naredijo mnogo malih korakov – se
spremeni ves svet.«
Meta Gantar
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42 sprememb osebnega imena
Zakorakali smo v novo leto. Na začetku sprejemamo nove obljube in delamo inventuro za preteklo leto. Tako je v življenju
posameznika kot tudi kraja, v katerem živimo. Kaj se je leta 2017 dogajalo na področju upravnih zadev v škofjeloški upravni
enoti, ki zajema občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, smo povprašali načelnika UE Škofja Loka
mag. Bojana Miklavčiča.
Več novih vozniških dovoljenj …

V letu 2017 je bilo izdanih 1668
novih vozniških dovoljenj (154
več kot leta 2016). Lahko je šlo
za nova dovoljenja, zamenjavo
tujega vozniškega dovoljenja za
slovensko, stare listine za kartico,
zamenjavo zaradi poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja ali
zaradi podaljšanja, zaradi vpisa
kode 95 ali zaradi zdravstvenih
omejitev. Ob tem je bilo v primerjavi z letom poprej 54 manj novih
registracij motornih vozil (143)
in 38 manj podaljšanj vozniških
dovoljenj (901). Dodati moramo,
da je bilo tudi število prekrškov
oziroma izdanih plačilnih nalogov
s strani prekrškovnega organa za
prekrške v povezavi z neplačili v
preteklem letu 18 manj kot v letu
2016 in celo 64 manj kot v letu
2015. Razlog za znižanje je verjetno v možnosti plačila globe v

Manj zakonskih zvez …

polovičnem znesku v roku osmih
dni po pravnomočnosti plačilnega naloga in v večji zavesti
oziroma informiranju občanov,
da poravnajo svoje obveznosti.

Lani je bilo na območju UE Škofja Loka 58 porok manj kot leto
poprej – le 136. Od tega se je 112
porok izvršilo v uradnih prostorih
(poročna dvorana v Žigonovi hiši
in na Loškem gradu) in 24 izven
uradnih prostorov, katere bodoči
zakonci izberejo sami. Posebej nenavadnih želja mladoporočencev v
UE Škofja Loka še ni bilo, je pa res,
da lahko občani sklenejo poroko
tudi v drugih krajih po Sloveniji
ali celo v drugih državah. O teh
podatkih UE Škofja Loka ne vodi
evidenc.

… ter več prijav in odjav
prebivališč
Morda tudi zato, ker so v naši
upravni enoti prijazna mesta in
take občine, ki so med slovenskimi v vrhu najbolj zaželenih
življenjskih okolij. Prijav in odjav
prebivališč je bilo v lanskem letu
4732, kar je 556 več kot v letu
2016. Več je bilo izdanih osebnih izkaznic in več potnih listov.
Zanimivo pa je tudi, da se je 42
občanov odločilo za spremembo
osebnega imena. V lanskem letu
je bilo izdanih nekaj več dovoljenj
za izvedbo javnih prireditev kot
prejšnja leta in več potrdil o državljanstvu.

… in približno enako število
gradbenih dovoljenj
Lani je bilo izdanih 156 gradbenih
dovoljenj. Število izdanih dovoljenj je primerljivo s preteklimi
leti, in sicer s to razliko, da je bilo
v letu 2017 izdanih več gradbenih
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dovoljenj za poslovne objekte,
kar je posledica boljšega stanja
v gospodarstvu in večjih vlaganj
podjetij v investicije. Na področju gradenj je bil konec leta 2017
sprejet nov gradbeni zakon, ki bo
stopil v veljavo s prvim junijem
letošnjega leta. Nova gradbena
zakonodaja bo prinesla kar nekaj
sprememb v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj. Pristojno
ministrstvo še pripravlja ustrezne podzakonske predpise, tako
da niti upravne enote niti ostali
udeleženci v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj še ne vedo
natančno, kako bodo potekali
postopki po prvem juniju 2018.
Vsi postopki izdaje gradbenih
dovoljenj, ki se bodo začeli do
navedenega datuma, se bodo
vodili in zaključili skladno s sedaj
veljavnimi predpisi.
Teja Potočnik
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Prihodnost je že med nami
Razvojna agencija Sora d.o.o. v sodelovanju z Občino Žiri v letu 2017 in 2018 izvaja zanimiv projekt, namenjen
povezovanju med škofjeloškim Inkubatorjem in coworking centrom Lokomotiva in žirovskim coworking
Kreativnim centrom Mizarnica.
Projekt je sofinanciran s strani
sredstev CLLD, sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Predstavitev inovativnega znanja
in tehnologije mladim potencialnim podjetnikom in mladim brezposelnim ter ostalim, ki jih zanima
nadgradnja znanja naprednih tehnologij za poklice prihodnosti,
se bo v Žireh začela 20. marca.
Udeleženci bodo s pomočjo mentorjev skozi tri vsebinsko povezane
sklope pridobili znanja s tematskega področja 3D- ustvarjanja: 3Dmodeliranja, 3D-vizualizacije in
animacije, 3D-tiska, virtualne realnosti ter druge kreativne tehnike
in znanja, ki jih razvija Kreativni
center Mizarnica.
Obisk v Mizarnici je zmeraj neko
posebno doživetje. Srečanje z Matejem Kalanom, Valentinom Jesenkom in Lukom Čefarinom,
zelo delovnimi in navdušenimi
kreatorji ustvarjalne prihodnosti
pa hkrati ponuja tudi vpogled v
prihodnost. »Naša vrata so odprta vsem, ki želijo pridobiti nova
znanja, možnosti mreženja, spoznavanja in skupnih projektov,«
je coworking center predstavil
idejni oče projekta, arhitekt Matej
Kalan.
Prostori, ki mladim uporabnikom nudijo priložnosti za razvoj
njihovih podjetniških idej v ustvarjalnem okolju, ki si ga med seboj
delijo, je odskočna deska za vse,
ki bi želeli začeti podjetniško pot
iz nič, obenem pa za to nimajo
sredstev. V kreativnem centru
lahko za začetek najamejo mizo
za dvajset evrov na mesec.
Mateju Kalanu, ki ima v sklopu
Mizarnice svoj arhitekturni biro,
se je pridružil tudi Valentin Jesenko: »Prepričan sem, da se bo
s pomočjo virtualne in obogatene
resničnosti spremenil način gledanja videa, uporabe računalnika,
igranja iger, spremljanja športnih
ter drugih dogodkov in našega zaznavanja sveta nasploh. Ena izmed
najbolj popularnih virtualnih doživetij ta trenutek je aplikacija Google Earth VR, s pomočjo katere
se lahko virtualno sprehajate po
praktično vseh cestah sveta. Na
drugi strani pa imamo obogateno
resničnost, AR-tehnologijo, ki z

Obogatena resničnost

Virtualna resničnost

digitalnimi vsebinami nadgradi
sliko resničnega sveta. To doseže
s pomočjo računalniško ustvarjenih učinkov, kot so 3D-elementi,
video, zvok ali besedilo. Vsem
znan primer AR je igra Pokemon
Go, pri kateri je mlado in staro po
vsem svetu po naravi in mestih
množično iskalo virtualna bitja,
ki so se na telefonu prikazovala v
resničnem okolju. Vendar se VR/
AR tehnologija ne uporablja le
za zabavo: Google je že leta 2013
predstavil svoja prva očala za
virtualno resničnost – tudi mi jih
imamo, ki uporabniku med gibanjem nudijo določene informacije.
Ta tehnologija se bo lahko že jutri
uporabila tudi v izobraževalne
namene, saj bo zato učenje v šolah
veliko bolj zanimivo in poučno.
Tudi ta del virtualne resničnosti
me zelo zanima. VR-tehnologijo
bodo uporabljala podjetja pri razvoju izdelkov ter celo pri izvajanju
zelo preciznih gibov, ki jih človek
ni sposoben – na primer pri sestavljanju in virtualizaciji določenih
elementov. Prav tako jo bo lahko
uporabljal Matej v svojem arhitekturnem biroju, z njeno pomočjo si
bo naročnik lahko še v praznem
stanovanju ogledali končno postavitev elementov. Prihodnost
VR in AR je vznemirljiva in za nekatere morda zastrašujoča, a meni
je blizu! Prepričan sem, da bodo
v bližnji prihodnosti današnje

pametne telefone nadomestila
AR-očala. Informacijska doba, v
katero smo vstopili, bo nov mejnik
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v dobi človeka, tega se mi zelo
dobro zavedamo in zato želimo
s skupnimi močmi ustvarjati to
prihodnost.«
Valentin Jesenko je tudi solastnik studia Animani, v katerem
poskrbijo, da podjetja lahko svoj
koncept ali idejo predstavijo v enado dvominutnem videu. Njihove
video animacije si lahko ogledate na spletnem naslovu: http://
animani.si/.
»Podjetništvo, posel in komuniciranje z ljudmi so postali naša
strast,« je pritrdil tudi najmlajši
med njimi, maturant Luka Čefarin. Ponosni so na vrhunski računalnik, 3D-tiskalnik in ostalo
opremo, ki so si jo lahko kupili s
pomočjo evropskih sredstev. 20.
marca, ko začnejo s tečaji, upajo,
da sem jim bo potem pridružil še
kdo. In da bodo žirovska podjetja
v njihovem znanju začutila priložnost tudi za lasten napredek. M. M.
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Tudi mnogi Ločani v stiski
zaradi nizkih pokojnin
Jesen življenja je za marsikoga najlepše življenjsko obdobje, pa vendar se upokojenci spopadajo z različnimi težavami
in hudimi stiskami. Dolgoletni predsednik Društva upokojencev Škofja Loka, Miro Duić, pravi, da se
predvsem sprašujejo, kako čim dlje ostati zdrav in ne biti v breme svojcem.
Kaj je po vaših dolgoletnih izkušnjah z upokojenci glavni izziv starostnikov?
Njihov glavni izziv je, kako in kje
preživeti preostanek življenja, pri
čemer se čedalje bolj pojavljajo
želje, da naj bi to bilo v krogu
najdražjih ali pa vsaj med svojimi
stenami.
Ali to starostno obdobje bolj pogumno prenašajo ženske ali moški?
Kakšne razlike opažate med njimi?
Kdo bolj pogumno prenaša starost,
je odvisno od veliko dejavnikov in
navad, ki si jih posameznik pridobi
skozi življenje. Dokler živimo v paru,
to vprašanje niti ni tako pomembno,
ker se partnerja podpirata in če je
vsaj eden dovolj samozavesten, se
težave kar nekako rešujejo. Danes
je med nami veliko več vdov kot
vdovcev in ker so te že po naravi
bolj gospodinjske in pogosto tudi
bolj komunikativne, mislim, da so tu
v prednosti ženske. Podobna slika
je tudi v našem društvu, saj skoraj sedemdeset odstotkov članov
predstavljajo ženske. Če k temu
dodam vprašanje aktivnosti žensk
v delovanju društva, je ta odnos še
toliko bolj v korist ženske populacije.
Velik problem upokojencev so
verjetno čakalne vrste v zdravstvu.
Čakalne vrste v zdravstvu so za
starejše čedalje večji problem.
Marsikdo nima denarja za plačilo
hitrejšega tretmaja 'mimo vrste' pri
zasebnikih, ne za popravilo zob, ne
za specialiste, ne za tehnične pripomočke ... Zaradi tega je starejše
strah zboleti, saj ne vedo, kako se
rešiti iz te zagate, kako si pomagati.
Takih primerov je tudi v našem
okolju kar nekaj.
Ali staranje telesa in posledično
slabšanje psihofizičnih sposobnosti težje sprejemajo moški ali
ženske? Se ženske poslužujejo tudi
lepotnih operacij? Kako upokojenci doživljajo na primer upadanje
spolne moči?
Lepotne operacije za našo generacijo niso prioriteta in so zato sila
redke, saj se jih tudi tisti, ki bi si jih
želeli, težko privoščijo. Upadanje

Razmišljanju o smrti v naših in zlasti
še starejših letih se ne moremo izogniti. Pri tem je pomembno, da ne
obupujemo, temveč postorimo vse
tisto, kar bi utegnilo obremenjevati
naše zanamce. To je treba storiti
tako v odnosu do najbližjih kot okolice. Pomembno je tudi pravočasno
predvideti vprašanja dedovanja,
rešitev morebitnih zamer. Odhod v
večnost naj bi bil tako mnogo lažji,
vsaj tako pravijo.

Miro Duić, predsednik Društva upokojencev Škofja Loka
spolne moči je zakonitost v naši
naravi, ki se dodatno potencira z
možnimi boleznimi. Kako moški to
prenašajo in sprejemajo, pa najbolj
vedo sami. Tukaj so ženske vsekakor v prednosti, zato nas velikokrat
hudomušno zbadajo. Vsekakor pa
je res, da se o tem poredko odkrito pogovarjamo, še redkeje pa
iščemo pomoč.

življenje dalje. Področij v društvu za
te namene je veliko (šport, kulturne
dejavnosti, turistično-izletniške aktivnosti, bogati programi veselega
druženja in podobno).
Kako vi vidite medgeneracijsko
sodelovanje? Je razkorak med starejšo in mlajšo generacijo vedno
večji ali manjši?
To sodelovanje moramo razvijati.
Razkorak med starejšimi in mladimi
je dokaj velik, saj imajo različne
prioritete. V društvu si prizadevamo
uresničevati čim več programov
nevladnih organizacij in jih približati članstvu.

Kako pa je pri upokojencih z osamljenostjo?
Pri vdovah in vdovcih je velikokrat
prisotna. Pri razvezah se mi zdi, da
je tega manj, saj si ti hitreje najdejo
'razumevanje' drugje, ne glede na
to, da so pri tem večkrat prisotni
dvomi, nezaupanja ... Osamljenost je
velika težava predvsem v primerih,
ko otroci ali vnuki živijo drugje in z
njimi ni stikov ali pa so zelo redki. V
takih primerih se nekateri zapirajo
vase in trpijo, nekateri pa vzamejo
življenje v svoje roke in sprejmejo
dejstva taka, kot so. Prav Društvo
upokojencev Škofja Loka s svojimi
številnimi dejavnostmi takim osebam ponuja izhod s tem, da jih vključuje v svoje programe, jih povezuje
in znova aktivira glede na njihove
interese. Ob tem so v preteklosti
že znani primeri novih partnerskih
zvez ali prijateljstva, zaradi bolezni,
prezgodnje smrti ali starosti pa se
osamljenost žal včasih pojavi spet
znova. Edini nasvet pri tem je: nikoli
ne obupati, aktivirati se in živeti

Ali upokojenci veliko razmišljajo o
smrti in kakšen odnos imajo do nje?
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Mnogi z nizkimi pokojninami
bržkone težko shajajo skozi mesec.
Nizke pokojnine niso pojav od včeraj, temveč se vlečejo kot jara kača.
Velike zamude pri urejevanju teh
zadev prizadenejo marsikaterega
našega člana. Naše društvo se kot
član ZDUS preko svojih organov
aktivno vključuje v politiko socialnovarstvene zakonodaje, žal
smo slabo uspešni. Pokojnine so
prenizke, mnogi prejemajo zneske,
ki so pod pragom revščine. Kako
naj ti sploh preživijo? Največkrat
v skrajni sili gredo po prehranski
paket na Rdeči križ ali prosijo Karitas za poplačilo položnic, gredo po
oblačila, nič si ne morejo privoščiti,
zlasti če so samski z eno pokojnino. Kaj vse morajo delati za svoje
preživetje ob grenkem spoznanju,
da so celo delovno dobo garali,
prislužili zasluženo pokojnino, ki
je v današnjih pogojih življenja in
stroškov prav sramotna!
Damjan Likar
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Šah kot prispodoba življenja
Šah ima v Poljanski dolini že več desetletno tradicijo. Včasih se sicer zdi, da je že izumrl, pa vendar zmeraj preživi.
Že največji slovenski šahist, tekmec največjih šahovskih igralcev prve polovice 20. stoletja, Aljehina, Capablance,
Tartakowerja, Marshalla in drugih, velemojster dr. Milan Vidmar, je zapisal, da je šah prispodoba življenja, saj tako
kot življenje tudi šah ponuja zelo različne pristope – od povsem preproste zabave, druženja in kratkočasja do zelo
kompleksnih pristopov, ki zahtevajo veliko učenja, ter pravih borb ‚na življenje in smrt‘.
Gledano iz zornega kota sodobnih
tehnologij in računalniških igralnih platform pa šah ponuja tisto
doživetje dejanskega soočenja z
nasprotnikom, ki ga računalniške
igrice, naj bodo še tako sofisticirane, omrežene in grafično dovršene,
ne omogočajo. Pomembno je tudi
to, da pri šahu ne odločata samo
znanje in sposobnost razmišljanja,
temveč tudi čustva, strast, telesna
kondicija, koncentracija. In prav to,
da je lahko hkrati tako zabava kot
resna miselna aktivnost, verjetno
šah drži pri življenju. Še več, z razmahom igranja šaha na internetu
(npr. www.chess.com) z igralci iz
vsega sveta šah postaja vedno
bolj priljubljen tudi med mladimi.
O šahu, ki ima v Poljanski dolini
pomembno mesto, smo se pogovarjali z Matjažem Mazzinijem.
Kam segajo njegovi začetki? Kdo
ga je prinesel v naše kraje?
V Sloveniji se šah pojavi v 19. stoletju, prvi razmah pa doseže pred
drugo svetovno vojno z velemojstrom Milanom Vidmarjem in
kasneje z idrijskim rojakom, tudi
velemojstrom Vasjem Pircem,
po katerem se imenuje znamenita Pirčeva otvoritev. Na Poljansko
dolino pa se veže ime še tretjega
slovenskega velemojstra Stojana
Puca (1921–2004), nosilca šahovske
medalje s šahovske olimpijade v
Dubrovniku leta 1950, čigar oče
izhaja iz Podgore pri Trebiji.
Kako starejši šahisti skrbijo za to,

nom Šušnjarjem iz Poljan. Tesno
so jim sledili Vid in Samo Bobnar, Roman Trček, Jože Čadež,
Vojko Reven, Tihomir Ristić, Jože
Rupar, Pavle Rant in drugi.

Najmlajši in najstarejši udeleženec turnirja v Žireh, Mark Trček in
Adolf Križnar. Med njima je približno osemdeset let razlike.
da se za šah navdušijo tudi mladi?
Starejši šahisti, običajno so to dedki,
so pomembni motivatorji za igranje šaha zlasti pri svojih vnukih, s
čimer se ljubezen do šaha prenaša
iz roda v rod. Brez te čustvene vezi
se šah pri mladih, kot opažam, veliko težje prime. Po drugi strani pa
so starejši vzorniki mlajšim in tak
vzor v Poljanski dolini je nedvomno
vsestranski športnik in dober šahist
Adolf Križnar iz Žirov, ki se kljub
častitljivi starosti redno udeležuje
naših turnirjev in premaguje tudi
bistveno mlajše igralce od sebe.

kojencev ter na Trati na balinišču pri
novi športni dvorani. Na Selškem
pa v Gostilni Trnje v Železnikih ter
verjetno še kje. Zadnjih pet let
potekajo ciklusi turnirjev za pokal
Poljanske doline, ki se odvijajo po
različnih krajih in se jih udeležujejo
tudi igralci iz ostalih koncev Slovenije, imeli pa smo tudi že igralca
iz Hrvaške ter mladince iz Rusije.
Lani se je ciklusa udeležilo več kot
osemdeset različnih igralcev, od
tega slaba polovica iz območja
škofjeloške upravne enote.
Kdo sodi med najboljše šahiste v
Poljanski dolini?
V preteklem ciklusu za pokal Poljanske doline je v točkovanju za
najboljšega igralca iz območja UE
Škofja Loka zmagal Matej Ušeničnik iz Žirov pred Matevžem
Lotričem iz Železnikov in Gora-

Kako, kdaj in kje se srečujete?
Na Poljanskem se šah igra predvsem v Žireh Pr‘ Kamšk, na rednih
tedenskih srečanjih, ki jih že dolga
leta organizira Marko Kavčič, v
Poljanah v gostilni Na Vidmu, v
Škofji Loki v prostorih društva upo-

Poljanski pokal v šahu.
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Zmeraj je skupina posameznikov
tista, ki drži pri življenju ne samo
aktivnosti, temveč skrbi tudi za
napredek. Je tudi pri vas tako?
Kdo ste glavni?
Pokal Poljanske doline organiziram
in vodim trenutno v okviru Športnega društva Poljane in Športne
zveze Škofja Loka ter v sodelovanju s šahovskimi prijatelji iz Poljan,
Žirov, Železnikov, Škofje Loke ter
Idrije. Letos pa so že stekle dejavnosti, da bi na tem področju ustanovili šahovski klub, ki bi počasi tudi
formalno prevzel to tekmovanje in
morda povečal zanimanje za šah
tako pri mlajših kot pri tistih, ki ga
že igrajo, pa še niso našli pravega
motiva, da bi zaigrali tudi v okviru
našega ciklusa.
Kje vas bomo lahko videli še tja
do poletja?
Z letošnjim ciklusom smo začeli februarja v Poljanah, naslednji turnirji
pa bodo v Škofji Loki, na Starem
vrhu in v Idriji. V jesenskih mesecih pa tudi v Železnikih, Cerknem,
Žireh. Finalni turnir se bo odvijal v
začetku decembra v Gorenji vasi.
Upam, da bomo izpeljali tudi šahovsko simultanko ter po ustanovitvi
kluba priredili šahovski piknik za
vse člane in simpatizerje šaha na
našem območju. M. M.
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»Kukar an taugajne, ma som, pa ma ke«
21. februar je mednarodni dan maternega jezika. Za Slovence velja, da je ali pa je bil v večini primerov njihov prvi
jezik, s katerim so se srečali kot otroci, prav domače narečje. V sedanjem času ga pogosto zamenjuje pogovorni jezik.
Poleg poljanskega slovarja imamo tudi nekaj slovarjev nekaterih drugih narečij iz sedmih slovenskih narečnih
skupin, a jih je glede na število dialektov še vedno premalo.
Dialektologinja mag. Francka
Benedik pravi: »Škoda je, ker
se narečij ne ohranja bolj, kot
se jih. To je raznolikost, ki nas
bogati in jo je treba ohranjati vse
bolj zavestno.« Benedikova, ki je
bila zaposlena v dialektološki
sekciji Inštituta za slovenski jezik
pri Znanstvenoraziskovalnem
centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU),
še vedno ohranja ljubezen do
narečij.
Slovenski jezik ima sicer
sedem narečnih skupin, narečij
pa kar okrog petdeset, zato zares
velja, da ima vsaka vas svoj glas.
Marsikaj o narečjih imamo zapisano, a veliko premalo. Eden od
zapisov narečij so lahko narečni
slovarji, ki so različnega obsega
in odvisni od zajetega besedja. Eden od delnih slovarjev je
tudi Slovar poljanskega narečja.
Pred devetnajstimi leti je Dušan
Škrlep zbral besede, značilne
za Poljansko dolino, poudarke
na besedah pa mu je pomagal
postaviti prof. Janez Dolenc.
Omenjeni poljanski slovar sodi
med bolj poljudne, saj je v njem
premešano to, kar je bilo značilno
včasih, z novejšimi spremembami.

Značilnosti
poljanskega narečja

Slovenska narečja se v prvi vrsti
razvrščajo v narečne skupine
in se ločijo na osnovi glasov in
naglasov, ki so se razvili iz nekdanjega jezika. Vsako narečje
ima tudi specifične besede, ki so
zanimive in za narečje potrebne,
a ne vplivajo na ločevanje med
njimi. Poljansko narečje spada
v rovtarsko narečno skupino in
se je včasih najčisteje govorilo v
pasu Poljane–Trate–Javorje, sicer
pa je bilo značilno za celotno
nekdanje posestvo brižinskih
škofov ob Poljanski Sori.
Najbolj osnovna slišna značilnost poljanščine je t. i. petje,
ki je posledica premika naglasa
na predhodni zlog in ohranjanje
posttonične dolžine. Premik dolgega padajočega poudarka za
en zlog proti začetku besede je

še naučile narečja svojih staršev in
babic, se v določenih situacijah
to prilagaja knjižnemu oziroma
pogovornemu jeziku.
Prav je, da se stvari o narečjih
zapisujejo, a bi bilo treba mlade
bolj poučevati o dialektih. V vrtcih
bi to lahko dosegli z igro, medtem
ko bi vzgojiteljice otrokom dajale
primere narečnih besed, saj se
otroci jezika učijo lažje kot starejši.
Nekateri mislijo, da je lep le knjižni
(pogovorni) jezik, narečje pa nekaj,
kar so včasih govorili v hribih, na
kmetih. Zelo žalostno bi bilo, če
ne bi poskrbeli, da bi se narečja
ohranjala čim dlje časa.
Meta Gantar

Naslovnica Slovarja poljanskega narečja

Pesem Janeza Ramovša v
poljanskem narečju

v poljanščini splošen in ni omejen na dvozložnice, primer tega
je »na nou nariedu«. Posebna
je tudi beseda »jade«, s katero
pritrjujemo ali pa pomeni »saj
bo«.
O dialektih, tudi poljanskem,
je kar nekaj zapisov, vendar so
določeni že zelo stari in nekatere
značilnosti, ki so opisane v njih, v
dialektu niso več tako izstopajoče ali pa so se porazgubile. Nekaj
gradiva o poljanskem narečju
je objavil že dr. Fran Ramovš v
Dialektih. V novejšem času pa je
nekaj žirovske govorice zapisala
dr. Marija Stanonik, vendar žirovsko narečje ni povsem enako
poljanskemu.

GOZDARSKI
VITLI

Poleg zapisovanja
tudi učenje

Vsa narečja so pod vplivom knjižnega jezika, medijev, televizije
ali šole, zato moramo, če želimo
najti osnovne zakonitosti narečja, sprva ugotoviti in izluščiti,
kaj je v jeziku tisto prvotno, še
nespremenjeno. Otroci se danes
že ob gledanju risank in v vrtcu
učijo knjižne pogovorne slovenščine in so vse manj v stiku s
starejšimi, ki še govorijo narečno.
Čeprav so se starejše generacije

051 647 716
prodajalna@uniforest.si

www.uniforest.si
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Del njihove terapije sta resnica
in poštenost
Obisk terapevtske skupnosti Društva projekt Človek v Sopotnici pri Škofji Loki človeka ne pusti ravnodušnega.
Spoznaš osebe, ki so na urejanju zasvojenosti od drog, alkohola, odnosov…, in ti brez sramu, odkrito povedo svojo
življenjsko zgodbo, kot da si njihov najboljši prijatelj. V času, ko mnogi, predvsem na družabnih omrežjih,
igrajo vlogo najbolj srečnih ljudi na tem planetu, v resnici pa pred sabo in svetom prikrivajo kup težav,
je takšna izkušnja res nevsakdanja.
Dejansko tamkajšnja socialna rehabilitacija izhaja iz načela resnice.
V osrednjem prostoru je na steni
izobešen papir, na katerem so
opisani njihovi temeljni principi
delovanja. Na njem lahko med drugim preberemo: »Del naše terapije
sta resnica in poštenost. Ničesar
nimamo prikriti.« Strokovna vodja
programov Projekt Človek, Dora
Pal, poudarja, da Društvo Projekt
Človek in z njim terapevtska skupnost združuje terapijo, socialno
rehabilitacijo in samopomoč ter
poudarja proces spiralne rasti posameznika kot bio-psiho-socialne
in duhovne celote. »Uporabniki
imajo tedenski urnik, strukturo in
pravila skupnosti. Poleg rednega
terapevtskega dela opravljajo vsakodnevne dolžnosti v pralnici, v
kuhinji pri pripravi obrokov, skrbijo
za čistočo hiše in okolice, urejajo
vrt, razvijajo različne talente, hodijo v hribe, na tekaške maratone,
na kulturne prireditve ali se udeležujejo sprostitvenih tehnik,« je
povedala Palova. Na vprašanje,
kako je z zaljubljenostjo med njimi,
je odgovorila: »Po vzpostavitvi
abstinence od drog se hitro pojavijo nadomestna vedenja, zato
lahko zamenjajo eno odvisnost z
drugo. Sanjarjenje, zaljubljenost
in zatekanje v odnose so vedenja,
ki v mešanih skupnostih, kot je
naša, kaj hitro postanejo zamenjava za praznino, ki jo za sabo

pred skušnjavami, ki se še vedno
pojavljajo. Pred kratkim sem imel
dva slaba dneva, poklical sem sina
in se po pogovoru počutil veliko
boljše. Pred tremi leti bi bil nesrečen, tudi če bi imel milijone, danes
pa sem po ločitvi od žene trenutno brez stanovanja, toda prvič v
življenju se počutim srečnega, ker
imam sebe rad.

»Pogrešala sem materino
ljubezen«
Uporabniki se pripravljajo na Mali kraški maraton.
pušča opustitev drog ali alkohola. Zato naše terapevtsko delo ni
usmerjeno samo v raziskovanje
vzrokov za zasvojenost, ampak
tudi v razumevanje dinamike zasvojenosti, saj zgolj abstinenca ni
dovolj. Pravila in struktura določajo tudi druge omejitve (tobak,
kava, sladkor, uporaba interneta
…). Tako spoznavajo sebe v luči
zmožnosti sprejemanja le-teh ter
se učijo polniti praznino s pristnimi
odnosi ter koristnimi aktivnostmi.«
V nadaljevanju sledi nekaj anonimnih zgodb uporabnikov.

si stisko začel lajšati s heroinom,
ki v prvem trenutku deluje antidepresivno, in s kokainom, ki je
poživilo. Naredil sem kompromis
s hudičem. V tistem obdobju sem
skušal trikrat narediti samomor s
prekomernim uživanjem uspavalnih tablet v kombinaciji z alkoholom. V meni se je spet prebudila
volja do življenja, potem ko mi je
sin rekel, da potrebuje očeta. V
terapevtski skupnosti sem preko
pogovorov spoznal vzroke mojih
težav: celo življenje sem delal tako,
da so bili drugi zadovoljni, nase pa
sem pozabil. Naučil sem se, da je
treba najprej poskrbeti zase, nato
lahko pomagaš drugim. Tukaj se
učimo izražati vse svoje občutke,
četudi so zelo boleči. Iskren pogovor je tudi najboljši obrambni zid

»Naredil sem kompromis
s hudičem«

Po diagnozi rak sem padel v depresijo in se zdravil z antidepresivi,
vendar mi ni pomagalo. Zato sem

Skrb za čistočo je eden temeljev dela v terapevtski skupnosti.

V šoli sem igrala vlogo pridne
punčke z odličnimi ocenami in
različnimi osvojenimi priznanji.
Postala sem upornica in na neki
zabavi sem prvič poskusila ekstazi.
Dolgo časa sem prikrivala uživanje
mamil, saj sem mislila, da bom
sama zmogla rešiti ta problem. V
drogah sem našla ventil za sprostitev in umik iz boleče realnosti,
v kateri sem pogrešala mamino
ljubezen in kjer so bili vsi drugi na
prvem mestu, pred menoj. Skupnost v Sopotnici doživljam kot
varno okolje, ne vem pa, če sem
že dovolj močna, da bi ob kakšni
stresni situaciji izven skupnosti
odreagirala na zdrav način, brez
drog. Vesela sem, da me fant v
teh mesecih bivanja izven doma
ni zapustil, temveč me podpira.

V Sopotnici gradimo
zdrave navade

V mladosti sem doživela veliko

Priprava kosila za skupnost
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čustvenih pretresov: prezgodnjo
izguba očeta in posledično finančno stisko v družini, selitev iz
domačega vaškega okolja v mesto,
razhod s partnerjem … Duševne
stiske sem začela reševati na napačen način, najprej z alkoholom,
potem s travo in plesnimi drogami.
To je še bolj poglobilo moje težave.
Ljubezen do družine je pripomogla, da sem se odločila za življenje
in začela delati na sebi. V skupnosti
sem tri mesece in potrebujem še
čas, da ponotranjim vse te zdrave navade, ki jih gradimo tukaj.
Počutim se, kot da bi prišla k njim
žejna iz puščave in so me napojili
z zdravo, čisto studenčnico.

Potlačeni občutki povečajo
željo po drogah

Po prometni nesreči, v kateri sem
zlomila hrbtenico, sem telesne
bolečine začela lajšati s heroinom.
Ta droga mi je zatrla vse občutke
in v obdobju hude zasvojenosti
nisem zmogla biti dobra mama
svoji hčerki. V skupnosti prihajajo na dan številni potlačeni občutki, tudi iz časa, ko sem imela
nasilnega partnerja. Doživljam
intenzivno čiščenje vsega slabega
iz preteklosti in priznam, da mi

je prekleto težko. Sem na nitki
in včasih bi najraje spakirala ter
odšla. V najhujših skušnjavah mi
pomagajo pogovori s terapevti in
ostalimi uporabniki. Spoznala sem,
da se, če ne izraziš svojih občutkov,
želja po drogah še poveča. Velik
izziv v skupnosti je tudi prepoved intimnih odnosov, saj smo
vendarle spolna bitja. Omenjeno
pravilo je sicer smiselno. Če bi se
v tem obdobju ranljivosti zapletli
z nekom v hiši, bi odnos gradili na
nezdravih temeljih oziroma zgolj
na seksualnosti.
Damjan Likar
Terapevtska skupnost v Sopotnici išče prostovoljce za
pomoč pri delu, za spremstva
uporabnikom in nočno dežurstvo. V zameno jim nudijo
podporo v obliki izobraževanj, mentorstvo, brezplačno
prehrano, povrnejo se potni
stroški. Prostovoljci so lahko
različnih poklicnih profilov.
Vsi zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko:
040/293 349 (Špela Adam,
Polona Kersnik) ali pišejo na
ts.skl@projektclovek.si.
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V Šentu oblikovali ornamentalne mojstrovine
V Dnevnem centru ŠENT Škofja Loka so za svoje uporabnike organizirali delavnico izdelovanja dražgoških kruhkov,
tradicionalnih ročno oblikovanih kruhkov iz medenega testa. Cilj vseh njihovih dejavnosti je psihosocialna
rehabilitacija oseb z duševnimi motnjami in ponovna vključitev v družbo.
Na delavnici izdelovanja dražgoških kruhkov, ki je nastala v sodelovanju z Zavodom O in VGC
Gorenjske, so udeleženci pod prsti
občutili voljnost testa, ga oblikovali in potrpežljivo okrasili z značilnimi ornamenti. Vanja Šubic,
vodja delavnice in profesorica na
Biotehniškem centru Naklo, je prinesla pripravljeno testo, iz katerega so udeleženci naredili različne
ornamentalne mojstrovine, potem
pa so ga spekli v pečici, ker tradicionalne krušne peči ali štedilnika
na drva ni bilo na voljo. Šubičeva
se je te obrti naučila pred tremi
desetletji od pokojne Dobretove
mame iz Dražgoš.

Loški dnevni center
naslednje leto praznuje
deseto obletnico

Namen društva ŠENT oziroma slovenskega združenja za duševno
zdravje je varovanje človekovih
pravic in dostojanstva oseb s
težavami v duševnem zdravju,
doseči višjo stopnjo njihove vklju-

čitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost. »Društvo, ki letos
praznuje petindvajseto obletnico
delovanja, je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih
zagovorništva, psihosocialne in
zaposlitvene rehabilitacije ter
ustvarjanja novih delovnih mest
za osebe s težavami v duševnem
zdravju, socialno izključene in
druge težje zaposljive osebe ter
njihove svojce,« je povedala strokovna delavka v škofjeloškem
dnevnem centru, Špela Podobnik. Dodala je, da uporabnikom
v loškem dnevnem centru, ki bo
naslednje leto praznoval deseto
obletnico, med drugim nudijo
različne delavnice in aktivnosti,
poleg tega imajo uporabniki
možnost zapisa individualnega
načrta za samostojno življenje.
»Dnevni center je nekakšen most
med psihiatričnim zdravljenjem,
ki so ga naši uporabniki zaključili,
in ponovno vključitvijo v družbo.
Rezultati so ugodni, saj so mnogi
naši varovanci našli zaposlitev.

Ročno oblikovani in okrašeni
medeni kruhki v obliki srca
Nekateri od njih nas potem pridejo
obiskat ter se nam zahvalijo za vso
pomoč,« je dejala Podobnikova in
ob tem omenila marčevsko preventivno delavnico na področju
emocionalnega zdravja, ki jo bo
vodila Neža Blaži, dipl. biopsih.
iz Združenja bonding psihoterapevtov Slovenije. »Vse te delavnice
so odprte tudi za javnost, torej za

Vodja kuharske delavnice
Vanja Šubic
zunanje udeležence. Na področju
duševnega zdravja so še vedno
prisotni predsodki do oseb s težavami v duševnem zdravju. Menim,
da bi bili pozitivno presenečeni, ko
bi ugotovili, da to niso nekakšni
nasilneži, ampak povsem običajni
ljudje, ki so v življenju doživeli
neko hudo duševno stisko.«
Damjan Likar

Najstarejši starodobnik je bil star
sedeminpetdeset let
Po letu 2012 je Škofjo Loko ponovno obiskal avtomobilistični reli
starodobnikov Winter trial 2018,
ki ga organizira Classique BV, AB
Vaassen iz Nizozemske pod okriljem mednarodne avtomobilske
zveze FIA. Na Mestnem trgu se

je predstavilo štiriintrideset zimzelenih avtomobilov od skupno
sedemdesetih posadk iz sedmih
držav, ki so sodelovale na tem
tradicionalnem reliju. Najstarejša avtomobila Volvo PV 544 S in
Tatra 604-2 iz Nizozemske sta bila

izdelana daljnega leta 1961, med
parkiranjem na Placu pa so obiskovalci lahko občudovali tudi
lepotca letnik 1962, Volvo Amazon
iz Anglije in Volvo PV 544 C iz
Nizozemske. »Slovenskih posadk
na tem tekmovanju ni bilo,« je

povedal Ferdinand Poberžnik,
ki je bil poleg Športnega društva
Omikron Plus iz Dražgoš soorganizator tega cestnega spektakla.
Damjan Likar

Ločani so lahko občudovali zimzelene jeklene lepotce. (Foto: Milan Mihalič)
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Njihovi prvi rezljani leseni modeli
V škofjeloškem rokodelskem centru DUO se je sredi februarja začel tridelni tečaj rezbarjenja, ki ga vodi znana
slovenska mojstrica rokodelka Petra Plestenjak Podlogar. Na njem se bodo tečajniki naučili ravnanja z rezbarskimi dleti
in izdelali po en lesen modelček za loške kruhke ter knjižno kazalo ali obesek.
Namen rezbarskega tečaja je, da se
tečajniki navadijo držanja dleta v
rokah in da se naučijo delati vreze
v les in tako zase ustvariti čudovite
lesene izdelke. »Prvi dan smo rezbarili po kosih hruškovega lesa ter
že začeli z osnovno izdelavo za to
pripravljenega modela. Pripravila
sem tri vzorce: srce, krog in romboid.
Vsak si je izbral po želji. Tečaj je v
treh delih, drugi dan bomo poskušali
dokončati modelček, na zadnjem pa
še izrezbarili ploščico,« je povedala
Plestenjakova. Dodala je, da je pri rezbarjenju tako kot pri vsakem ročnem
delu: »Lepo je, če ti nekdo pokaže
osnove, lahko se tudi pogleda na
kakšno sliko ali v knjigo. Potem pa
mora vsak sam delati in se učiti na
svojih napakah. Za uspešno delo je
pomembno, da si želiš to delati in
da si ročen. Potem pa koristijo lastne
ideje in tudi nekaj naravnega talenta.
Seveda je pa za vsak kakovosten
izdelek pomembno, da izdelovalec
dokaj dobro obvlada ali se vsaj zave-

je dejala, da je vsem tečajnikom
skupno, da so glede rezbarjenja
začetniki. »Vsi radi delajo z lesom
in si želijo ustvariti svoj izdelek.
Vsem je blizu tradicija, nekaterim
pa tudi čebelarstvo. Nekaj bi jih iz
novonastalega modela rado speklo
medene kruhke, drugi ga bodo imeli
za okras. Tako bom tiste tečajnike, ki
si to želijo, razveselila s peko kruhkov
izven tečajnega termina. Prinesla
bom že vmeseno medeno testo,
v centru DUO pa bomo odtisnili in
spekli kruhke.«
In kaj so nam povedali nekateri tečajniki? Janez iz Radomelj:
»Udeležbo na tečaju sem dobil kot
darilo za rojstni dan.« Andreja iz
Škofje Loke: »Rada delam z rokami,
z lesom in povezujem tradicijo.
Veselim se, da bom s pomočjo svojega modela oblikovala kruhek.«
Roman iz Škofje Loke: »Veseli me
delo z lesom. Rezbarske tečaje sem
že iskal in vesel sem, da sem ga
tokrat zasledil.« Tina iz Škofje Loke:

Petra Plestenjak ohranja bogato
kulturno izročilo rezljanja motivov
na lesene modele za loški kruhek.
(Foto: Barbara Cerkvenik)
da perspektive, anatomije, bližine in
daljine ter da je samokritičen.«

»Med rezbarjenjem ni
čudežne radirke!«

Letošnji tečajniki so mešana skupina
v starosti od sedemindvajset do
oseminšestdeset let. Plestenjakova
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»Želela sem si izdelati svoj lesen
modelček, da bom pekla medene
kruhke.«
Po besedah vodje tečaja, ki je
tudi članica Združenja umetnikov
Škofja Loka ter predsednica Sekcije
DUO pri OOZ Škofja Loka, se med
rezbarjenjem lahko hitro zmotiš, še
posebej kot začetnik. »Tukaj ni nobene čudežne radirke, ki bi napako
odpravila. Kar je odrezano, tega ni
več. Pravzaprav se da vsako napako
popraviti, tako je vsaj moje načelo.
Boljši rezbar si, bolje jo popraviš.
Tako lahko odkriješ tudi nov vzorec.«
Plestenjakova je ena redkih, ki rezbari v negativu, saj večina slovenskih
rezbarjev dela reliefe ali skulpture.
Glavna pobudnica tega tečaja je
bila sicer vodja Rokodelskega centra DUO (RAS), etnologinja Kati
Sekirnik, ki so ji ljube vse tradicionalne ročne obrti. V centru DUO
tudi predejo na kolovrat, barvajo
volno z rastlinami, vezejo, polstijo,
reciklirajo, prepletajo vitre itd. D. L.
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Nove zanimivosti srednjeveškega mesta III
Da je v Škofji Loki mnogo neznanih zgodovinskih zanimivosti, smo v zapisih o skrivnostih srednjeveškega mesta že
pisali. Da vam pokažemo še nekatere, smo se v mrzlem zimskem jutru ponovno sprehodili z Modestom Erbežnikom iz
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tokrat po Spodnjem trgu.
Sprehod smo začeli pri nekdaj razkošni hiši Krennerjeve rodbine, ki
ima edina na Spodnjem trgu veliko
arkadno dvorišče in žalostno čaka
na nadaljevanje obnove. Hiša ima
v notranjosti vodnjak, in sicer v
pritličju pod arkadami severnega
trakta. Bila je ena redkih bogatejših
hiš na Spodnjem trgu, kjer so bile
predvsem obrtniške hiše žebljarjev, mesarjev, trgovcev, gostilničarjev, klobučarjev, kovačev, usnjarjev
… Pri vodnjaku nasproti Špitalske
cerkve stoji Žebljarjeva hiša, kjer
trenutno poteka obnova. V njej je v
prvem nadstropju ohranjen gotski
portal, v vogalni sobi pa leseni
strop iz leta 1779, ki ga bodo po restavriranju vgradili nazaj v prostor.
Žebljarjeva hiša je bila ena redkih,
ki v požaru leta 1698 ni zgorela v

celoti, ker je imela zidano pritličje;
večina hiš na Spodnjem trgu je
zaradi lesene gradnje v požaru
pogorela. Prezračevalne (sušilne)
line na zgornjih delih strešin nas
spominjajo na obrtniško dejavnost
usnjarjev, saj so na podstrešjih
sušili usnje. Ena starejših hiš je tudi
Kumrova hiša, v kateri je danes
Loški oder; kamnite konzole obeh
fasadnih pomolov so bile do leta
1982 skrite pod ometom, enako
tudi vse poslikave iz obdobja
renesanse in baroka, najdene s
sondiranjem barvnih plasti, ki jih
sedaj lahko vidimo na pročelju.
Hiše proti severnemu delu trga
imajo značilne kamnite polkrožne gotske portale s porezanim
zunanjim robom, ki se zaključuje
na ‚ajdovo zrno‘.

Spodnji trg na južni strani zaključuje najprej lepo obnovljena
hiša z vsemi dodanimi detajli in
ornamenti iz baročnega časa.
Poleg nje pa je na sosednji hiši
prezentirano obzidje, in sicer na
mestu, kjer so bila včasih spodnja
Poljanska vrata in je stal stražni
stolp ob vhodu v mesto.
Sprehod smo nadaljevali ob
spodnjem obzidju ob reki Sori in
raziskovali hiše, na katerih se še
vidijo sledi obzidja. Nekaj obzidja v
obnovljenih hišah je prenovljenega, prodnati rumenkasti deli pa so
ostanki pravega loškega obzidja.
Na mestu, kjer danes stoji hiša Pr‘
Cvingarju, je bila nekdaj enonadstropna mala utrdba ob spodnjih
vratih, ki so ji rekli ‚Zwinger Torlein‘
ali ‚vratca v obzidju‘. Pod njim je bil

vodni jarek in na današnji obnovljeni hiši so še lepo vidni ostanki
prvotnega obzidja. Večinoma so
stolpe in obzidje rušili v sredini 18.
stoletja, ko se je mesto širilo. Pot
nas je pripeljala do obnovljenega gasilskega doma, na katerem
je lepo obnovljena kopija slike iz
Sopotnice. Na njej so naslikani
vsi stolpi in obzidje mesta v času
požara v Škofji Loki, mostovi do
mesta, Jesharna in hišice Spodnjega in Zgornjega trga. Zelo
zanimivo za ogled in predstavo,
kakšno je bilo naše mesto davno,
davno nazaj.
In potem smo prišli do Kašče …,
kjer bomo nadaljevali naslednjič.
Teja Potočnik

Lepo ohranjen prvotni leseni strop iz Žebljarjeve hiše pred začetkom
obnove (Foto: arhiv Zavoda za kulturno dediščino)

Pogled na sušilne line nekdanjih usnjarskih hiš na Spodnjem trgu

Mlajše baročno nadstropje in gotske konzole, značilne za 16. stoletje, ter stara poslikava na hiši Loškega odra, ki je žal spet potrebna
obnove.

Lepo obnovljena hiša z baročnimi detajli
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‚Ajdovo zrno‘ na gotskem
portalu

Ostanki obzidja na mestu,
kjer so bila včasih spodnja
Poljanska vrata.

Ostanki prvotnega obzidja (rumeni kamni iz konglomerata) v
obnovljeni hiši ob reki Sori

Slika požara po stari sliki iz Sopotnice na obnovljenem
gasilskem domu

Ostanki obzidja ob vodnem jarku, kjer je včasih stal stražni stolp.
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Zlati maturanti
V preteklem mesecu so bodoči srednješolci in študentje spet obiskovali informativne dneve in se spraševali,
kje nadaljevati šolanje. Pred njimi so novi izzivi in nove priložnosti. Mnogi uspešni med njimi se bodo čez leta
pridružili naši druščini zlatih maturantov splošne mature. Tokrat vam predstavljamo nekatere zlate maturante
Gimnazije Škofja Loka, ki so v času šolanja živeli v občini Železniki.
Jaka Benedičič – zlati maturant
2002
Od nekdaj sta me zanimala film
in televizija, tako da sem se po
končani gimnaziji odločal med
študijem filmske režije in novinarstva. Na koncu sem se vpisal na dvopredmetni program
angleščine in novinarstva, ki me
je prav tako pripeljal do televizije
in režije. Študij je potekal tekoče
in brez težav, saj sem si izbral
smeri, ki mi ustrezata. Zabavno
je bilo usklajevati predavanja na
dveh lokacijah – na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene
vede, ki sta na različnih koncih
Ljubljane. Sem človek, ki ves čas
mora nekaj početi, tako da sem
bil med študijem stalno aktiven. V
prostem času smo s sošolci z novinarstva aktivno sodelovali v
Društvu študentov novinarstva
FEJS Slovenija, kjer smo organizirali delavnice, predavanja in aktivnosti. Društvo sem dve leti tudi
vodil, v tem času smo v Ljubljani
organizirali celotedenski svetovni
kongres študentov novinarstva,
ki se ga je udeležilo več kot 230
udeležencev. Že od nekdaj me
je zanimalo življenje v ZDA, zato
sem zadnje leto študentskega
statusa izkoristil za štirimesečno
študentsko delo v Čikagu, zaradi
česar, priznam, nisem diplomiral
v najbolj zglednem roku. Že med
študijem sem rad sprejemal izzive, preizkusil sem se praktično
na vseh medijih – radio, časopis,
letopis, nekaj časa sem celo pisal

za avtomobilistično revijo in nato
pristal na televiziji. Po devetih
letih kreativnega dela v redakciji
oddaje 24ur sem sprejel nov izziv
in se pridružil hitro rastoči ekipi za
video vsebine v Ekipi2, slovenski
podružnici ustvarjalcev mobilnih
aplikacij in igric Govoreči Tom
(Talking Tom). Ne bi rekel, da sem
na katero stvar ali dosežek bolj
ponosen kot na druge. Trudim se
učiti vsak dan, tudi če je to samo
nov pogled oz. perspektiva na
stvar, ki jo že poznam. In se čim
manj obremenjevati – uživam
tako v delu kot tudi v prostem
času.
Matic Gortnar – zlati maturant
2010
Po končani gimnaziji sem
šolanje nadaljeval na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani,
kjer sem se odločil za bolonjski
dvodisciplinarni študij anglistike in francistike. Za magistrski
študij sem si izbral pedagoško
smer anglistike in francistike.
Med študijem sem se udeležil
poletnih šol v Walesu in Grenoblu na temo medkulturnosti.
V študijskem letu 2014/2015
sem se odpravil na polletno
Erasmusovo izmenjavo v francosko mesto Lille (Université
Charles de Gaulle, Lille 3). Erasmusova izmenjava je definitivno ena izmed najboljših in
nepozabnih izkušenj vsakega
študenta. Poleti 2016 sem si
poiskal Erasmusovo prakso v

Kristina Nastran – zlata maturantka 2011
Šolanje sem nadaljevala na
Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Na prvi stopnji sem se vpisala
na dvopredmetni študij anglistike ter primerjalne književnosti in literarne teorije, na drugi
stopnji pa sem se odločila za
enopredmetni nepedagoški
študij anglistike. Odločila sem
se, da bom poskušala opraviti s
študijem čim prej, saj nisem vedela, kam me bo potem zanesla
pot. Med prvo in drugo stopnjo
študija nisem želela izkoristiti
dodatnega leta, saj verjamem, da

se v enem letu pavze še prehitro
zgodi, da ‚padeš ven‘ iz študijskega ritma ali pa celo najdeš službo
in te študij ne mika več. Dodatno
leto sem raje izkoristila na koncu
magistrskega študija, kar se je
na koncu izkazalo kot odlična
odločitev. Ves čas študija sem bila
precej aktivna pri organizaciji
dogodkov v svojem študentskem
domu, ki je znan po svoji več kot
petdesetletni tradiciji in aktivnostih za stanovalce. Med študijem
sem se ukvarjala s petjem, tako
klasičnim kot zborovskim, delala
prek študentskega servisa in si
tako gradila CV, med dodatnim
letom pa se udeležila še štirimesečne prakse na Škotskem v
okviru programa Erasmus plus.
Vsaj enkrat na leto pa sem tudi
poskušala najti čas za kakšno potovanje, tako, za sprostitev. Malo
pred zaključkom magistrskega
študija oktobra lani sem se zaposlila na eni izmed ljubljanskih
prevajalskih agencij kot projektni
vodja, kjer trenutno delam. Zelo
podobno delo sem opravljala
že na praksi na Škotskem, zato
mislim, da je sama praksa v veliki
meri pripomogla k temu, da sem
tako hitro našla službo. No, pa
tudi to, da sem med študijem
precej delala, večinoma pa sem
poslušala opravljati dela, ki jih
lahko tako ali drugače uporabim za CV oz. na karierni poti.
Ponosna sem na način, kako sem
izkoristila svoj študij. Mnogi namreč trdijo, da FF UL izobražuje

Jaka Benedičič

Matic Gortnar

Kristina Nastran

Andraž Bevk

Winchestru in Bournemouthu
(Velika Britanija), kjer sem v jezikovnem kampu (International Projects & Europa School
of English) delal kot ‚teaching
assistant‘ in ‚supervisor‘. Šlo je
za neverjetno izkušnjo dela v
mednarodnem okolju, kjer se
neprestano menjavajo ljudje iz
celega sveta. Poleg tega sem
med študijem delal v različnih
jezikovnih šolah v Ljubljani in
Kranju, kjer sem pridobil izkušnje s poučevanjem otrok,
mladostnikov in odraslih. Lani
poleti sem se vrnil v Bournemouth, kjer sem v jezikovnem kampu vodil program aktivnosti za
mladostnike. Po vrnitvi domov
pa sem na ljubljanski osnovni
šoli dobil priložnost nadomeščanja učiteljice angleščine in
francoščine.
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Jan Gortnar

Katja Trampuš

Neža Habjan

Nika Rant

nezaposljiv kader, kar preprosto
ni res. Treba je le znati izkoristiti
znanje in za izkušnje ter delovne priložnosti pogledati malo
širše, izven strogo začrtanih meja
izobrazbe. Vsako znanje se da
nekje uporabiti. S tem je povezan
tudi moj moto: nobeno znanje
ali izkušnja ni odveč, vse nekoč
pride prav. To je popolnoma res,
vsaj pri meni se je do sedaj tako
izkazalo.

poslimo v lekarni (javni ali zasebni), lahko se zaposlimo v katerem
izmed predstavništev svetovnih
farmacevtskih podjetij v Sloveniji
(bolj trženje), vedno pa imamo
na voljo tujino, kjer so možnosti
skoraj neomejene. Poleg tega
pa se sedaj pojavljajo novi poklici, eden izmed teh je klinični
farmacevt – farmacevt s svojim
znanjem o zdravilih sodeluje pri
zdravljenju in pomaga izboljšati
terapijo z zdravili v bolnišnicah,
zdravstvenih domovih ... Glede
na to, da zaenkrat še zaključujem študij, za uspeh lahko štejem
redno opravljanje študijskih obveznosti, saj študij farmacije nekih
kariernih oz. drugih dosežkov ob
študiju časovno ne omogoča. Se
pa seveda veselim vseh izzivov,
s katerimi bom kmalu soočen, in
upam, da bodo ti kmalu posledično prinesli s seboj tudi uspehe. Mota pa nimam.

iz celega sveta, štejem za svoj
velik uspeh, na katerega sem
zelo ponosen.

k sreči je tisit, ki skrbi za srečo
drugih.

Andraž Bevk – zlati maturant
2013
Šolanje sem nadaljeval na
Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.
Iz nabora smeri na fakulteti sem
se odločil za študij farmacije. Naš
študij je enoviti magistrski študij in traja pet let. To pomeni,
da nimamo diplome, ampak v
petem letniku naredimo magistrsko nalogo in pridobimo naziv
magistra farmacije. Sam študij
poteka večinoma na Fakulteti za
farmacijo, v določenem obsegu pa tudi na drugih fakultetah
(medicina, kemija, matematika,
fizika), kjer opravljamo nefarmacevtske predmete. Med študijem
se ukvarjam s športom, obiskujem
nekaj dodatnih tečajev (nemščina, računalniška znanja ...), poleg
tega pa imamo na fakulteti veliko
različnih dogodkov, seminarjev
in okroglih miz, ki ponujajo neko
dodatno in poglobljeno znanje
oz. apliciranje teorije v praksi. Kot
študent rad izkoristim vsako priliko za kakšno potovanje, vedno pa
tudi najdem čas za kakšen dober
film, serijo ali knjigo.
Po študiju imamo na voljo različne kariere: lahko ostanemo na
fakulteti kot mladi raziskovalci/
asistenti in naredimo doktorat,
imamo tudi močno generično
industrijo (Lek in Krka), če nas bolj
zanima industrija, lahko se za-

Katja Trampuš – zlata maturantka 2015
Po gimnaziji sem se vpisala na
Medicinsko fakulteto v Ljubljani,
kjer trenutno opravljam tretji letnik. Študij res ni lahek, a z nekaj
vloženega dela se da narediti
prav vsak izpit. Na medicino sem
se vpisala, ker me je zanimala
psihiatrija, nikoli pa si nisem želela postati družinska oz. splošna
zdravnica. Odkar sem na medicini, spoznavam tudi druge zanimive specializacije, zato moja
končna poklicna pot še ni povsem začrtana, imam še vsaj pet
let, da se odločim, kam naprej. Ne
samo hobi, temveč kar velik del
mojega življenja že od četrtega
leta dalje predstavljajo taborniki. Tam sem sedaj že sedmo
leto vodnica enajstim fantom,
ki so trenutno stari med deset
in enajst let. Poleg tega sem
na fakulteti vključena v nekaj
projektov, pri katerih se V odsevu
zavzemamo za destigmatizacijo
duševnih motenj, v Za življenje!
se dodatno izobražujemo o prvi
pomoči, pri Imuno pa osveščamo
o pomenu in koristi cepljenja.
Na vprašanje o uspehih vedno
težko najdem pravi odgovor.
Uspeha namreč ne povezujem
toliko z lepimi ocenami, priznanji
in dobro zaposlitvijo, temveč ga
vidim v osebnostni rasti. Zato
sem morda najbolj ponosna prav
na svojo skupino pri tabornikih.
Preko dela z otroki oz. zdaj že
mladostniki na nek način skupaj
z njimi rastem tudi jaz, saj ne
učim samo jaz njih, ampak tudi
oni mene. Svojega mota nimam,
mi je pa zelo všeč misel Roberta
Baden-Powella: Na pravi poti

Jan Gortnar – zlati maturant
2013
Šolanje sem nadaljeval na
Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje, smer interaktivno
oblikovanje. S študijem na akademiji sem večinoma končal, ostala
je samo še diplomska naloga.
Med študijem izdelujem tako
imenovane karte (igralne nivoje)
za računalniško igro Counter-Strike: Global Offensive. Moje karte
so razvijalci uradno vključili v
igro, meni pa plačali licenčnine.
Bil sem na Erasmusovi izmenjavi
v Nemčiji, ukvarjam pa se tudi s
3D-modeliranjem in razvojem
iger. Po študiju se želim še naprej
ukvarjati s 3D-oblikovanjem za
igre in iskati zaposlitev v enem
od evropskih studiev razvijalcev
iger. To, da so bile moje karte
uradno v tako popularni igri in da
jih je igralo več sto tisoč igralcev
25

Neža Habjan – zlata maturantka 2016
Šolanje nadaljujem na Fakulteti
za matematiko in fiziko, kjer sem
se odločila za finančno matematiko. Študij je kar precej naporen
in ne gre brez sprotnega učenja,
a me izbrana smer zanima, zato
mi delo ni odveč. Trenutno sem
zaključila prvi semester drugega
letnika in sem v pričakovanju
novih predmetov, ki bodo bolj
usmerjeni v finančno smer in
malo manj v matematično. Med
študijem poskušam čas, ki ga ne
namenim učenju, čim bolj izkoristiti za športne aktivnosti (tek,
ples ...), za druženje s prijatelji, tu
pa tam si rada vzamem čas tudi
za peko sladic. Nekaj denarja
zaslužim s študentskim delom
(prodajo) in nudenjem inštrukcij matematike. Rada grem na
kakšno daljše potovanje ali izlet
(predvsem poleti), kar je zame
čez leto še dodatna motivacija
za delo. Po končanem študiju si
želim zaposlitve v finančni stroki,
hkrati pa imam vedno večjo željo
po inštruiranju matematike v
večjem obsegu ter mogoče tudi
predavanju na kateri od fakultet. Mislim, da imam za enkrat
odprtih še veliko poti, bo že čas
prinesel svoje. Najbolj ponosna
sem na svojo odločitev glede
izbire študija in na dosedanje
delo ter da čas, ki mi ostaja,
znam izkoristiti tudi za sprostitev in stvari, ki se ne navezujejo
na izobraževanje. V življenju se
novih stvari poskušam lotiti z
radovednostjo in ne s strahom.
Pravijo namreč, da se moraš sam
nasmehniti dnevu, da se ti bo ta
nasmehnil nazaj.
Na seznamu odličnih srednje-
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šolcev, ki nam ga je posredovala Občina Železniki, pa smo se
srečali tudi z zelo zanimivo dijakinjo, danes že študentko, ki je
srednješolsko izobrazbo pridobila
v Avstriji. Odločili smo se, da vam
predstavimo tudi njeno uspešno
zgodbo.
Nika Rant – zlata maturantka
iz Avstrije
Že od malih nog sem si želela
ustvariti življenje nekje v tujini,
takrat je bila to Nemčija. Starejši
brat mi je predlagal, naj se vpišem na kakšno dvojezično šolo
v Avstriji, saj bi se tako najlažje
naučila nemško. Pozanimala sem
se o šolah na Koroškem in ko sem
našla ter si ogledala dvojezično trgovsko akademijo v Celovcu, sem
bila prepričana, da je to prava šola
zame. Šolanje je potekalo veliko
bolj sproščeno. Pri tem vedno
poudarjam, da imajo profesorji
veliko bolj odprt in nekako
prijateljski odnos do učencev. Na
voljo so jim tako v šoli kot tudi
privatno in jih ne skrbi samo
ustvarjanje avtoritete. Ta je seveda
vseeno pomembna, vendar
ne gre za neko ustrahovanje

svoj največji uspeh na vsak način
štejem preskočen tretji letnik srednje šole, pa tudi izjemen uspeh
na maturi ter priznanje deželnega
glavarja Koroške, gospoda Petra
Kaiserja. Poleg tega pa k svojim
uspehom štejem tudi to, da sem
bila sprejeta na študijsko smer, ki
sem si jo izbrala, tudi to je bil namreč svojevrsten izziv. V življenju

s strani profesorjev, temveč za
obojestransko spoštovanje. Poleg
tega sodelovanje pri pouku igra
veliko večjo vlogo in končna ocena
ni odvisna samo od ocene na testu.
Matura se imenuje zrelostni in
diplomski izpit. Sestavljena je iz
treh pisnih in štirih ustnih izpitov
ter pisanja diplomske naloge. Po
opravljeni po naše ‚maturi‘ nadaljujem študij na Dunaju, kjer študiram Green Building na strokovni
višji šoli FH Campus Wien. Gre za
študij arhitekture v povezavi z ekologijo in gradbeništvom. Študij je
zahteven in mi ne dopušča veliko
prostega časa – če pa ga vseeno
kaj ostane, bi ga rada porabila za
spoznavanje mesta, v katerem študiram, in mogoče še kakšnega drugega. Rada namreč potujem in če
mi bo v prihodnosti čas dopuščal,
ga bom rade volje izkoristila za to.
Študijskih izmenjav ne načrtujem,
bi pa rada preživela še kakšno delovno poletje v tujini. Po študiju se
nameravam najprej za nekaj časa
nekje zaposliti, nato pa bi rada
postala samostojna arhitektka.
Med cilje za prihodnost pa spada
tudi lastno podjetje, torej imam
pred sabo še kar nekaj dela. Za

se mi zdi najbolj pomembno, da
sledimo svojim željam in ciljem, ter
da si cilje zastavimo vedno malce
višje, kot se nam zdijo dosegljivi.
Vedno sem se držala tega načela in
to se je vedno izkazalo za pravilno
odločitev.
Teja Potočnik

Odlična strelka iz
Železnikov
Strelka z zračno pištolo Anja Prezelj iz Strelskega
društva Lotrič Železniki je opravila odlične nastope v
madžarskem mestu Gyor na mladinskem evropskem
prvenstvu ter kvalifikacijskem turnirju za olimpijske
igre mladih v Buenos Airesu.
Najprej se je udeležila kvalifikacij za nastop na olimpijskih
igrah mladih, kjer je v svoji kategoriji strelk z zračno pištolo
do osemnajstega leta dosegla
odlično peto mesto in tako le
za eno mesto zgrešila udeležbo
na olimpijskih igrah mladih, ki
bodo potekale letos oktobra v
Buenos Airesu v Argentini.
Potem je bila na evropskem
prvenstvu enaindvajseta v kategoriji mešanih parov in nato
še odlična dvanajsta v kategoriji
mladink v streljanju z zračno
pištolo, pri čemer je le za en
krog zgrešila finalno uvrstitev.
Kot je razvidno s priložene
fotografije, so ji v sredo, 22. februarja 2018, zvečer ob prihodu
domov iz Madžarske v Strelskem

Anja Prezelj in njen trener
Branko Košir
društvu Lotrič Železniki priredili
vesel sprejem v domačih prostorih društva.
Borut Strnad

Dobrodošlica Anji Prezelj ob prihodu domov
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Ljudska pesem je svobodna
Na podstrešju Šubičeve hiše so se na zimski februarski četrtek slišale ljudske pesmi. Na brezplačni delavnici petja
ljudskih pesmi je v krogu sedelo enajst udeležencev z mentorico dr. Uršo Šivic, muzikologinjo in znanstveno
sodelavko na Glasbenonarodopisnem inštitutu, na čelu.
Na delavnico so obiskovalce
prinesla različna pričakovanja in
radovednost. Med pogostimi razlogi za udeležbo je bila skrb, ker
v veliki meri ne znamo več zapeti
celotnega besedila ljudskih pesmi,
zborovodje je zanimalo, kako narediti pesem avtentično, nekateri
bi se radi naučili neznane ljudske
pesmi ali pa le obujali spomine iz
mladih dni.
Urša Šivic je povedala, da se ji
zdi prav, da na glasbo gledamo kot
na celoto. Ljudje glasbo delimo na
popularno, klasično, umetnostno
in ljudsko, pri tem pa se moramo
zavedati, da glasba vedno prehaja
iz ene zvrsti v drugo. Tako tudi
ljudska glasba ni povsem ločena
od zborovske, z ljudsko glasbo pa
ima nekatere podobne načine
delovanja tudi popularna glasba.

Vas in mesto

Ena izmed značilnosti ljudske glasbe po bolj tradicionalni definiciji
je, da je to glasba, ki je razširjena
med ljudmi, zato je ne smemo
razumeti kot glasbo, ki jo pojejo le
določene izjeme na vasi. Že sama
etnomuzikologija je v drugi polovici prejšnjega stoletja začela raziskovati ljudsko pesem predvsem v
kmečkih okoljih: »Moji predhodniki niso raziskovali glasbe v mestu,
ker je bilo takrat tako razumevanje.
A glasbo je potrebno razumeti bolj
odprto,« je prepričana Šivičeva.
Pogosto si predstavljamo, da
so fantje pod lipo peli spontano, a
spontanost ni prava beseda, kajti
prav tako so se morali dogovoriti,
kdaj bodo peli. »Pevci v zborih so

Udeleženci prve delavnice petja ljudskih pesmi
pesmarici objavi z melodijo. Ljudsko pesem je treba notografirati
oziroma zvočni posnetek prepisati
v note, saj si človek z ljudsko pesem
brez melodije ne more pomagati.
Obstajajo tudi pesmarice, kot je
Tristo narodnih, ki jih ponatisku-

navajeni peti po notah in ne po
spominu, zato je to njihova največja težava,« doda Šivičeva. Ljudsko
petje je organizirano podobno kot
zborovsko, razlika med zbori in
ljudskimi pevci pa je ta, da so zbori
bolj disciplinirani kot ljudski pevci.
Urša Šivic meni, da danes ljudje
niso več tako dobri pri tem, ko je
treba v majhni družbi nekaj dobro
zapeti. Pri petju sicer pravimo, da
nekdo poje ‚naprej‘, drugi pa ‚čez‘.
Prvi da intonacijo ter osnovno melodijo, drugi pa je spremljava. Danes
v skupini redkokdo zna basirati, saj
ljudje lažje pojemo melodijo, ki nam
je bližje, bas pa ni več tako pomemben in pogost, kot je bil včasih.

Skrb za tradicijo

V ljudski pesmi se besedila od melodije ne da ločiti, zato na Javnem
skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) vztrajajo pri
tem, da se besedilo ljudske pesmi v
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jejo brez melodije zaradi tradicije.
Šivičeva meni: »Zdi se mi bolje, da
skrbimo za svojo tradicijo tako,
da bolj kvalitetno poskrbimo za
manjšo količino ljudskih pesmi kot
pa za večji del zelo površno.«
V JSKD ne zagovarjajo več mnenja, da je ljudsko petje glasno,
grleno, da ga pojejo lahko ljudje
brez posluha in da pojejo napačne tone. Šivičeva je raziskovala
haloško ljudsko petje in opazila,
kako ljudje v določenem okolju ali
skupini prevzamejo določen zvok.
Prav je, da se take zvoke poišče in
posname, da ne bodo izginili, a po
mnenju Šivičeve je nesmiselno
njihove glasove poustvarjati, saj
se jim bomo težko približali. Je
pa zato bolj potrebno spodbujati spontano petje in natančno
poslušanje: »Le tako razvijemo
občutek za petje in večglasnost.
Ljudska pesem namreč je in bo
ostala svobodna.« Meta Gantar
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Pismo, pismo v arhivu povej
V knjigi Dom slikarjev Šubic, pisma pripovedujejo so zbrana nekatera najbolj zanimiva pisma družine,
ki je živela v Poljanah. Zbrala jih je Maruša Košir, ki pravi, da zaradi branja več kot sto petdeset let starih pisem
globlje razume Janeza in Jurija Šubica kot zgodovinski osebnosti, bolje pozna družino njunega očeta
Štefana Šubica in njihove življenjske razmere.
S pismi rodbine Šubic se je
umetnostna zgodovinarka Maruša Košir srečala že pri pisanju
diplomske naloge o cerkvenih
delih Janeza Šubica in zanjo
leta 2012 prejela študentsko
Prešernovo nagrado. Gradivo
je pridobivala s terenskim delom,
ko je po raznih cerkvah iskala
dela Janeza Šubica in preverjala
njihova nahajališča. Pri tem si je
pomagala z branjem pisem, ki
so bila primarni viri za potrditev ali popravek že predhodno
objavljene literature.
Oče Štefan Šubic je Janezu
in Juriju v tujino v pismih pošiljal tudi naročila za cerkve, zato
je marsikatero njihovo delo s
pomočjo prebranega o dogovarjanju, o opisih nastajajočih umetnin in letnic na pismih dobilo
natančnejšo umestitev. Maruša
je bila najbolj vesela, ko je za
glavnim oltarjem v cerkvi svetega Tomaža v Krašnji pri Lukovici
naključno našla Janezovo sliko
Brezmadežne, katere reprodukcije še ni nikjer videla objavljene.
Da je slika prava, je bila prepričana zaradi natančnega opisa
iz pisma, dodatno potrditev pa
je poiskala še v župnijski kroniki
in takratnem časopisu Zgodnja
danica.
»Ko sem iskala strokovna

Janez Šubic: Moja Johana, risba
s svinčnikom, reprodukcija iz
knjige Dom slikarjev Šubic,
pisma pripovedujejo

Maruša Košir s knjigo. Naslovnico krasi skica za sliko
Pismo Janeza Šubica. (Foto: Luka Košir)
dela, sem v pismih dobila kup
podatkov, ki ne sodijo v strokovno disertacijo. To so razni
doživeti opisi mest, osebne in
družinske težave, takratne razmere v Poljanah ali zanimivosti
o prijateljih,« je povedala Maruša
Košir. Sedaj se to nahaja v novo
izdani knjigi.

tarnajo, ni tako hudo godilo, res
pa je, da so prejeti denar znali
hitro zapraviti.

radoživa pisma, polna skrivnosti,
pa sta si pisala Jurij in bratranec
Ivan Šubic.

Močne vrednote njihova
sopotnica

Dom in tujina

V knjigi umetniška dela Šubičeve
družine niso predstavljena, saj se
delo osredotoči na njihova življenja. Med vsebino pa so umeščene
skice nekaterih Janezovih in Jurijevih del, ki služijo kot naslovi
ali vsebinske dopolnitve. Pisma
so se dobro ohranila. Nekatera
so napisana bolj pravopisno pravilno, druga, predvsem očetova
in šaljiva pisma, pa tudi v poljanskem narečju.
Avtorici so se zdela najbolj zanimiva pisma, ki govorijo o naivni
in mladostniški ljubezni. Janez in
Jurij potomcev sicer nista imela,
sta pa zato toliko bolj skrbela za
brate in sestro. »Veličastne se mi
zdijo njihove vrednote – želja po
učenju in strmenje k napredku,
česar je v današnjem času pri
mladih premalo. Pa tudi to, da ju
je kljub delu ves čas skrbelo, ali
se doma dobro in pridno učijo,
je nekaj posebnega.«
Šubici so vedno natančno
poročali o dogodkih, ki so se
jim zgodili tako doma kot po
svetu, saj so si želeli, da bi jih z
njimi doživela celotna družina.
Redno so si voščili za godove in
v hudomušnih ter lepih voščilih
pokazali svojo pesniško nadarjenost. Najbolj duhovita, vedra in

Številčna družina

Čeprav je Maruša začela s
preučevanjem najstarejšega od
šestih otrok, Janeza Šubica, so
v knjigi izseki pisem cele njegove družine. Janezov oče Štefan
Šubic se je poročil z Ano Kisovec.
Preselila sta se h Kisovcu v Poljane, danes je njihova hiša znana
kot Šubičeva. Imela sta pet sinov
slikarjev in edino hčer Mico, ki je
doma gospodinjila in kmetovala,
saj so imeli poleg podobarske
delavnice tudi precej posestva.
Ob večjih naročilih je pomagala
ustvarjati celotna družina, tudi
Mica in mama Ana.
Najmlajša sinova Lojze in
Pavle sta bila bolj divjega značaja. Slabše sta se učila in imela
težave s prekomernim pitjem
in veseljačenjem. Starejša brata
Janez in Jurij sta za brate in sestro poskrbela tako, da sta jim
pošiljala ponošeno obleko ali
denar za novo, pisala sta jim pridige, dajala nasvete in spraševala
po ocenah v šoli. Maruša je povedala, da se jim, čeprav se na
trenutke zdi, da v pismih precej
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Na začetku knjige so zbrani
zanimivi odlomki iz pisem.

Janezu in Juriju Šubicu je bilo
najtežje to, da sta bila oddaljena
od družine. Janeza je proti koncu
življenja pestilo celo bolezensko
domotožje. Ker pa je oče Štefan
v njiju prepoznal potencial, ju
je poslal v tuje šole. Oče je bil
vez družine in v pismih so se ga
spominjali tudi po smrti. Domačo delavnico pa je prevzel tretji
brat Valentin Šubic, saj je bil on
tisti, ki je z njim delal in preživel
največ časa.
Najstarejša brata Šubic je pestilo tudi, da sta morala cerkvena
dela slikati po naročilih, sama pa
sta želela delati bolj realistično.
Za preprosto občinstvo je bila
takrat slika barvne dekorativnosti dovolj, še vedno pa so imele
velik vpliv baročne in renesančne predloge. »Za takratno občinstvo sta bila zelo napredna
in pogosto nista mogla izraziti
tistega, kar bi lahko,« je dodala
Maruša Košir. V kratkem življenju,
Janez je dopolnil devetintrideset in Jurij petintrideset let, sta
pomembno vplivala na razvoj
slovenske umetnosti.
Meta Gantar
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Pred plavžem mi pesem povej
V četrtek, 8. februarja 2018, so ob 18. uri v Muzejskem društvu Železniki priredili tokrat že peto javno kovanje pesmi
pred plavžem, ki tako postaja tradicionalno srečanje poetov in vseh ljubiteljev poezije. Ob kulturnem prazniku so
imeli od 15. do 18. ure tudi brezplačen ogled muzeja.
Kot sta nam povedala Katja Mohorič Bonča in Jure Rejec iz Muzeja Železniki, je prišlo do prve
izvedbe te zamisli pred petimi leti,
in sicer po zgledu podobnih dogodkov, ki se odvijajo tudi drugod
po Sloveniji. Prvo branje so organizirali kot spremljajoči dogodek ob
odprtju razstave oblikovalca Marjana Žitnika v muzejski galeriji.
Branje pesmi je z leti pridobivalo vedno več udeležencev in
obiskovalcev ter tako postalo že
tradicionalno. Ker je ravno Prešernov dan, je zaželeno, da vsak
prebere vsaj eno njegovo pesem,
ni pa nujno. Program je prost, tudi
ni obvezno, da je vse v slovenskem
jeziku, še posebej pa so veseli tistih, ki preberejo kaj svojega.
Osnovna ideja je bila branje
pesmi zunaj na slikovitem prizorišču pred plavžem. V preteklosti
je kovanje pesmi iz različnih razlogov potekalo tudi v muzejskih

Kovanje pesmi pred plavžem
prostorih. Lansko srečanje so lahko
organizirali pred plavžem, saj kljub
hladnemu vremenu ni bilo snega,
seveda pa so poskrbeli za tople
napitke.

Letos zaradi obilice snega to
ni bilo možno, zato so se preselili
na očiščeno muzejsko dvorišče,
hkrati pa se je bilo možno pogreti v bližnjem muzeju, če je koga
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preveč zeblo. Tako se jih je ob 18.
uri na muzejskem dvorišču zbralo
skoraj štirideset. Bralcev je bilo
sicer nekaj manj kot lani, zato pa
je bilo več poslušalcev. Dogodka
se udeležujejo vse generacije, od
osnovnošolcev do upokojencev.
Program branja pesmi je trajal
pol ure in čeprav jih je zeblo, so
mnogi še debelo uro vztrajali v
pogovoru ob toplem čaju. »To je
tisto, zaradi česar smo pred petimi
leti začeli z dogodkom. Glavno je
namreč, da se srečamo. Tisti, ki
imamo radi poezijo, tudi prozo,
Prešerna, ki radi o kulturi podebatiramo, se dobimo in po programu
še kakšno rečemo. Mislim, da nam
je uspelo, kar smo si zadali pred
petimi leti. Upam, da bo tradicija
šla naprej in da nas bo drugo leto
še več,« je ob koncu povedal Jure
Rejec.
Borut Strnad
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»Občasno se skozi lovišče sprehodi
tudi volk«
Na pogovor smo povabili predsednika Lovske družine Železniki Simona Tolarja, ki nam je povedal marsikaj zanimivega
o sebi, lovu, lovcih, lovskih psih, divjadi, kdo lahko postane lovec in še kaj.
Prosim, če lahko najprej poveste
kaj o sebi. Od kod prihajate, koliko časa ste že lovec in od kdaj
predsednik Lovske družine Železniki (LD)?
Član lovske družine sem postal
leta 1990, naslednje leto sem
opravil lovski izpit. Leta 2003
sem opravil izpit za lovskega
mojstra. Starešina sem od leta
2011, pred tem sem bil sedem
let tajnik. V letih od 2012 do 2017
sem bil predsednik gorenjskega
območnega združenja upravljavcev lovišč. Sicer sem domačin iz
Železnikov.
Koliko časa že deluje Lovska družina Železniki in kaj vse obsega
vaše lovišče?
Od leta 1946. Pomembnejši prelomnici v zgodovini LD sta leto
1959, ko je bilo ukinjeno gojitveno
lovišče Triglav in se je lovišče LD
povečalo na današnji obseg, in
leto 2009, ko smo s podpisom
koncesijske pogodbe postali
koncesionarji lovišča Železniki
za dobo dvajsetih let.
Lovišče LD Železniki leži v
osrednjem delu Selške doline
med Češnjico in Podroštom. Na
severu lovišče meji cesta Železniki–Bohinjska Bistrica, na jugu pa
vojaška cesta na Blegoš. Obsega
9159 hektarjev, od tega je 8965
hektarjev lovnih površin. Največji sklenjeni nelovni površini
sta območje mesta Železniki in
mokrišče Ledina na Jelovici. Več
kot osemdeset odstotkov lovišča
predstavljajo gozdne površine.
Kakšna divjad prevladuje na
območju vašega lovišča? Pride
tudi kakšen medved?
Največ je srnjadi, sledi jelenjad,
ki močno narašča, zelo dobro je
zastopan tudi gams. Divji prašič
je postal prehodna divjad, število
muflonov se je v zadnjih letih
občutno zmanjšalo. Medvedi se
v lovišču nahajajo stalno, občasno se skozi lovišče sprehodi tudi
volk, ki je na Gorenjskem stalno
prisoten.
Kakšen odstrel divjadi imate v

Psi, namenjeni za delo v
lovišču, morajo biti čistopasemski
in opraviti telesno oceno. Svojo
uporabnost za določene oblike
lova morajo dokazati na veljavnih
preizkušnjah naravnih zasnov.
Seveda je tu prisotno še nadaljnje
šolanje in tekme po pasemskih
skupinah. Lovci se moramo zavedati, da je šolan lovski pes najnujnejše osnovno sredstvo za
opravljanje gojitvenih in lovskih
opravil v lovišču.
Imate tudi kar nekaj objektov,
poleg krmišč za divjad še strelišče, lovski bivak, lovsko kočo na
Prtovču in lovski dom v Železnikih. Kakšen je njihov namen in
pomen za vašo lovsko družino?
Naš primarni objekt je lovski
dom Na plavžu, ki je v fazi prenove. Tam imamo svojo pisarno, prevzemnico trupov divjadi
in hladilnico, ki so potrebne za
delovanje lovske družine. Ob
tem sta v domu še sejna soba in
dvorana v mansardi, ki je namenjena predavanjem, občasno v njej
organiziramo razstave z lovsko
tematiko. Na Toli imamo kočo, ki
je namenjena gostinski dejavnosti in z njo gospodari najemnik.
Na zgornjem Podnu je bivak,
namenjen lovcem pri lovu in za
rekreativne namene. Pod Sušo
imamo v dolgoročnem najemu
parcelo, ki jo uporabljamo kot
strelišče. Na njej opravljamo
vsakoletne obvezne pristrelitve
pušk risanic ter letno izvedemo
interno strelsko tekmo. Krmišča
so namenjena zlasti zimskemu
krmljenju muflonov, vendar jih
najpogosteje obiskuje jelenjad.

Simon Tolar, predsednik Lovske
družine Železniki
povprečju na leto? Gojite lovski
turizem?
Višina odvzema divjadi iz lovišča
je, z izjemo jelenjadi, stabilna in
znaša okvirno pri srnjadi petindevetdeset živali, pri gamsu
dvainštirideset živali, pri muflonu in divjem prašiču okrog pet
živali, odvzem pri jelenjadi, ki je
je vedno več, zadnje leto znaša
osemdeset živali. Pri mali divjadi
pa štirideset lisic, po deset šoj in
sivih vran, pet kun belic in dva
divja zajca. Navedena je načrtovana višina odvzema, ki zajema
odstrel in izgube divjadi.
Za lovski turizem vsako leto
namenimo določeno število
gamsov, odvisno od povpraševanja. Za komercialni lov se zanimajo
zlasti tuji lovski gostje. Z močnim
povečanjem odvzema pri jelenjadi poskušamo privabiti lovske
goste k odstrelu mlajših jelenov
in netrofejne jelenjadi.
Pri lovu vas spremljajo tudi lovski psi. Kako jih šolate in testirate? Katere pasme so pri vas
najbolj priljubljene in zakaj?
Za naše lovišče so najbolj primerni lovski psi iz skupine goničev,
zlasti alpski brak, in iz skupine
terierjev, najbolj razširjen predstavnik je nemški lovski terier. V
zadnjih letih so zelo priljubljeni
tudi nemški prepeličarji iz skupine
šarivcev. Za iskanje ranjene ali
zastreljene divjadi uporabljamo
pse iz skupine krvosledcev.

Kdo se lahko včlani v vašo lovsko
družino? Odloča želja po lovu,
skrb za divjad, gibanje po terenu,
sodelovanje s prijatelji lovci?
Član LD Železniki lahko postane
ob enakih pogojih vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki izrazi željo na ta način, da pri
UO LD vloži pismeno prošnjo, in
to najkasneje do 15. decembra tekočega leta. V njej morajo biti navedeni osebni podatki in namen
včlanitve. Za zahtevane podatke
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ima LD vprašalnik za sprejem v
članstvo. Po sklepu o sprejemu in
plačani članarini se prosilca vpiše
med člane LD kot pripravnika in
se mu določi mentorja.
Pripravnik pod vodstvom
mentorja mora v lovišču opraviti pripravniško dobo v trajanju
najmanj enega leta ter opraviti
praktični del izpita. Ko to opravi,
se prijavi na teoretični izpit, ki
ga organizira lovska zveza. Najkasneje v treh letih od včlanitve
pripravnik mora opraviti lovski
izpit, sicer članstvo v lovski družini
preneha. Po opravljenem izpitu
novi član pridobi lovsko izkaznico
in s tem pravico do samostojnega
udejstvovanja v lovu. Razloge za
zavrnitev sprejema v članstvo
določa Zakon o divjadi in lovstvu
ter Pravila LD. Praviloma je razlog
za včlanitev skrb za divjad, želja
po lovu in druženje s prijatelji
lovci.
Česa se mora začetnik naučiti na
svoji poti, da je lahko postane
dober lovec?
Pripravnik mora v pripravniški
dobi opraviti predpisan načrt
praktičnega dela lovskega izpita v
lovski družini, katere član je. Hkrati se mora v tem času pripraviti
za opravljanje teoretičnega dela
lovskega izpita. Med opravljanjem
načrta praktičnega dela lovskega izpita se mora naučiti, kako
se lovi, osnov gospodarjenja z
loviščem in z divjadjo, spoznati
mora zakonske predpise in akte
lovske družine, ki urejajo lovstvo
in lov, spoznati mora organiziranost lovstva na Slovenskem. Ob
tem mora sodelovati na strelskih,
kinoloških in drugih lovskih prireditvah.
Imate tudi kaj lovk?
Da, imamo štiri, pred nekaj leti jih
je bilo pet. Število lovk se v slovenskem lovstvu povečuje zlasti
med mlajšim članstvom. Ker se
dela vse manj delijo na ženska
in moška, se bo trend povečanja
števila lovk verjetno uspešno
nadaljeval.
Ponovno smo dočakali pravo
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zimo. Kako v takih okoliščinah
skrbite za živali?
Lovci pozimi redno oskrbujemo
divjad s krmo, za kar smo strokovno usposobljeni. Nepravilno krmljenje v zimskem času z
energetsko močno krmo (koruza) lahko pripelje do zakisanosti
prebavil ali celo pogina divjadi.
Krmljenje je v lovstvu skrbno
načrtovano in uravnavano v letnih načrtih lovišč, in sicer tako
lokacija krmišča kot količina in
vrsta krme.
Bolj pomembno kot zimsko
krmljenje je to, da se v času zimske krize ne vznemirja divjadi. S
krmljenjem naj bi divjadi povrnili energijo, ki jo izgubi zaradi
nepotrebnega vznemirjanja v
tem času. V kolikor pa polagamo
preveč krme, samo umetno povečujemo prehranske zmožnosti
okolja za divjad. V tem smislu za
divjad storimo več z vzdrževanjem gozdnega roba in grmišč v
poletnem času.
V času zimske krize pride tudi
do povečanega pogina ostarele
in šibke divjadi. Velikokrat se to
zgodi v bližini hiš ali naselij. O
najdbi trupla ali izčrpane živali
obvestite lovca, ki bo ustrezno

ukrepal. Apeliram tudi na lastnike
psov, naj imajo le-te pozimi še
posebej pod nadzorom.

potrebne informacije, o trku bodo
obvestili policijo, higiensko službo in upravljavca lovišča, kar je še
posebej pomembno v primeru, ko
je trk povzročil le poškodbo in se
je divjad umaknila od cestišča. Po
trku z divjadjo običajno na vozilu
nastane materialna škoda, divjad
pa ne obleži vedno na kraju trka.
Tudi zato naj vozniki ostanejo na
kraju dogodka, da lahko policiji in
lovcem pokažejo, kje naj začnejo
iskati ranjeno divjad.
Neposredni stik s poškodovano ali mrtvo divjadjo se odsvetuje.

Je kakšna živalska vrsta na
vašem območju ogrožena?
Domorodne vrste še niso ogrožene. Muflon kot alohtona vrsta
številčno upada, stanje se zaradi
majhne populacije še poslabšuje
zaradi parjenja v sorodstvu. Zaradi klimatskih sprememb in dviganja temperatur ter tudi turizma pa
bodo verjetno postale ogrožene
tiste vrste, ki so vezane na borealni tip podnebja. Tu mislim na divjega petelina, ruševca in gamsa.
Zaradi klimatskih sprememb in
opuščanja kmetijskih površin so
nekatere vrste v porastu, nekatere se celo širijo v nove habitate.
Zadnje zlasti velja za šakala in
rakunastega psa.
Kaj naredimo, če zbijemo srno?
V primeru trka z divjadjo je pomembno, da voznik najprej poskrbi za svojo varnost, tudi z odsevnim jopičem, nato pa z vidno
oznako in zavarovanjem mesta
trka na cestišču še za varnost drugih voznikov. Potem o trku obvesti
regijski center za obveščanje na
številko 112. Na centru imajo vse
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Če je ta še živa, vas lahko resno
poškoduje tudi srna. Hkrati je
treba upoštevati možnost, da je
divjad bolna in prenašalec zoonoze, torej bolezni, ki se lahko
prenese na človeka. Najpogosteje
pred avtomobil zaide naša najpogostejša vrsta divjadi – srnjad,
in to v jutranjem ali večernem
času. Odvoz srne ali katerekoli druge divjadi oziroma prostoživeče živali je kazniv. Meso
je obravnavano kot potencialno
bolno in zato ni primerno za prehrano. Borut Strnad
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Veseli pust na loških ulicah
Pustni čas, čas veselja in skrivnostnih nagajivosti, čas krofov in zabave … in vsako leto je tako. Letošnji pust je tudi v
Škofji Loki postregel z različnimi dogodki – pustovanji tako v šolah kot tudi med upokojenci, glavni dogodek pa je bil
tako kot že leta zbor vseh maškar na Mestnem trgu.
Pustni sprevod se je začel ob 16.30
pred vrtcem Najdihojca v Podlubniku. Ob glasbeni spremljavi Mestnega pihalnega orkestra in mažoretk
so se pikapolonice, kavbojci, indijanci, roboti, kraljične in lepotice
sprehodili skozi Novi svet in čez
Kapucinski most na Mestni trg.
Po sprehodu čez Mestni trg se je
zabava maškar nadaljevala v Sokolskem domu. Tam so ob glasbeni
animaciji pedagoških delavk Vrtca
Škofja Loka in vižah Tria Šubic rajali

tako veliki kot tudi malo manj veliki
pustni navihanci. Za dobro razpoloženje so poskrbeli tudi posladki
in rdečenosi klovni, ki so vsakemu,
še posebej nemaskiranemu obiskovalcu radi tudi malo ponagajali …,
pa kaj, saj je bil vendar pust.
Organizator dogodka je bil ob
Vrtcu Škofja Loka tudi Društvo
prijateljev mladine. Jelka Jelovšek
nam je v njihovem imenu povedala:
»Zahvaljujoč se vrtcu je dogodek
odlično uspel. Zaradi nevarnos-

ti padanja snega s streh smo bili
primorani prireditev predstaviti
v Sokolski dom. Otroci so uživali,
ker je bil prednji del pred odrom
namenjen samo njim. Predstava
z gusarji ob spremljavi žive glasbe je bila odlična. Resnično vsa
pohvala odličnim vzgojiteljicam
Vrtca Škofja Loka za čudovitega
kapitana Kljuko in strašne gusar-

je, ki so ustvarili pravo praznično
vzdušje v dvorani. Za drugo leto
je velika želja, da bi pustovanje
vendarle potekalo na Mestnem
trgu, saj je Sokolski dom premajhen
za tak odziv pustnih mask iz Škofje
Loke in okolice, vendar so varnost
in vremenske razmere vedno na
prvem mestu.«
Teja Potočnik

Pristanek letala na ulici, saj si je pogumni pilot ogledal pustno povorko.
Pustni sprevod na poti čez Kapucinski most

Vzdušje med rajanjem maškar v dvorani

Robotek na Mestnem trgu
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Levja družinica v Sokolskem
domu
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Novi

Renault SCENIC

5 let podaljšanega jamstva
5 let brezplačnega rednega servisa
1 leto brezplačnega obveznega

€
200

in osnovnega kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Darilno kartico Petrol prejmete ob naročilu vozila iz zaloge in velja v primeru nakupa po sistemu staro za novo. Akcija velja za naročila od 15.2. – 31.3.2018. Darilna kartica se preda ob prevzemu vozila.

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 6,1 l/100 km. Emisije CO2 100 - 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx 0,0219- 0,0723g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00024– 0,00083g.
Število delcev (x1011): 0,01 - 14,7. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
renault.si

Renault priporoča

AVTOHIŠA REAL, d.o.o., PE REMONT KRANJ
Ljubljanska cesta 22, Kranj
tel: 04 / 2015 223
www.remont-kranj.si
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Dogodki na loški športni sceni
Februar je na športni sceni spet postregel z odličnimi rezultati škofjeloških športnikov.
Odbojkarski klub Lubnik tekmuje v tretji državni odbojkarski
ligi z moško člansko ekipo, v kateri
trenutno zaseda tretje mesto, le
dve točki za prvim mestom, s katerim se lahko napreduje v drugo
državno ligo, ter na mladinskem
tekmovanju, ki se je že končalo. Na
tekmi šestnajstega kroga tekmovanja se je 14. februarja domača
članska ekipa pomerila proti OK
Špan Brezovica. Škofjeločani so
igro začeli bolj lahkotno in gostje
so na začetku povedli, potem pa so
si domači fantje s srdito in bojevito
igro priborili izenačenje. V petem
setu so Brezovici ves čas dihali za
ovratnik in na koncu izgubili šele
na razliko ... Končen rezultat tekme
je bil 3:2 za Brezovico. Vso tekmo
so odlično ‚odigrali‘ tudi domači
navijači z bučnim spodbujanjem
igralcev. Starejši dečki in deklice
OK Lubnik so februarja že končali
s kvalifikacijami za A-ligo in sedaj
tekmujejo v B-ligi tekmovanja. V
športni dvorani na Trati bodo imeli
tudi zaključek tekmovanja v B-ligi,
ko se bodo med seboj pomerile
tako ekipe deklet kot fantov. To bo
na nek način mali praznik odbojke
v Škofji Loki, zgodil se bo predvidoma 7. aprila, s pričetkom ob deseti
uri. Vabimo tudi na tekme članske
ekipe, in sicer 3. marca, ko bo njihov
nasprotnik neposredni tekmec za
prvo ligo ekipa Dlan Logatec, 10.
marca Ljubljana Volley ter 24. marca
Ljubljana Volley II. Vse tekme bodo
ob 17. uri v dvorani OŠ Jela Janežiča. Člani Namiznoteniškega kluba
Škofja Loka so v februarju odigrali
dve tekmi v tretji slovenski ligi za
moške. V goste so prišli igralci iz
Puconcev in Cirkovcev. Ločani so
proti NTK Kema II. izgubili s 5:2,
proti NTK Cirkovce pa s 5:1. Ločani
redno nastopajo tudi v gorenjski
in občinski namiznoteniški ligi. V
marcu bo NTK Škofja Loka v športni dvorani Poden organiziral dva
turnirja. V nedeljo, 4. marca 2018,
bo gorenjsko šolsko prvenstvo, v
nedeljo, 25. marca 2018, pa tretji
odprti turnir za kadete in kadetinje, ki se ga bo udeležilo okrog sto
igralcev iz vse Slovenije. Tekmovalci
Društva Sožitje Škofja Loka so na
evropskem turnirju v smučarskem
teku v estonski Otepi osvojili dve
zlati medalji. Zlato sta osvojila Monika Grgič na 100 metrov in Elvis

Čauševič prav tako na 100 metrov.
Štafeta 4 x 500 metrov (Uroš Bernik, Liljana Miklič, Danica Krajnc
in Drago Jančič) je bila četrta,
hkrati pa je Uroš Bernik osvojil tudi
peto mesto v teku na en kilometer.
V Ekstremnem športnem klubu
Mungo, znanem po deskanju na
snegu, so se v soboto, 17. februarja,
udeležili tekme za državni pokal
v disciplini funcross na Krvavcu.
Glavni organizator je bil škofjeloški
klub, odlično pa so se odrezali tudi
njihovi tekmovalci. Najboljša med
dekleti do petnajst let je bila članica
(Škofjeločanka) Eva Sovinec, takoj
za njo pa tudi njihova članica Brina
Marinc. Med fanti do petnajst let je
le petnajst stotink za zmagovalcem
v cilj pripeljal Škofjeločan Teo Vraničar in tako osvojil odlično drugo
mesto, na tretjem mestu pa je bil
prav tako član kluba Mungo Lan
Gabrijelčič. Po tekmi je na veliki
skakalnici potekalo tekmovanje
za najboljše trike, na katerem so
domači tekmovalci pobrali veliko
lepih nagrad. V marcu jih čakata
še dve tekmi za državni pokal in
državno prvenstvo v disciplinah big
air (velika skakalnica) in slopestyle
(snežni park).
V Futsal klubu Stripy jim je v
februarju uspela velika poteza, in
sicer so dva kroga pred koncem
članskega tekmovanja v drugi slovenski futsal ligi (2. SFL) le-to osvojili
in si s tem zagotovili nastop v prvi
slovenski futsal ligi v prihodnji sezoni 2018/2019. To pomeni, da bo
Škofja Loka po enaindvajsetih letih
ponovno imela prvoligaša. Tako
bodo 10. marca ob 19. uri v športni
dvorani na Trati Ločani odigrali
zadnje srečanje v 2. SFL in na tem
srečanju bodo člani FSK Stripy s
strani Nogometne zveze Slovenije
prejeli pokal in medalje za osvojeno
prvenstvo. Kako se bodo uvrstile
mlajše selekcije, se zaenkrat še ne
ve. Tako selekcija U17 kot U19 sta
se uvrstili v končnico tekmovanja.
Kako naprej, bo znano šele po prvih
odigranih tekmah (igra se doma in
v gosteh – boljši napreduje, slabši
konča s tekmovanjem).
Aktivni so bili tudi igralci Squash kluba Škofja Loka. Med 2. in
4. februarjem je v Ljubljani potekal
Slovenian Junior Open – mednarodni turnir ESF (European Squash
Federation), na katerem je v osmih

kategorijah nastopilo več kot devetdeset igralcev iz desetih držav.
Med njimi so bili tudi mladinci iz
Škofje Loke, ki so se uspešni vrnili
nazaj domov. Med fanti v najvišji kategoriji (U19) je zmagal Pakistanec
Owais Rasheed, ki je v tesnem finalu
premagal Poljaka Maksymiliana Wielgusa. Škofjeločan Jošt Dolinar je
končal na četrtem mestu. Najuspešnejša sta bila Blaž Porenta (U17)
in kot po navadi najmlajša Sara
Nedič (U13), ki sta osvojila prvo
mesto. Sara skozi celoten turnir ni
izgubila niti enega samega niza.
V finalu se je pomerila z Blejko in
drugo nosilko Nanjo Urh. Blaž je
zadnjo tekmo igral proti Madžaru
Simonu Nagyju, ki je v kategorijah
U13 in U15 zmagoval tudi na večjih
turnirjih in na lestvici zasedal najvišja mesta. Luka Kustec je zasedel
tretje mesto. Tretje in četrto mesto
sta v kategoriji deklic U15 zasedli
Pika Rupar in Manca Demšar.
Tokrat je bila boljša Pika, ki je Manco
premagala z rezultatom 3:1.
Za strelce Strelskega društva
Škofja Loka je bilo v februarju najpomembnejše tekmovanje peti
turnir tekmovanja z zračno puško in
pištolo za pokal Slovenije – državna liga mladih. Matija Demšar je
zasedel drugo mesto med mladinci.
Ekipa, ki so jo sestavljali Domen
Celec, Matija Demšar in Teja Barašin, pa je preprečljivo premagala
vse tekmece in na koncu zasedla
prvo mesto tudi med mladinci/
mladinkami v disciplini zračna pištola. Kegljaški klub Knauf Insulation Škofja Loka je v trinajstem
krogu druge lige zahod premagal
kegljače KK Calcit z rezultatom 7:1.
Za zmago je bil najbolj zaslužen
Srečko Jezeršek s 577 podrtimi
keglji. V štirinajstem krogu druge
lige zahod pa so škofjeloški kegljači
morali priznati poraz KK Triglav II.
Tekme zimske lige v prstometu
so se prevesile v drugi krog. Prva
tekma med MDI 1 moški in MDI
2 mešana – ženske, moški se je
odigrala 9. februarja. Zmagala je
MDI 1. Naslednja tekma je bila v
sredo, 14. februarja. Ekipa MDI 2 je
premagala ekipo Ahcin, ekipa MDI
1 pa Brutal team 1. Tekme se bodo
nadaljevale tudi v marcu, in sicer 2.,
9. in 23. v mesecu. Rokometaši ekipe
Urbanscape Loka so ponovno v
ligi za zmagovalca, saj so se uvrstili
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v končnico. S predzadnjo tekmo
rednega dela lige NLB so se kot edini
gorenjski rokometni prvoligaš že uspeli uvrstiti med šest najboljših ekip
v državi. Pred zadnjim, osemnajstim
krogom, so na drugem mestu, za
vodilno Ribnico zaostajajo šest
točk in imajo dve točki prednosti
pred Koprom, ki je zaenkrat odigral
tekmo manj. Trener Robert Beguš
pravi, da je bila uvrstitev v ligo za
zmagovalca tudi letošnji cilj mlade
loške ekipe. Njegovi varovanci so do
kola pred koncem zabeležili enajst
zmag, zadnjo minulo soboto (24.
februarja), ko so v domači dvorani
Poden gostili ljubljanski Slovan. V
končnici jih čaka deset tekem, saj
se bosta štirim najbolje uvrščenim
ekipam iz rednega dela pridružila
še Celje Pivovarna Laško in Gorenje
Velenje. V športni dvorani Poden
se tako do konca sezone obeta še
veliko dobrega rokometa, moštvo
Urbanscape Loka pa si skupaj z vodstvom želi dobre uvrstitve. Lani je
pomlajena ekipa sezono zaključila
na petem mestu v državi, kar je bil
uspeh, kakršnega se na začetku sezone niso nadejali; cilj pomlajene
ekipe je bil namreč obstati v ligi.
Na koncu pa naj omenimo še
dosežke Smučarskega kluba Alpetour in njihovih udeležencev v
kategoriji U-16 na 43. Pokalu Loka.
Martin Križaj je bil zmagovalec
v veleslalomu v svoji kategoriji
U-16, saj je prepričljivo osvojil prvo
mesto, njegov smučarski kolega
Rok Stojanovič pa je v slalomu
prismučal na odlično tretje mesto.
V državnem merilu v kategoriji U-16
Martin Križaj vodi v skupnem seštevku, medtem ko je Rok Stojanovič
na tretjem mestu. Med dekleti v
državnem merilu odlično smuča
Sara Peternelj, saj je v kategoriji
U-14 na odličnem četrtem mestu,
leto dni mlajša Iza Vraničar pa se
v starejši konkurenci redno uvršča
okrog desetega mesta med vsemi
tekmovalkami. Omenimo naj še
regijsko tekmovanje Pokal Zavarovalnice Triglav, ki se je odvijal zadnji
vikend v Kranjski Gori. Spet sta bila
odlična Martin Križaj, ki je osvojil
prvo mesto v veleslalomu, in Rok
Stojanovič, ki je bil tretji. Med dekleti U-16 se je najbolje uvrstila Ana
Rupar, ki je zasedla drugo mesto.
Teja Potočnik
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S Škofjeloškega so bili štirje olimpijci
Na zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu so slovenske barve zastopali tudi
štirje športniki s Škofjeloškega.
Najboljšo posamično uvrstitev,
sedmo mesto, je dosegla 17-letna
smučarska skakalka Nika Križnar,
ki je članica SSK Alpina Žiri. Še ena
slovenska orlica, njena klubska
kolegica Ema Klinec iz Poljan pa je
pristala na štirinajstem mestu. »To
je lep rezultat, vendar ne na olimpijskih igrah. Tam štejejo medalje.
V težkih razmerah in slabem vetru
sem v prvem skoku svojo nalogo
opravila solidno. V drugem sem
šla na vse ali nič in na žalost mi je
spodletelo,« je povedala Klinčeva,
ki jo je v Pjongčangu navdušila
olimpijska vas in skupni obroki v
jedilnici. »Tam smo se srečevali s
športniki iz drugih držav in športov. Počutila sem se sprejeto in to
je bila nagrada za dosedanje delo
in odrekanje. Vzdušje v ekipi je bilo
izjemno. Dekleta smo veliko časa
preživele skupaj in se spodbujale
med seboj.« Olimpijski debitant
Lenart Oblak iz Poljan je v štafeti
4 x 7,5 km zamenjal slovenskega

Vragolije slovenske ženske skakalne reprezentance
junaka Jakova Faka, ki se je zadnji biatlonski preizkušnji zaradi
utrujenosti odpovedal. Slovenska
četverica je na koncu osvojila de-

seto mesto. Po velikem uspehu
v Sočiju se je Peter Prevc tokrat
vrnil domov brez žlahtne kovine.
Na veliki skakalnici je bil deseti,
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Ema Klinec
na srednji napravi dvanajsti, na
ekipni tekmi pa so skakalci pristali
na petem mestu.
Damjan Likar
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Olimpijada z žirovskim pridihom
Jure Možina se že trideset let ukvarja s poslikavami airbrush. Začel je kot samouk. Ker se vsega ni mogel naučiti sam, se
je odločil za izpopolnjevanje pri svetovno priznanem mojstru Druju Blairju iz Amerike. Jure je bil na letošnji olimpijadi
deležen pozornosti z vsega sveta, saj je poslikal puškino kopito za ukrajinsko biatlonko Valentino Semerenko.
Kako vas je Matej Grum, ki je to
kopito izdelal, našel?
Matej Grum je prvič stopil v stik z
mano pred dvema letoma z željo
po posebni in unikatni poslikavi
puškinega kopita za ukrajinsko
biatlonko Valentino Semerenko.
Zame je bilo to nekaj novega in
mi je predstavljalo velik izziv. Poslikava je uspela, Valentina je bila
zadovoljna, hkrati pa je kopito
vzbudilo kar nekaj pozornosti pri
ostalih tekmovalkah. Poskusno
sem izdelal še nekaj poslikanih
kopit z različnimi grafičnimi vzorci, vendar nobeno do sedaj ni
vzbudilo toliko pozornosti kot
kopito češke biatlonke Markete
Davidove.
Kako ste se lotili dela? Ste imeli
proste roke?
Osnovna želja je bila, naj bo kopito poslikano z ‚emoji‘ samorogi na
podlagi rožnate barve. Z Matejem
sva se odločila, da raje izvedemo
poslikavo v več barvah, ki se med
sabo prelivajo iz modre v rožnato
vijoličnih odtenkih. Moram reči,
da sva se odločila pravilno, saj
kopito močno izstopa in takoj

jih izdelal za ameriško vojsko. Ponosen sem na vsakoletno izdelavo
sedaj že znamenitega dizajna za
lokalni motoristični klub Sairach.
Moram reči, da se je tudi ta dizajn
kar dobro prijel, saj že povsod
po Evropi obstajajo posamezniki in klubi, ki zbirajo vsakoletne
plakate.

Jure Možina
Je bilo delo težavno?
Vsaka poslikava je po svoje izziv.
Puškino kopito je specifične oblike, še posebej biatlonsko. Pri
izvedbi poslikave predstavlja
težavo veliko vdolbin, robov in
neravnih površin. Tako imenovana poslikava airbrush se izvaja s
pomočjo miniaturnih zračnih čopičev. Delo se izvaja prostoročno
in s pomočjo različnih šablon. Pri
tem vdolbine in neravne površine
zahtevajo kar nekaj iznajdljivosti,
znanja in izkušenj. Za oblikovanje ideje pa do končne izvedbe
poslikave sem porabil približno
šestnajst ur. Pomembno mi je,
da se o poslikavi govori in da je
kopito ‚Made in Slovenia‘, na kar
sem ponosen.

pritegne pozornost.
Sta se z Marketo o njenih željah
kaj pogovarjala? Vas je prišla
obiskat?
Z njo osebno nisem bil v stiku.
Vse to je bila Matejeva domena.
Upam, da jo kdaj v prihodnosti
srečam.

S čim se še ukvarjate?
Poslikave so moj hobi, ki ga opravljam v prostem času. Z airbrushem se ukvarjam že trideset let.
Začel sem kot popolni samouk.
V začetku z bolj preprostimi poslikavami. Največkrat je šlo za
reklamne napise na vozilih in
obcestnih tablah. Z leti sem si
nabral izkušnje, tako da danes v
večini primerov poslikavam motoristične čelade, avtomobile in
motorje. Sicer pa tehnika airbrush omogoča poslikavo na skoraj
karkoli, tako da sem poslikal tudi
harmonike, kitare, majice, tekstil,
otroške sobe ... Izdelujem tudi
dizajne za majice. Kar nekaj sem

Poslikano puškino kopito ukrajinske biatlonke.
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Hokejskemu vratarju Robertu
Kristanu – Lixu ste porisali tako
reprezentančno kot klubsko čelado. Kdo se je še obrnil na vas?
No, ne samo Lixu. Tudi čelade za
reprezentančne vratarje na prejšnji olimpijadi. Vsako leto naredim
čelado za Boštjana Skubica, bolj
znanega kot komentatorja prenosov dirk Moto GP, ki tudi sam dirka
na vsakoletni vztrajnostni dirki v
Daytoni. Tudi Miran Stanovnik
je vozil mojo čelado na Dakarju.
S čeladami z mojo poslikavo so
se oziroma se še vedno vozijo
smučarji Boštjan Kline in Ana
Bucik ter v prejšnjih sezonah Ilka
Štuhec in Ana Dreu.
S katerimi pripomočki ustvarjate
svoje umetnine?
Kot sem že prej omenil, gre za
miniaturne zračne čopiče oziroma zračne pištole. Orodje je prej
podobno svinčniku kot pištoli. V
miniaturni lonček kapnem dve
ali tri kapljice barve, ki se nato s
pomočjo zraka razpršita na podlago in tako se ustvari poslikava.
S tem načinom izkušena roka
doseže dokaj preprosto, hitro in
učinkovito prelivanje barv. Nanosi
so tanki in za razliko od klasične
poslikave s čopičem ne ustvarjajo
višinskih razlik, kar daje na otip
gladko površino, ki je pri tovrstnih
poslikavah zelo pomembno.
Kateri so vaši najljubši motivi?
Načeloma izdelam vse, kar si
stranka zaželi. Meni najljubši pa
so fantazijski motivi, ki po navadi
pridejo v poštev pri poslikavah
motorjev.
M. M.

Loški utrip lahko berete
tudi na spletu:
www.skofjaloka.si.
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Kljub poškodbi ponovno zmagal
na Pokalu Loka
Smučarski klub Alpetour Škofja Loka je na smučišču Stari vrh izvedel že triinštirideseto tekmovanje za Pokal Loka,
ki se ga je udeležilo 227 mladih smučark in smučarjev iz devetindvajsetih držav. Mladi slovenski smučarji so bili spet
skupno najboljši, za nameček pa je pri starejših dečkih ponovno zmago slavil škofjeloški smučarski up Martin Križaj.
Na Pokalu Loka so se v alpskih disciplinah pomerili mladi smučarji
od dvanajstega do šestnajstega
leta. V soboto so tekmovali v veleslalomu, na katerem sta prvi mesti
osvojila Jera Kompan iz Črne na
Koroškem med starejšimi dekleti
in Škofjeločan Martin Križaj med
starejšimi dečki, srebro pri starejših deklicah pa Nika Murovec iz
Domžal. Bine Lotrič iz Železnikov
je zasedel deseto mesto.

Po zmagi na rehabilitacijo
v Terme Čatež

Član domačega kluba SK Alpetour
in zmagovalec Pokala Loka iz leta
2016, Martin Križaj, je bil do odstopa odlično na poti v svoji paradni
disciplini, slalomu. »V veleslalomu
sem pričakoval uvrstitev okrog
šestega mesta, zato sem bil prijetno presenečen nad zmago. Še
zlasti, ker zaradi poškodbe hrbta in
posledično hudih bolečin zadnje
tri mesece nisem praktično nič treniral, hodil sem le na tekme. Kmalu
po zmagi sem zaradi zamaknjenega vretenca odšel na rehabilitacijo
v Terme Čatež,« je povedal ambiciozni dijak prvega letnika kranjske
gimnazije, ki priznava, da je zelo
tekmovalen in vedno hoče biti
najboljši. »Najprej želim popolnoma sanirati poškodbo, potem
pa je cilj osvojiti čim več točk FIS,
da pridem v B-reprezentanco.
Nato bi rad uspešno nastopil v
evropskem pokalu in se potem

Škofjeločan Martin Križaj je kljub poškodbi hrbta pokoril
konkurenco v veleslalomu.
vključiti v A-reprezentanco,« je
svoje načrte razgrnil najstnik z
znanim slovenskim smučarskim
priimkom, ki pa ni nič v sorodu z
legendarnim šampionom belih
strmin iz osemdesetih let minulega stoletja.

zadovoljen, kar je potrdil tudi čas.
To je moj največji uspeh doslej,«

je po tretjem mestu povedal petnajstletni gimnazijec Stojanovič,
ki je s tem dosežkom že izpolnil
letošnje cilje. Njegova vzornika
sta Ted Ligety ter njegov oče,
ki je tudi nekdanji alpski smučar.
Ob razglasitvi končnih rezultatov
so organizatorji v sodelovanju s
Pokalom Vitranc podelili še posebni dve nagradi. Najboljši tuji
in domači tekmovalec sta prejela
vabili za predtekmovalca na tekmi
za svetovni pokal v slalomu za
svetovni pokal v Kranjski gori na
Pokalu Vitranc. Priložnost, da se
kot tekmovalca zapeljeta po progi
za svetovni pokal, sta dobila Eirik
Hystad Solberg iz Norveške in
Martin Križaj iz Slovenije.
Damjan Likar

Križaj kot predtekmovalec
na Pokalu Vitranc?

V nedeljo sta na slalomu bronasti
medalji osvojila Maja Sedovnik iz
Celja pri mlajših deklicah in član
škofjeloškega SK Alpetour Rok
Stojanovič pri starejših dečkih. Iz
domačega kluba se je med deseterico uvrstila tudi Sara Peternel, ki
je zasedla sedmo mesto. »Občutki
po prvi vožnji niso bili dobri, saj
sem se zavedal, da zmorem veliko
več. Z drugo vožnjo sem veliko bolj

Rok Stojanovič iz SK Alpetour na poti proti tretjemu mestu
v slalomu (Foto: Peter Pokorn ml.)

Ekipni zmagovalec letošnjega Pokala Loka je bila reprezentanca
Slovenije. (Foto: Peter Pokorn ml.)
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Skvoš, smučanje, deska in potovanje …
Današnji sogovornik je športnik v pravem pomenu besede. Na parketu se odlično razume z loparjem za skvoš,
na belih strminah je smučarski učitelj in v vodi je na deski zlahka kos visokim valovom. Naš današnji sogovornik je
Mark Hafner, 20-letni študent Fakultete za strojništvo v Ljubljani.
Skvoš je njegova prva
disciplina

»S skvošem me je seznanil oče. Nekajkrat sem se mu pridružil in ko so
v Škofji Loki ustanavljali klub, so me
povabili zraven. Takrat sem treniral
še rokomet, a kmalu sta dva športa
hkrati pomenila prenatrpan urnik
in takrat sem se odločil, da svojo
športno pot nadaljujem v skvošu. Ta
odločitev se je izkazala za pravilno,
saj so moje telesne predizpozicije
bolj primerne za hitro igro z loparjem kot rokoborbo na parketu. Sem
član loškega skvoš kluba in državni
reprezentant. Na slovenski jakostni
lestvici trenutno zasedam četrto
mesto, vendar menim, da ta ne izraža realnega stanja, saj na razvrstitev na lestvici močno vpliva število
odigranih turnirjev. Na državnem
prvenstvu pa sem že drugič zapored
osvojil tretje mesto. V prihodnosti si
želim predvsem ostati med prvimi
tremi na državnem prvenstvu, saj
prihaja vedno več mladih nadarjenih
igralcev, na sceni pa ostajajo tudi
nekateri izkušeni. Na nedavnem
januarskem turnirju v Škofji Loki
sem si z zmago nad Damjanom
Adlešičem v finalu priboril svojo
prvo zmago na turnirjih Super serije
in tako še potrdil mesto v slovenski
državni reprezentanci. Še naprej si
želim uspešno nastopati na turnirjih
za jakostno lestvico in pomagati pri
razvoju mladih igralcev. Sicer pa že
od malih nog tudi smučam in deskam ter v tem neizmerno uživam.
Tem hobijem posvečam kar se da
veliko prostega časa. Sem tudi učitelj
smučanja druge stopnje in letos mi
bo uspelo ujeti več kot trideset dni
na snegu, s čimer sem zelo zadovo-

Razglasitev zmagovalcev na turnirju Super serije januarja
v Škofji Loki (Foto: Nina Kustec)
ljen, saj mi smučanje pomeni odmik
od vsakdana in kvalitetno preživet
čas v naravi. V vodi pa se tako ali
tako odlično počutim in težko si
predstavljam poletja brez oddiha
na vetrovni lokaciji,« je svoje športne aktivnosti na hitro predstavil
današnji sogovornik.

več časa jeseni in ob koncu zime, pozimi pa je rahlo v prednosti smučarija. Ob koncu sezone pa spet v knjige,
da do poletja pospravim obveznosti
pod streho, saj me čakajo deska in
valovi. Izredno rad tudi potujem. S
prijatelji smo tako pred kratkim obi-

Študij je v zgodbo prišel
zadnji

»Obveznosti poskušam čim bolj
uskladiti. Študij strojništva od študenta zahteva precej časa.
Sem v drugem letniku in vse
študijske obveznosti sem do sedaj
opravil sproti, s čimer sem zelo zadovoljen. Tehnično znanje, ki ga
pridobivam na univerzitetni smeri
ljubljanske fakultete za strojništvo,
želim čim bolje povezati s svojim
znanjem v športu. Želim sodelovati
pri razvoju športne opreme in tako
prispevati k razvoju posamezne
športne panoge. Učenju posvetim

Pogled na čudovita jezera na Rinjaniju (3726 metrov)
(Foto: Andrej Hafner)
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skali Rinjani v Indoneziji, kjer smo
preživeli pet nepozabnih tednov, a
seveda tudi tam ni manjkalo športnih podvigov. Z prijateljem sva se
na primer povzpela na 3726 metrov
visok vulkan ter opravila tridnevni
treking. Kopala sva se v toplih vrelcih
ter spala na 2800 metrih. Obiskali
smo tudi samotne ‚surf spote‘ ter si
ogledali praživali na otoku Komodo.
Zagotovo sem ponosen na dosežke v športu in na to, da v šoli
nimam težav. A gotovo sem še bolj
vesel dejstva, da uspem združiti
toliko stvari, v katerih uživam, in živeti stil življenja, ki mi ustreza. Pride
tudi čas, ko ne počnem ničesar, a ne
traja dolgo, saj stvari, s katerimi si ga
zapolnim, ne zmanjka. Mislim, da mi
bo v življenju širina z različnih področij prišla prav. Ko zmanjkuje časa,
običajno najprej trpi študij, pa saj
se je tudi najkasneje pridružil moji
zgodbi,« se je za konec hudomušno
nasmehnil Mark.
Teja Potočnik
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Izjemen uspeh loških gimnastičarjev
Na državnem prvenstvu v skokih na mali prožni ponjavi v novomeški dvorani Leona Štuklja so člani škofjeloškega
Športnega društva Matrica GYM v kar treh kategorijah postali državni prvaki, poleg tega pa so osvojili
še eno drugo in tretje mesto.
V kategoriji cicibanov je državni
naslov osvojil Mark Cvilak, takoj za
njim pa se je uvrstil njegov moštveni
kolega Janez Nastran. V kategoriji
starejših deklic je bila nepremagljiva
Lana Rep, ki v tem hipu izvaja najtežje skoke v svoji kategoriji – stegnjeno salto z obratom za 900 stopinj.
To sta dva obrata in še pol. Med
starejšimi člani pa je svoje vrstnice
pokoril Matjaž Šlibar. Starejše deklice – Lana Rep, Ela Debeljak, Eva
Pintar, Hanka Jakšič, Ana Žalec,
Tinkara Hrvatin in Eva Reven –
so zasedle ekipno tretje mesto. Za
nameček so mladi loški gimnastičarji Nejc Mavec, Juš Krajnik, Anej
Hrvatin, Krištof Pogačnik in Eva
Reven dosegli še številne, prav tako
dobre rezultate do desetega mesta.
»Na ta dosežek smo res ponosni. To
je bil do sedaj naš najboljši skupni rezultat,« je povedala trenerka Majda
Bertoncelj, ki ŠD Martica GYM vodi
s pomočjo svojega sina, vrhunskega

Člani Športnega društva Matrica GYM so blesteli na državnem
prvenstvu.
gimnastičarja Saša Bertonclja. Pri
izvajanju treningov in dejavnosti
pa ji pomagajo trenerji Žiga Šilc,
Krištof Pogačnik, Ana Jankovec
ter animatorki Mirjana Hrvatin in
Damjana Kotnik.

otrocih mala prožna in velika prožna ponjava zelo priljubljeni. »Na
splošno imajo otroci radi vse, kar
je povezano s skakanjem na akrobatski stezi, ponjavah, saj jim to
omogoča svobodo gibanja brez
meja. S tem se počutijo samozavestno in pogumno, kar jim pomaga
premagovati vsakdanje prepreke
v življenju. Na tekmi se ocenjuje

V Škofji Loki je veliko zanimanja za gimnastiko

Kot pravi Bertoncljeva, sta pri

težavnost, izvedbo in višino skoka,
doskok, pravilnost izvedbe. Vsak
tekmovalec mora skočiti štiri skoke.
Obvezen skok, ki je predpisan za
vsako kategorijo, in tri poljubne
skoke, ki si jih tekmovalec sam izbere iz pravilnika – tabele skokov,«
je povedala trenerka in dodala, da
je zanimanje za gimnastiko v Škofji
Loki veliko. »V našem društvu se
je članstvo s selitvijo prostorov v
prostore bivše vojašnice močno
povečalo. Občina Škofja Loka nam
je leta 2016 dala v najem prostore,
ki smo jih preuredili v pravo gimnastično dvorano z akrobatsko stezo
in jamo. Tudi veliko prožno ponjavo
smo postavili v jamo tako, da je
poravnana s tlemi. Na tak način
smo zagotovili večjo varnost pri
izvajanju in učenju novih akrobatskih prvin.« Damjan Likar

Novičke z Gimnazije Škofja Loka

Biti begunec
Gimnazija Škofja Loka sodeluje z
Muzejem novejše zgodovine pri
mednarodnem projektu Biti begunec: Evropska zgodba. Razstava
predmetov, povezanih z zgodbami beguncev, je nastala v sklopu
Projekta Evropa za državljane v
partnerstvu z Avstrijsko akademijo
znanosti in Inštitutom za kulturne
študije in gledališko zgodovino.
To je že naše drugo sodelovanje z Muzejem novejše zgodovine,
prejšnjikrat smo z njimi sodelovali

pri projektu Ana Frank – zgodba
za sedanjost.
Projekt Biti begunec: Evropska
zgodba raziskuje begunstvo po
Evropi v zadnjih stotih letih. Temelji
na zgodbah in izkušnjah beguncev
iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Poljske, Nemčije, Hrvaške in
tudi Slovenije. V muzeju so razstavili
predmete, povezane z zgodbami, te
predmete smo si lahko tudi ogledali,
v živo pa smo na otvoritvi razstave
lahko slišali zgodbo Zdenke Šte-

fančič, slovenske begunke, ki je z
nami delila svoje spomine iz druge
svetovne vojne. Dijaki Gimnazije
Škofja Loka smo v muzeju predstavili naš »stop motion« filmček na temo
begunstva, ki smo ga na januarskih
delavnicah posneli na naši šoli. V
filmčku smo razvijali ideje o tem,
kakšna je begunčeva pot, s kakšnimi

Udeleženci delavnic v projektu Biti begunec
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čustvi se na poti sooča ter katere
predmete begunec vzame s seboj.
Tako delavnice na šoli kot delavnice
v muzeju so nas navdušile, nam dale
novega znanja ter nas navdale z
nestrpnim pričakovanjem marca,
ko se razstava za nekaj časa preseli
v avlo naše šole.
Mija Suljanović, 2. e
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Bele zgodbe žirovskih skakalcev
Nika Križnar, članica žirovskega SSK Alpina, je na letošnji zimski olimpijadi s sedmim mestom rešila čast slovenskih
skakalk. Zaupala nam je, da je razmišljala o medalji. Žirovke pa so odlikovale tudi na drugih tekmovanjih. V ekipi
mladinskih svetovnih prvakinj sta bili tudi Nika Križnar in Ema Klinec. Na 52. podelitvi najvišjih državnih priznanj
za šport na Brdu pri Kranju je Bloudkovo plaketo prejela Ema Klinec. O uspešni sezoni
smo se pogovarjali z Leonom Šikovcem, predsednikom SSK Alpina.
Poudarila sem tri izstopajoče
dogodke, verjamem, da jih je
bilo še več. Kako ste zadovoljni
z izkupičkom z največjega športnega dogodka, z olimpijade?
Z izkupičkom smo zelo zadovoljni.
Na olimpijskih igrah sta nastopali
dve naši članici. Na tekmah sta
dosegli odlični uvrstitvi. Obe sta
se uvrstili med prvih petnajst,
Nika je bila celo sedma. Seveda
si želimo medalje. Tudi ta pride.
Nekoč so slavo skakalnega športa dosegali fantje, zadnja leta
tudi dekleta. Kako to?
V našem nordijskem centru v Račevi treniramo tako fante kot dekleta. Imamo Tomaža Nagliča, ki
nastopa na COC (Continental Cup)
in dosega vidnejše rezultate. Prav
tako se kitimo z nekaj zmagami
na državnem prvenstvu v mlajših
kategorijah (v pretekli sezoni).
V izteku skakalnice ste zgradili
objekt. Čemu služi?
Naša klubska hiša je v letu 2017
dobila fasado in ogrevanje. V
hiši so fitnes, kuhinja, kopalnica,
klubska pisarna in manjša skupna
soba, v kateri spijo naši športniki,
ko organiziramo klubske priprave. Trenutno manjka le še nekaj
opreme. Tudi to pride na vrsto.
Koliko članov/članic imate? Kje
nastopajo?
Naš klub šteje trenutno sto dva
člana. To so športniki (petintrideset), starši in simpatizerji kluba.
Naši športniki nastopajo tako v
Sloveniji kot v tujini. Med najbolj
znanimi sta ravno Ema Klinec in
Nika Križnar. Seveda ne smemo
pozabiti na Tomaža Nagliča.
Pogosto ste tudi sami organizatorji tekem v Račevi.
Sami prirejamo tekme v sklopu
pokala Cocta in tekme na nivoju
državnega prvenstva. O številu
tekem in rangu odločajo odbori
v sklopu SZS. Ravno danes (22.
februarja), ko se pogovarjava, se
odpravljamo na igre OPA, ki jih organizira SSK Alpina Žiri. Te tokrat
organiziramo v Planici, saj v Žireh
nimamo dovolj velikih skakalnic.

danes nam manjka predstavnik/
predstavnica kakšne generacije ...

Mladi skakalci in skakalke iz SSK Alpina
Igre OPA so mednarodne igre v
skokih in nordijski kombinaciji. Da
gre za pomembno organizacijo,
govori podatek, da gostimo več
kot 180 predstavnikov iz Avstrije,
Češke, Francije, Italije, Nemčije,
Švice in Slovenije.

skakalnic, trenerja … Bo manj
vpisa, če bo treba plačati več? Že

Bi bilo uspehov še več, če bi imeli
več denarja, več profesionalcev
v klubu?
Denar bi vsekakor pomagal, seveda, vseeno pa moramo reči,
da že sedaj delamo zelo dobro.
Prav sedaj si postavljamo nove
cilje. Zadnjega – vzpostavitev
modernega nordijskega centra
in objektov, ki spadajo zraven,
smo dosegli. Zdaj gremo naprej.
Imamo enega profesionalnega
trenerja in štiri pomožne trenerje. Idealno bi bilo, da bi imeli še
enega profesionalnega trenerja. In še kakšen dodaten kombi.
Tudi nekaj skakalne opreme je
že dotrajane. Počasi menjamo.
Vzdrževanje centra je drago. Dokler bomo imeli toliko navdušencev, bo šlo. Ko pa bomo morali
plačevati še dela članov kluba
… Trenutno smo, po mojih podatkih, eden najcenejših klubov
v državi. Vadnina za najmlajše
stane petnajst evrov mesečno,
za to prejmejo celotno (rabljeno) opremo, ki vključuje smuči,
čevlje, kombinezon, uporabnino
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Slišimo, da v nordijskem centru
pomagate pri organizaciji državnega prvenstva v odbojki na
snegu. Kako to?
Res je. Nordijski center je objekt,
ki mora živeti. Želimo, da je center
čim bolj zaseden. Da se dogaja.
Ko ne skačemo, lahko počnemo
še kaj drugega. Za odbojko na
snegu imamo prav vse kapacitete,
da lahko omenjeno pomagamo
organizirati Odbojkarski zvezi
Slovenije. Veseli in ponosni smo,
da smo se lahko dogovorili. Tekma
se bo odvijala v nedeljo, 4. marca
2018. Vabljeni na ogled. Prepričan
sem, da bo zanimivo.
M. M.

PRILOGA - Razpisi delovnih mest

Razpisi
delovnih
mest
IŠČETE NOVE
SODELAVCE?

Poiščite jih v lokalnem okolju
z Loškim utripom.
Pokličite Žiga, 041 233 350
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Delovno mesto:

Samostojni kontrolor
Zahtevana izobrazba: strojni tehnik
Izkušnje: Vsaj dve leti na povpraševanem področju
Oblika zaposlitve: redno, določen čas z možnostjo
podaljšanja
OPIS DELOVNEGA MESTA
• delo z merilnim strojem 3D
• programiranje v programu PC dmis
• izvajanje kontrole proizvodnega procesa od litja do
odpreme
• izvajanje vhodne kontrole surovin
• izvajanje vseh vrst meritev v merilnem laboratoriju
• izvajanje postopkov korektivnega ter preventivnega
ukrepanja
• izvajanje postopkov obvladovanja neskladnih proizvodov
• sodelovanje pri določevanju mejnih vzorcev
• izvajanje nadzora nad avtokontrolorji
• odgovornost za pravilno hranjenje zapisov o kakovosti
• branje in razumevanje tehnične dokumentacije
• sodelovanje pri projektih
KAJ PRIČAKUJEMO
• aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika
• delovne izkušnje na primerljivem področju
• vsaj dve leti izkušenj v programu PC dmis
• zmožnost timskega dela
• delavnost, natančnost, fleksibilnost in odgovornost
KAJ NUDIMO
• zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja
• delo v urejenem, perspektivnem in dinamičnem okolju
• možnostjo stalnega strokovnega izobraževanja in
izpopolnjevanja
Lokacija: Škofja Loka
Opis podjetja: DIFA d.o.o. je hitro razvijajoče se družinsko proizvodno podjetje, ustanovljeno leta 1990 kot naslednik obrtne
dejavnosti iz leta 1967. Osnovna dejavnost podjetja je tlačno litje in obdelava ulitkov iz cinkovih in aluminijevih zlitin za potrebe
avtomobilske industrije, svojim kupcem pa nudi podporo v celotni verigi od pred-razvoja posameznih delov ter podsklopov
do konca trajanja projekta.
Prošnje sprejemamo samo v elektronski obliki.
Kontaktna oseba: Urša Ažman, email: ursa.azman@difa.si
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Prireditve v marcu
petek,

2. 3.

14.00 Blokove kuharije – domači sirup
16.30–19.30 Predavanje Kaj vse so nam
zamolčali o prehrani
17.00 Ura pravljic – za otroke od 4.
leta naprej, Zakladnica pravljic
17.00–19.00 Šahovske urice

sobota,

3. 3.

MDC Blok

torek,

6. 3.

Marinkina knjižnica, Partizanska c.
1, Škofja Loka
Krajevna knjižnica
Poljane

sreda,

Krajevna knjižnica Železniki

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov

Mestni trg Škofja
Loka

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov

Pred Zadružnim
domom Žiri

10.00 Stres in zdrava prehrana za
podjetnike, delavnica

Galerija Franceta
Miheliča v Kašči,
Spodnji trg 1a

10.00 Animacijska delavnica za otroke
o skrbi za zdravje

Igralnica Direndaj
Spodnji trg 2a,
Škofja Loka

10.00 Vodenje po utrdbi na Golem
vrhu

Utrdba na Golem
vrhu

10.00 Ura pravljic, Zakladnica pravljic

Krajevna knjižnica
Poljane

10.15 Izdelovanja lesenih ladjic za
gregorjevo

Šubičeva hiša v
Poljanah

7. 3.

nedelja,

4. 3.

ponedeljek,

5. 3.

Kulturni dom
Železniki

19.30 Matjaž Zupančič: Goli pianist ali
mala nočna muzika

Loški oder Škofja
Loka

20.00 Vzgoja za odnose v novodobni družini: Notranje rane za
ozdravljenje družinskega debla
(p. Miha Sekolovnik, Kapucinski
samostan Škofja Loka)

Župnijska Krekova
dvorana, Selca

15.30 Tone Partljič: Za nacionalni
interes, satirična komedija

Osnovna šola
Davča

19.00 Gledališka predstava My Lace
Lady
13.30–14.30 Knjižnica mene briga
17.00 Ura pravljic, za otroke od 4. leta
naprej, Zakladnica pravljic

torek,

6. 3.

Kašča na Spodnjem trgu

19.00 Bralni krožek Knjigosnedke

Krajevna knjižnica
Trata

11.00–12.00 Razmigajmo se

Krajevna knjižnica
Žiri

17.00 Delavnica za spretne prste Pozdrav pomladi (Saša Ambrožič)

Krajevna knjižnica Železniki

17.00 Proslava za 8. marec

Kulturni dom
Železniki

18.00 Strokovno predavanje: Obrezovanje sadnega drevja in
jagodičevja
18.00–20.00 Ob punklu se dobimo

8. 3. (do 31. 3.)

četrtek,

8. 3.

Športna dvorana
Poden

17.00 Glasbena ura pravljic: Spoznajmo nov inštrument – violina

17.00–19.00 Šahovske urice

18.00 Predavanje in ogled filma Jane- Miheličeva galeriza Habjana o ‚smovnaku‘, občni ja, Kašča na Spodzbor
njem trgu
19.00 Tone Partljič: Za nacionalni
interes, satirična komedija

19.00 Torkov večer s knjižnico, predstavitev knjige Ravnovesje na
visokih petkah – da lažje ubežimo demenci

Gregorjevo – ko gre luč v vodo
in se ptički ženijo, fotografska
razstava (mladinski oddelek)

10.15–11.15 Gib za dušo in telo, delavnica
13.45 Moj mali afriški potopis
16.00–17.30 Brezplačna delavnica Križ kraž –
vadba za možgane

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka
Krajevna knjižnica Železniki
Kulturni dom
Železniki
Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka
Šubičeva hiša v
Poljanah
MDC Blok
Knjižnica Ivana
Tavčarja, Gorenja
vas

17.30 Sokratove urice, za otroke od 4.
do 10. leta (mladinski oddelek)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

18.00 Občinska proslava ob mednarodnem dnevu žensk

Sokolski dom
Škofja Loka

18.00 Petje ljudskih pesmi

Šubičeva hiša v
Poljanah

Kinodvorana Žiri

19.00 Predstavitev pesniške zbirke,
Nevenka Lekan: Brazgotine

Krajevna knjižnica
Žiri

Krajevna knjižnica
Trata

19.00 Glasbeni recital ob dnevu žena
– Večer ruske poezije in glasbe,
KUD Talisman

Kašča na Spodnjem trgu

16.30 Delavnica polstenja (filcanja)
šalov na svileno tkanino (obvezne prijave)

Atelje AMUSE,
Cankarjev trg 6,
Škofja Loka

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

18.00–20.00 Druženje ob ročnih delih

Muzej Železniki

13.00–15.00 Računalniške urice

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

16.00–17.30 Brezplačna delavnica Križ kraž –
vadba za možgane

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

17.00–18.30 Knjižni klub Družinskega inštituta Vzgoja brez drame (Tina
Payne Brayson in Daniel Siegel)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

petek,

9. 3.

16.30–19.30 Predavanje Kaj vse so nam
zamolčali o prehrani
17.00 Kompostiranje. Zakaj? Kako?
17.00–19.00 Šahovske urice

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

18.00 Kjer domujejo zgodbe: povezovanje kulturnih centrov
in muzejev na Škofjeloškem,
odprtje razstave

Rokodelski center
DUO Škofja Loka,
Mestni trg 34

Šubičeva hiša,
Poljane
Krajevna knjižnica Železniki

Sokolski dom
19.00 Pasijonski dan: predstavitev
Pasijonskih doneskov 2018/13,
Škofja Loka
predavanje Ivanke Kronawetter-Starman o postnih prtih na
avstrijskem Koroškem in odprtje
dveh razstav

17.00–19.30 Delavnica v okviru Ženskega
Coworking cenpodjetništva: Preobremenjenost ter Lokomotiva,
sodobne poslovne ženske
Mestni trg 38
17.30 Pomladanska pravljica, ura
pravljic, od 4. leta dalje (mladinski oddelek)

Marinkina knjižnica, Partizanska c.
1, Škofja Loka

9. 3. (do 4. 4.)
19.00
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Slikarska razstava Marte Jakopič
Kunaver

Galerija v Sokolskem domu

Dokumentarna razstava Škofjeloški pasijon – Processio Locopolitana

Preddverje Sokolskega doma
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sobota,

10. 3.

6.00 15. turni smuk in 12. pohod s
krpljami Soriška planina–Ratitovec–Prtovč

Odhod izpred pošte v Železnikih

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov

Na Trgu Ivana
Regna, Gorenja
vas

8.30–13.00 9. ezoterični festival v povezovanju z naravo

Sevilla center, Žiri

sreda,

14. 3.
četrtek,

15. 3.

19.30 Kristalni abonma: Makalonca

Sokolski dom
Škofja Loka

10.15–11.15 Gib za dušo in telo, delavnica

Šubičeva hiša v
Poljanah

13.00–14.00 Reševanje kviza s pomočjo
računalnika – za osnovnošolce,
Spletni nevrončki (mladinski
oddelek)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

16.00–17.30 Brezplačna delavnica Križ kraž –
vadba za možgane

Knjižnica Ivana
Tavčarja, Gorenja
vas

9.00 Delavnica polstenja (filcanja)
šalov v pajčevinasti tehniki
(obvezne prijave)

Atelje AMUSE,
Cankarjev trg 6,
Škofja Loka

9.30 2. judo pokal Žirov

Telovadnica OŠ
Žiri

17.00 Izdelava naravne kozmetike –
emulzije

Sevilla center, Žiri

19.00 Muzikal Moje pesmi, moje sanje

Športna dvorana
Poden

nedelja,

18.00 Luč v vodo

Plnada v Železnikih

17.00 Pod mavričnim dežnikom,
glasbeno-lutkovna predstava
Samotni palček

Vrtec Škofja Loka,
večnamenski
prostor enote
Najdihojca, Podlubnik 1d

ponedeljek,

17.00 Beremo z nasmehom s psičkom
Knutom – obvezne prijave

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

17.00 Na gregorjevo se ptički ženijo,
koncert mladinskih mešanih
pevskih zborov slovenskih
klasičnih gimnazij

Kristalna dvorana
Sokolskega doma
Škofja Loka

17.00 Zlate pravljice, ura pravljic, od 4.
leta dalje

Krajevna knjižnica
Trata

17.00 Beremo z nasmehom s psom
Vilijem, obvezne prijave (Nika
Weiffenbach)

Krajevna knjižnica Železniki

18.00 Predstavitev knjige Pavel Medvešček, Iz nevidne strani neba:
razkrite skrivnosti staroverstva

Krajevna knjižnica
Žiri

18.00 Petje ljudskih pesmi

Šubičeva hiša v
Poljanah

19.00 Četrtkov večer s knjižnico,
Martina Kavčič Oblak in Peter
Oblak: Od Maroka do Senegala,
potopis

Krajevna knjižnica
Gorenja vas,
mala dvorana
Sokolskega doma

11. 3.
12. 3.

torek,

13. 3.

18.00–20.00 Druženje ob ročnih delih

Muzej Železniki

13.00–15.00 Računalniške urice

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

16.00 in Ogled filma Družina in pogovor
18.00 z režiserjem Rokom Bičkom

Kino Sora,
Sokolski dom

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna

Turizem Škofja
Loka

16.00–17.30 Brezplačna delavnica Križ kraž –
vadba za možgane

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

petek,

16. 3.

17.00–18.30 Knjižni klub Družinskega inštitu- Knjižnica Ivana
ta Vihar v glavi (Daniel Siegel)
Tavčarja Škofja
Loka
17.00–19.00 Delavnica animiranega filma za
osnovnošolce
17.30 Zlate pravljice, ura pravljic, od 4.
leta dalje (mladinski oddelek)
sreda,

14. 3.

10.00–11.00 Pilates
10.10 Zaključna prireditev Berem,
berem …, predstava Kekec in
Pehta
11.00–12.00 Razmigajmo se
17.00 Delavnica za spretne prste:
Pozdrav pomladi, delavnica za
otroke od 4. do 8. leta

17.00 Delavnica za spretne prste
Pozdrav pomladi

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

17.00–19.00 Šahovske urice

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka
Športna dvorana
Poden
Večnamenski
prostor OŠ Škofja
Loka-Mesto
Športna dvorana
Poden
Krajevna knjižnica
Žiri
sobota,,

17. 3.

17.00 Ura pravljice (Tatjana Bertoncelj) Krajevna
Petelinček in lisica
knjižnica Železniki
17.00 Beremo z nasmehom s kužkom
Knutom, za otroke od 6. do 10.
leta (mladinski oddelek, obvezne predhodne prijave)
17.00–19.00 Šahovske urice

18.00 Delavnica za spretne prste:
Fugiranje mozaika, za mladino
in starejše
18.00–20.00 Ob punklu se dobimo
19.00 Odprtje razstave Loka : Ankara :
Loka, Evrazijsko vrvenje Hakana
Esmerja

16.30–19.30 Predavanje Kaj vse so nam
zamolčali o prehrani

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka
Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka
Krajevna knjižnica
Žiri
Kulturni dom
Železniki
Galerija na Gradu,
Loški muzej Škofja
Loka
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Marinkina
knjižnica,
Partizanska c. 1,
Škofja Loka
Krajevna knjižnica
Poljane
Krajevna
knjižnica Železniki

18.00 Odprtje mednarodne razstave
Otroci pomagajo otrokom

OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas, Trata
40

19.00 Za našo stvar, razstava ob 80.
obletnici delovanja Muzejskega
društva Škofja Loka

Galerija Muzeja
Železniki

19.30 Robert Harling: Jeklene magnolije, Gledališče Koper in SNG
Nova Gorica, za abonma Modri

Loški oder Škofja
Loka

20.00 7. Krekov večer: Dr. Krek za
današnji čas, predavatelj dr.
Stanko Granda

Župnijska Krekova
dvorana v Selcih

8.00–12.00 Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov

Pred Zadružnim
domom Žiri

9.00–17.00 Festival cvetnonedeljskih butar

Kulturni dom v
Železnikih

10.00 Otroški glasbeni abonma, Brez
nog po svetu naokrog

Sokolski dom
Škofja Loka

10.00 Ustvarjalna delavnica Škratek

Krajevna knjižnica
Sovodenj

10.15 Delavnice za materinski dan
– voščilnice v tehniki quilling,
delavnice za odrasle

Šubičeva hiša,
Poljane

19.00 Rokometna tekma RD Alples
Železniki: RK Arcont Radgona

Športna dvorana
Železniki

19.00 Pasijonski večer v Stari Loki:
Upanje v tretji dan, križev pot
duhovnika in prevajalca prof.
Otmarja Črnilogarja

Stara dekanija v
Stari Loki

Marec 2018
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sobota,

17. 3.

ponedeljek,

19. 3.

19.30 1. abonmajski koncert Pihalnega orkestra Alpina Žiri

Dvorana DPD
Svoboda Žiri

19.30 Robert Harling: Jeklene magnolije, Gledališče Koper in SNG
Nova Gorica, za abonma Rdeči

Loški oder Škofja
Loka

19.00 Pogovori z umetniki: Nejč Slapar Galerija Franceta
Miheliča, Kašča

Krajevna knjižnica
Trata

19.00 Dula – poslanstvo in delo, strokovno predavanje (mladinski
oddelek)

13.30–14.30 Knjižnica mene briga
17.00 Delavnica za spretne prste:
Pozdrav pomladi
18.00–20.00 Druženje ob ročnih delih

torek,

20. 3.

sreda,

21. 3.

21. 3.

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

četrtek,

22. 3.

Muzej Železniki

19.00 Predavanje z Alešem Sedejem iz
društva Manas: Osebne finance
malo drugače

Sevilla center, Žiri

19.00 Trio Ardea, dobrodelni koncert:
Ana Dolžan, violina, Selma
Hrenovica, violončelo, Zerina
Šabotić, klavir

Sokolski dom
Škofja Loka

10.00 Predlog Resolucije
nacionalnega programa
duševnega zdravja
2018-2028-RNPDZ, kaj prinaša?,
predstavitev

ŠENT, dnevni
center, Mestni trg
38, Škofja Loka (2.
nadstropje)

13.00–15.00 Računalniške urice

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna

Turizem Škofja
Loka

16.00–17.30 Brezplačna delavnica Križ kraž –
vadba za možgane

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

17.00 Ustvarjalna delavnica s knjigo:
Pravljična ustvarjalnica

sreda,

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

17.30 Pomlad, gledališka predstava za
otroke (mladinski oddelek)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

18.00 Predstavitev knjige Milene
Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso
za igrače, 2. del

Kulturni dom
Železniki

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

9.30–13.00 Občinski otroški parlament
na temo šolstva in šolskega
sistema

Sejna dvorana
Občine Škofja
Loka

10.15–11.15 Gib za dušo in telo, delavnica

Šubičeva hiša v
Poljanah

15.00–18.00 Izmenjevalnica oblačil

Park v nekdanji
vojašnici, poleg
skladišča Rdečega
križa

16.00–17.30 Brezplačna delavnica: Križ kraž – Knjižnica Ivana
vadba za možgane
Tavčarja, Gorenja
vas

petek,

23. 3.

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

17.00–18.30 Knjižni klub Družinskega inštituta Vzgoja brez drame (Tina
Payne Brayson in Daniel Siegel)

18.00–20.00 Ob punklu se dobimo

sobota,

24. 3.

17.30 Delavnica za spretne prste, od
4. leta dalje, Pozdrav pomladi
(mladinski oddelek)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

18.00 Petje ljudskih pesmi

Šubičeva hiša v
Poljanah

19.00 Predstavitev knjige Od talenta
do uspeha

Krajevna knjižnica
Žiri

17.00–19.00 Šahovske urice

Krajevna
knjižnica Železniki

19.00 Generacije pojejo 2018, koncert

Kristalna dvorana
Sokolskega doma
Škofja Loka

19.00 Odprtje pasijonske sobe

Mestni trg 24

9.00 in 10.00 Predavanje in delavnica: Komunikacija z angeli in angelska
sporočila

Krajevna knjižnica
Žiri

9.00–13.00 Pasijonske delavnice na Mestnem trgu

Mestni trg in
Cankarjev trg

Krajevna
knjižnica Železniki

9.00–13.00 Izdelava butare velikanke na
Cankarjevem trgu

Cankarjev trg

18.00 Odprtje razstave Silvestra Bajca:
Čipka v mozaiku

Šubičeva hiša,
Poljane nad Škofjo
Loko

10.15 Izdelovanje pirhov, delavnica
za odrasle

Šubičeva hiša,
Poljane

19.00 Torkov večer s knjižnico: Erika
Oblak: Čas je zdaj, učenje ayahuasce (mladinski oddelek)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

10.15 Izdelovanje butarice, delavnica
za odrasle

Šubičeva hiša,
Poljane

19.00 Bralni krožek Knjigosnedke

Krajevna knjižnica
Trata

11.00 Javno vodstvo po razstavi Loka : Galerija na Gradu,
Ankara : Loka, Evrazijsko vrvenje Loški muzej Škofja
Hakana Esmerja
Loka
11.00–17.00 Obrazi glasbe: seminar O, kitara,
vsak te mara s kitaristom Nejcem Kuharjem

Kapela
Puštalskega gradu

10.00–11.00 Pilates

Športna dvorana
Poden

10.00–12.00 Igrarije s knjigo, za otroke od 1.
do 6. leta (mladinski oddelek)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

18.00 Obrazi glasbe: koncert ob zaključku seminarja O, kitara, vsak
te mara (Nejc Kuhar, kitara)

Sokolski dom

11.00–12.00 Razmigajmo se

Športna dvorana
Poden

19.00 Bodimo vsi nocoj gasilci: Tomislav Bralić in klapa Intrade

Športna dvorana
Železniki

17.00 Pravljična ura: Pravljica o mamici

Krajevna knjižnica
Žiri

Jurjeva dvorana,
Stara Loka 64

17.00 Ura pravljic: Repek

Krajevna
knjižnica Železniki

19.00 Gledališka predstava Zorka
Simčiča: Leta nič, en dan potem,
gostovanje ljubiteljskega gledališča Teharje-Celje
19.30 Moški brlog, za abonma Komedija in izven

Kulturni dom Sv.
Duh

nedelja,

17.00 Lepa si, osrednja občinska prireditev ob materinskem dnevu

Kristalna dvorana
Sokolskega doma

ponedeljek,

17.00 Spoznavanje glasbenih inštrumentov in pravljica

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

17.00–19.00 Šahovske urice

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

17.00–20.30 Brezplačna delavnica Pomen
digitalnega marketinga za mala
in srednja podjetja

Coworking center
Lokomotiva,
Škofja Loka

18.00 Predavanje Staneta Krajnca o
prostem letenju

25. 3.
26. 2.

Gimnazija Škofja
Loka

18.00–20.00 Druženje ob ročnih delih
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torek,

27. 3.

13.00–15.00 Računalniške urice

Krajevna knjižnica
Gorenja vas

16.00–17.30 Energetsko-svetovalna pisarna

Turizem Škofja
Loka (Kidričeva
cesta 1a)

16.00–17.30 Brezplačna delavnica Križ kraž –
vadba za možgane

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

sreda,

28. 3.

18.00 Zapojmo, zaplešimo in zaigrajmo

četrtek,

29. 3.

17.00–18.30 Knjižni klub Družinskega inštitu- Knjižnica Ivana
ta Vihar v glavi (Daniel Siegel)
Tavčarja Škofja
Loka

sreda,

28. 3.

17.30 Poslušaj pravljico in spoznaj
inštrument, ura pravljic, od 4.
leta dalje (mladinski oddelek)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

18.00 7. šolski nastop Glasbene šole
Škofja Loka

Kapela
Puštalskega gradu

19.00 Torkov večer s knjižnico: Vrtnarjenje na balkonu, strokovno
predavanje

Kašča na
Spodnjem trgu

19.00–20.30 Podelitev občinskih športnih
priznanj za leto 2017

Sokolski dom

10.00–11.00 Pilates

Športna dvorana
Poden

17.00–19.00 Šahovske urice

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka
OŠ Škofja Loka
Mesto, Škofja Loka

18.00–20.00 Ob punklu se dobimo

Kulturni dom
Železniki

10.15–11.15 Gib za dušo in telo, delavnica

Šubičeva hiša

16.00–17.30 Brezplačna delavnica Križ kraž –
vadba za možgane

Knjižnica Ivana
Tavčarja, Gorenja
vas

17.00 Predavanje Primoža Turnška:
Kompostiranje. Zakaj? Kako?

Zavod O, MKC
Pri Rdeči ostrigi
Partizanska c. 1

17.00 Beremo z nasmehom s psom
Vilijem, obvezne predhodne
prijave

Krajevna knjižnica Železniki

17.00 Razgibajmo možgančke – za
osnovnošolce, reševanje kviza
(mladinski oddelek)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

17.00 Delavnica za spretne prste, od 4. Krajevna knjižnica
leta dalje, Pozdrav pomladi
Trata
18.00 Petje ljudskih pesmi

Šubičeva hiša

Športna dvorana
Poden

petek,

17.00–19.00 Šahovske urice

Krajevna knjižnica Železniki

17.00 Pravljična joga: Oponašajmo
živali

Krajevna knjižnica
Žiri

ponedeljek,

14.00–21.00 Kovtre šivat

17.00 Lutkovna delavnica Predrzni
metulj

Krajevna knjižnica Železniki

Po ulicah Železnikov z zaključkom
na Plac pred
cerkvijo sv. Antona Puščavnika

17.00 Beremo z nasmehom s kužkom
Knutom, za otroke od 6. do 10.
leta (mladinski oddelek, obvezne predhodne prijave)

Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja
Loka

11.00–12.00 Razmigajmo se

30. 3.
2. 4.

sreda,

4. 4.

19.30 Pasijonski koncert: Joseph
Haydn, Sedem poslednjih besed
Kristusa na križu za godalni
kvartet, op. 51

Cerkev žalostne
Matere Božje na
Lontrgu, Škofja
Loka

»ŽELITE UGODNEJŠI SERVIS VAŠEGA VOZILA? IMAMO REŠITEV!«

080 14 88
www.carfix.si

CAR FIX LJUBLJANA-MOSTE
Kajuhova ul. 32a, Ljubljana

CAR FIX LJUBLJANA-VIČ
Tbilisijska ul. 49, Ljubljana

CAR FIX REMONT KRANJ-LABORE
Ljubljanska c. 22, Kranj
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Spoznajte CAR FIX in unovčite bon
pri opravljenem servisu vašega vozila.

CAR FIX BON

5€

Veljavnost bona je do 28.2.2018. Bona ni mogoče
zamenjati za gotovino in se upošteva kot popust,
ob predhodni predložitvi, pri opravljenem servisu
vozila v eni izmed enot CAR FIX. Boni se med seboj
ne seštevajo in se lahko uveljavlja le en bon pri enem
servisnem računu za servisno storitev vozila.

REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana

VARNO IN UGODNO

CAR FIX vam nudi ugodne pakete servisnih
storitev, ki so zelo preprosti in transparentni,
zato točno veste, kaj dobite za svoj denar.
Ker je cenovno tako dostopen, je prava
odločitev tudi za vzdrževanje starejših vozil.

Marec 2018

Za bralce Loškega utripa!
Letna naročnina
na priročnik Unikat
Za eno leto samo 24, 65 €.
Pomladno velikonočna številka je na voljo na

www.unikat.si

+

Darilo
Lepilo v stiku + priročnik

Z avijanje
priročn
ik za
aranžir
anje

-30%

daril

Prek
za vseo 150 idej zavij
namene
an
in prilo ja in aranž
ira
žnosti
v letu nja daril
si

www.uni
kat.
9 771

580 4
160
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redna cena 35,22 €, prihranek 10,57 €

Ugodnost velja do 20. marca 2018
Koda za popust: Utrip0318

Pokliči na brezplačno številko 080 12 80
ali piši na unikat@freising.si
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