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Vaš trgovec v Kranju
AVTO HIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj, Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete še popust ob menjavi staro za novo v višini 
600 € ter dodatni popust v višini 1.200 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,8 l/100 km. Emisija CO2: 101 – 132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0192 – 0,03199 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 
0,00073 g/km. Število delcev (x1011): 0,03–1,27. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si
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+
Paket zimskih
pnevmatik**
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Kazalo

Uredništvo
Franci Bogataj,
glavni in odgovorni urednik
bogataj@freising.si

Žiga Jeraša 041/233-350
utrip@freising.si

Nina Mrak 04 51 55 889  
marketing@freising.si

Novinarji: Katja Štucin, Damjan Likar, 
Nika Arsovski, Teja Potočnik,  
Helena Habjan

Lektura: Kristina Strnad

Lektoriranje oglasnih sporočil je v 
domeni oglaševalcev.

Mestni trg, Škofja Loka  
(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 vrača-
mo, 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 obja-
vljanje enakih oglasov v drugih 
medijih (delno ali v celoti) zara-
čuna po ceniku DOS-a!

Foto: B. B., A. G., K. J.
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Novi škofjeloški župan je Tine Radinja
Škofja Loka je ena izmed 56 slovenskih občin, v katerih so novo županjo oz. župana dobili šele po drugem krogu 

lokalnih volitev. V mestu ob sotočju Sor smo bili tako priča precej napeti volilni tekmi med dvema aktualnima 
podžupanoma, ki se je na koncu razpletla v prid Tinetu Radinji. 

38-letni Radinja z Liste Miha Ješe 
in skupina volivcev je prejel 52,39 
odstotka (4098 glasov), njegov 
tekmec mag. Robert Strah (SDS) 
pa je pridobil zaupanje 3724 voliv-
cev oz. 47,61 odstotka. Slednji je za 
razliko od prvega kroga, ko je od 
zmagovalca prejel kar 614 manj 
glasov, drugega decembra zmanj-
šal razliko na 374 glasov. Bržkone 
gre manjšo razliko pripisati dej-
stvu, da je tretjeuvrščeni župan-
ski kandidat Rolando Krajnik iz 
Komunalno ekološke liste podprl 
Straha in se je tako del njegovih 
volivcev odločil za predstavnika 
stranke, ki jo vodi Janez Janša. 
To je bila sicer dokaj pričakovana 
poteza, saj je bil Krajnik v občin-
skem svetu v zadnjem mandatu 
dežurni kritik aktualnega župana 
mag. Miha Ješeta in njegove 
liste, na kateri je kandidiral tudi 
Radinja. Vprašanje pa je, če ta 
podpora ni prišla prepozno, saj 
je v primerjavi s prvim krogom 
precej volivcev ostalo doma. Na 
drugi strani pa je zmagovalec 
Radinja, kljub precejšnji razliki iz 
prvega kroga, znal še enkrat mo-
bilizirati svoje volilno telo. Med 
odločilnimi dejavniki za njegov 
uspeh je bil morda tudi njegov 
slogan, da gre za nestrankarske-
ga in neodvisnega kandidata. 
Tradicionalne politične stranke 
namreč izgubljajo ugled, zato t. 
i. neodvisni kandidati in različne 
lokalne liste na zadnjih volitvah 
žanjejo velike uspehe po vsej 
Sloveniji. 

Lista Miha Ješe in skupina 
volivcev z največ svetniki
V volilnem obračunu za največje 
število občinskih svetnikov je, 
tako kot pred štirimi leti, tudi 
tokrat zmagala Lista Miha Ješe in 
skupina volivcev, ki je z devetimi 
izvoljenimi svetniki (Miha Peter-
nel, Veronika Hartman, Tine 
Radinja, Melita Rebič, Igor 
Drakulič, Borjana Varja Koželj, 
Marko Murn, Miha Ješe, Lea 
Leona Mlakar) ponovila uspeh 
iz leta 2014. Na drugo mesto se 
je še bolj zasidrala stranka SDS, 
ki je v primerjavi z zadnjimi voli-
tvami pridobila kar tri svetniška 

mesta, iz pet na osem (Roman 
Hartman, Jelka Dagarin, Igor 
Sadar, Gregor Hostnik, Maja 
Cankar, Robert Strah, Katarina 
Bertoncelj Megušar, Aleš Hab-
jan). Bržkone so odpirali šampa-
njec tudi na sedežu Komunalno 
ekološke liste, ki bo v tem man-
datu v občinskem svetu imela kar 
štiri svoje predstavnike (Rolando 
Krajnik, Zorica Škorc, Andrej 
Štremfelj, Jožica Vavpotič Sra-
kar). Očitno sta se jim obresto-
valo pogosto javno opozarjanje 
na lokalne ekološke probleme 
in Krajnikova kandidatura. NSi 
bosta v naslednjih štirih letih 
zastopala Ciril Peternel in Žiga 
Nastran, Levico Martin Tram-
puš in Zdenka Šušteršič, SLS 
Valentin Jesenovec in Tomaž 
Paulus, stranko SD pa ponov-
no Mirjam Jan Blažić. Največji 
polom pa je doživela SMC, ki je 
v vseh štirih škofjeloških volilnih 
enotah zasedla zadnje mesto in 
tako ostala brez svetnika. Slabe 
volje pa niso bili le poraženci 
volitev, pač pa tudi mnogi so-
delujoči v volilnih odborih, saj 
je Ministrstvo za finance le nekaj 
dni pred volitvami odredilo, da 
morajo vsi člani na voliščih dobiti 
enak znesek plačila, ki znaša 48 
evrov. Ta odločitev je krivična za 
predsednike in podpredsednike 
odborov, ki imajo v okviru volitev 
precej več dela od navadnih čla-
nov, pa tudi večjo odgovornost. 

Zaradi zapleta ponovili 
volitve za krajevno 
skupnost
Pri volitvah v 13-članski svet 
Krajevne skupnosti Stara Loka
-Podlubnik se je dva člana v šesti 
volilni enoti (od skupaj sedmih) 
volilo na enem od dveh volišč 
v Vzgojno-delovnem centru 
Kranj, enota Škofja Loka. V tem 
delu glasovanja je bila ugoto-
vljena nepravilnost v delu volil-
nega odbora. Občinska volilna 
komisija se je zato odločila, da 
se volitve ponovijo drugega de-
cembra, hkrati z drugim krogom 
županskih volitev. Zapletlo se je 
tudi v svetu Krajevne skupnosti 
Reteče-Gorenja vas, ki šteje se-
dem članov. Izkazalo se je na-
mreč, da je v predvidenem roku 
na občinsko volilno komisija pri-
spela kandidatura le dveh kan-
didatov. Zato je bil ponovljen 
razpis za preostalih pet kandi-
datov. Razpis je uspel, tako da 
so drugega decembra potekale 
dodatne volitve za manjkajoče 
število članov sveta te krajevne 
skupnosti.

V Žireh je novi občinski 
svet zrcalna slika iz leta 
2014
V občini Žiri so v prvem krogu iz-
volili dosedanjega župana Janeza 
Žaklja (NSi), ki je s 66,10 odstotka 
glasov prepričljivo ugnal edine-
ga tekmeca Andreja Poljanška 
iz SDS. Tako kot na županskem 
stolčku se ni prav nič spremenilo 

niti v žirovskem občinskem svetu. 
Vse izvoljene stranke so namreč 
dobile natanko isto sedežev kot 
na volitvah leta 2014, torej je tudi 
letos slavila Neodvisna lista za 
napredek Žirov (Jože Petrov-
čič, Matej Gregurovič, Vesna 
Kranjc, Drago Kramperšek, 
Ida Filipič Pečelin, Mitja Koza-
mernik in Maja Justin Jerman). 
Ostali izvoljeni v 15-članski občin-
ski svet so: Andrej Poljanšek, 
Bernarda Lukančič in Peter 
Podobnik (SDS), Janez Žakelj, 
Mateja Velkavrh in Sašo Peče-
lin (Nsi), Martin Oblak (SLS) in 
Božidar Cankar (SD). 

V Železnikih SLS zmagala 
v vseh treh volilnih 
enotah, enako tudi SDS 
v občini Gorenja vas-
Poljane
Občina Železniki ostaja trdnjava 
stranke SLS, iz katere izhaja stari 
novi župan Anton Luznar, na vo-
litvah v 17-članski občinski svet pa 
je ta pomladna stranka zmagala 
v vseh treh volilnih enotah. Izvo-
ljeni so bili Matej Šubic, Tomaž 
Weiffenbach, Julijana Prevc, 
Aleš Bertoncelj, Alenka Lotrič, 
Jurij Demšar, Primož Pintar in 
Božo Prezelj. Ostali svetniki so 
Tomaž Demšar, Miran Šturm, 
Anita Gaser in Branka Krek Pe-
trina (SDS), Franc Tušek in Janez 
Thaler (NSi), Zora Bonča in Jože 
Prezl (SD) ter Blaž Vrhunc (Levi-
ca). Tudi za občino Gorenja vas
-Poljane bi lahko rekli: nič novega. 
Tako kot pred štirimi leti je v vseh 
enotah slavila stranka SDS. Njihovi 
novi svetniki so Anton Debeljak, 
Irena Tavčar, Ciril Alič, Stanko 
Bajt, Marija Guzelj, Milan Janez 
Čadež in Marija Prosen. Ostali 
izvoljeni so Uroš Čadež, Polona 
Mlinar Biček, Martin Oblak (Bar-
bara Radič in skupina volivcev), 
Janez Hrovat, Mirjana Možina, 
Stanislav Bizovičar (NSi), Peter 
Peternel, Zvonko Dolinar (SLS), 
Roman Kokalj (DeSUS) in Jurij 
Krvina (SD). Aktualni župan Milan 
Čadež (SDS) je brez protikandi-
datov zakorakal že v svoj četrti 
mandat. 

Damjan Likar

Edino škofjeloška občina je dobila novega župana. V ostalih 
občinah UE Škofja Loka ostajajo stari župani trdno v sedlu.
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Obnova Ljubljanske ceste in izgradnja zadrževalnika za  
meteorno vodo

Želite sodelovati pri Loškem utripu?

Uredništvo Loškega utripa vabi  
k sodelovanju dopisnike.

bogataj@freising.si

Imeli bodo novo tržnico – KS Kamnitnik
Po površini je KS Kamnitnik najmanjša krajevna skupnost v škofjeloški občini in leži ob vhodu v mesto  

Škofja Loka. Število prebivalcev pa je glede na ozemlje zelo skoncentrirano. Vse to in še veliko več nam je o KS 
Kamnitnik povedal njen predsednik Franc Gider.

Krajevna skupnost Kamnitnik ob-
sega dober kvadratni kilometer 
površine med reko Soro na jugu 
in reko Sušico na vzhodu, pri 
Španu do Pahovca, obsega na-
selje na Kamnitniku in na zahodu 
sega do Ceste talcev ter na severu 
vključuje naselja ob Partizanski 
ulici. V krajevni skupnosti prebiva 
preko 3300 prebivalcev, ki bivajo 
v blokovskih naseljih, stolpnicah 
in individualnih hišah. Strnjena 
naselja so stolpnice in bloki na 
Partizanski cesti in Kamnitniku, 
individualne hiše pa na Stari, 
Suški, Demšarjevi, Potočnikovi 
in Sorški cesti v naselju pod in 
nad Plevno. Prebivalci v glav-
nem hodijo v službe ali na Trato 
ali pa v sosednje kraje – v Kranj 
in Ljubljano, tudi v obe dolini. 
Kmetijskega prebivalstva v kra-
jevni skupnosti ni veliko, le nekaj 
kmetij na obrobju Kamnitnika, 
saj gre večinoma, kot smo že 
omenili, za strnjena naselja z sta-
rostno raznolikim prebivalstvom. 
Tudi nekdaj stare hiše v ulicah so 
doživele prenovo in dograditev v 
novih hišah, v katerih so se nase-
lili mladi, tako da je na krajevnih 
ulicah kar živžav in veliko otrok. 
Industrije v KS ni, je pa kar nekaj 
uspešnih obrtnikov in delavnic. 
Med znanimi osebnostmi naj 
omenimo Jožeta Berka, Janeza 
Plestenjaka in Petro Podlogar, 
na Partizanski živi Jaro Kalan, 
zanimiva osebnost je na primer 
Paulusov Janez – stari oče, ki je 
imel avtomehanično delavnico 
in je dirkal z motorji …

Na kaj iz let vašega predsedni-
kovanja ste najbolj ponosni? 
Predsednik krajevne skupnosti 
sem že četrti mandat, vse od leta 
2002. V tem obdobju je bilo kar 
veliko narejenega, seveda pa je 
še nekaj stvari nedokončanih in 
predvsem potrebnih obnove. V 
teh letih smo obnovili Sorško, 
Demšarjevo in Partizansko cesto, 
uredili oba odseka Koširjeve 
ceste, obnovili vodovod, kana-
lizacijo in infrastrukturo. Letos 
smo začeli obnavljati Ljubljan-
sko cesto od salona pohištva do 

Sušice, kjer bomo naredili velik 
zadrževalnik za meteorne vode, 
da voda ob nalivih ljudem ne bo 
vdirala v kleti. Upam, da bomo 
do konca leta uspeli asfaltirati še 
del poti med Demšarjevo in Sor-
ško ulico. Postopno prenavljamo 
javno razsvetljavo v led tehniko 
in bili smo pobudniki za širitev 
optike. Na novo smo uredili vso 
infrastrukturo na delu ceste na 
Kamnitnik. V naselja po Demšar-
jevi in Koširjevi cesti smo pripe-
ljali plin. Ko smo zbrali podpise 
in kot predstavniki KS pristojnim 
predstavili interes krajanov, smo 
kar hitro prišli do realizacije. Ob-
novili smo tudi večino stopnišč 
v krajevni skupnosti, tako da je 
kraj lepši in varnejši.

Glede na to, da gre leto h koncu, 
nam povejte, kaj bo novega v 
letu 2019.
Težavo predstavljajo predvsem 
dotrajane ceste, na katerih bi 
bilo treba obnoviti celotno in-
frastrukturo, pokajo vodovod-
ne cevi, marsikje je bil narejen 
odvod fekalnih in meteornih vod 
skupaj in bi jih bilo treba ločiti. 
Ceste so sicer večinoma asfalti-
rane, imamo pa še slab kilometer 
poti makadama. Del tega kilo-
metra je po Potočnikovi ulici do 
Pahovca. Lani smo del asfaltirali, 
vsega pa ne, ker smo se bali, da bi 
ta cesta postala glavna obvozna 
pot pred krožnim križiščem na 
Starem dvoru do Škofje Loke, saj 
vemo, kakšne zastoje imamo v 
prometu skozi Loko ob konicah, 
predvsem zjutraj in popoldne. V 
prihodnje bomo asfaltirali tudi 
preostali del. Promet smo omejili 
z znakom dovoljeno za lokalni 
promet. Zaenkrat se promet ni 
toliko povečal, da bi motil pre-
bivalce Potočnikove ceste. Ta 
odsek množično uporabljajo 
pešci za dostop do trgovskih 
centrov na Grencu in bi z poveča-
nim prometom ogrozili njihovo 
varnost. Poleg tega dela bomo 
komunalno uredili in asfaltirali 
še del Suške ceste. Imamo pa še 
problem z ureditvijo porečja reke 
Sore, vse od Tehnika do Suškega 

mostu. Projekt je narejen, v prip-
ravi je razgrnitev načrta in upam, 
da se bodo dela v naslednjem 
letu začela in bo nasip urejen. 
Radi bi uredili tudi pločnik ali 
cono za pešce po Suški cesti, 
saj se je z odprtjem poljanske 
obvoznice promet po njej kar 
povečal in bi radi zagotovili večjo 
varnost pešcev, predvsem otrok 
in starejših, ki to cesto upora-
bljajo za vsakdanjo pot v šolo 
in po opravkih. V načrtu imamo 
tudi obnovo cevi vodovodnega 
omrežja v naselju pod Plevno, ki 
pokajo in potem zalivajo kleti 
stanovalcev. Za naslednje leto 
napovedujemo odprtje nove tr-
žnice v nekdanji vojašnici, kjer je 
streha že obnovljena, postavili 
bomo nov nadstrešek, uredili 
okoli tisoč kvadratnih metrov 
zunanjih površin za prodajo in 
parkiranje in še kaj. Nova tržnica 
bo s svojim videzom in ponudbo 
dobrodošla pridobitev tako za 
naše krajane kot za celotno Ško-
fjo Loko. Upam, da bomo tako 

spodbudili lokalne pridelovalce 
kvalitetnih kmetijskih pridelkov 
za prodajo v našem mestu. 

Kaj vse bi uredili, če bi imeli 
čarobno palico in neomejena 
sredstva? 
Odkupili bi površine, na katerih 
je sedanja tržnica, uredili bazen 
in park, pod njim pa garažno 
hišo v dveh etažah in mogo-
če kakšno manjšo trgovino za 
starejše prebivalce, ker bomo 
očitno izgubili Namo. Če bi bila 
naša vreča denarja res brez 
dna, bi pospešili gradnjo pro-
tipoplavnega nasipa in severne 
obvoznice, uredili poti za boljšo 
dostopnost do novega vrtca, saj 
bo z odprtjem le-tega veliko bolj 
obremenjena Partizanska cesta, 
in dovoz na Kidričevo pri starem 
Petrolu, obnovili bi kanalizacijsko 
in vodovodno omrežje, kjer raz-
pada, pa kakšno otroško igrišče. 
Gotovo bi se našlo še kaj, kar bi 
lahko uredili. 

Teja Potočnik
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Podelitev občinskih priznanj  
v občini Gorenja vas-Poljane

V soboto, 24. novembra, dan po občinskem prazniku Občine Gorenja Vas-Poljane so v Sokolskem domu v Gorenji 
vasi podelili občinska priznanja občanom in društvom za dosežke in prizadevanja na njihovem področju. V polni 

dvorani so ob kulturnem programu in predstavitvi prejemnikov pripravili prijetem večer, ki so ga zaključili z 
druženjem v preddverju dvorane.

Program se je po uvodnih be-
sedah začel z Zdravljico, ki jo 
je zapel Marko Jenko, učenec 
Glasbene šole Škofja Loka, in 
s predstavo o bontonu, ki jo je 
pripravila dramska sekcija Neč 
Bat Teater iz KUD Sovodenj, ter 
nadaljeval z dvema glasbeni-
ma točkama iz muzikala Cvet-
je v jeseni v izvedbi deklet, ki 
sodelujejo v okviru KD dr. Ivan 
Tavčar Poljane. Povezovalka pro-
grama je po uvodnih kulturnih 
točkah povabila na oder župa-
na občine Gorenja vas-Poljane 
Milana Čadeža, s katerim sta 
v prijateljskem pogovoru osve-
žila spomin na minule dosežke 
županovanja in pogledala tudi 
v prihodnje načrte in projekte 
starega novega župana domače 
občine. Prireditev se je nada-
ljevala s podelitvijo priznanj za 
dosežke v letu 2018. 
Plaketo Občine Gorenja vas
-Poljane za leto 2018 je prejela 
Osnovna šola Poljane za us-
pešno in pestro učno-vzgojno 
delo ter povezanost s krajem 
v preteklih tridesetih letih. OŠ 
Poljane je bila ustanovljena leta 
1997 in od takrat deluje kot sa-
mostojen javni zavod z enotami 
vrtca v Poljanah in Javorjah ter 
s podružnično šolo v Javorjah. 
V tridesetih letih obstoja je v 
njej končalo šolanje že dvajset 
generacij učencev. OŠ Poljane 
se glede na svoje poslanstvo 
vključuje v življenje in dejav-
nosti v kraju in občini, saj zelo 
dobro sodelujejo s KS Poljane, 
z gasilci, športniki, kulturniki, 
zasebniki in podjetji, ki delujejo 
na omenjenem območju. Prav 
tako je vpeta v sistem življenja 
celotne občine. Za prepoznav-
nost kraja v zadnjih dveh letih 
skrbijo mentorji in učenci iz-
birnega predmeta Turizem, 
ki s predstavitvijo nalog širšo 
slovensko javnost seznanjajo 

s Poljanami in Poljanci ter s 
svojimi nalogami posegajo po 
zlatih priznanjih. Zavod OŠ Po-
ljane je pridobil nazive Unesco 
šola, Kulturna šola, Zdrav vrtec, 
Zdrava šola in Kvalitetna šola z 
družbeno odgovornostjo, ob 
tem pa ohranja naziva Eko šola 
in Eko vrtec.

V nadaljevanju je župan pode-
lil še pet priznanj. Filip Dolinar 
ga je prejel za dolgoletno skrb 
za cerkev sv. Vida v Lučinah in 
soustvarjanje kulturne podobe 
kraja. Filip Dolinar je bil rojen leta 
1933 v Lučinah. Svoje življenje je 
v veliki meri podredil prostovolj-
nemu delu in ljudem, potrebnim 
pomoči. Vodil je cerkveni pev-
ski zbor, bil je med ustanovnimi 
člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Lučine, vodil je krajevno 
organizacijo Rdečega križa v Lu-
činah in znal prisluhniti težavam 
in stiskam ljudi. Za Hidrometeo-
rološki zavod Slovenije še vedno 
zbira podatke o količini padavin 
v Lučinah in zavod seznanja z 
rednimi meteorološkimi opa-
zovanji. Iniciativna skupina TD 
Slajka Hotavlje je občinsko pri-
znanje prejela za izvedbo priredi-
tev v počastitev življenja in dela 

jezikoslovca, literarnega zgo-
dovinarja in bibliotekarja Luka 
Pintarja. Luka Pintar je bil tudi 
ustanovni član Kluba fotografov 
amaterjev v Ljubljani 3. aprila 
1889 in njegov prvi blagajnik. 
Prav po zaslugi Iniciativne sku-
pine TD Slajka Hotavlje danes 
Hotaveljci, občani občine Gore-
nja vas-Poljane in mnogi drugi 
vedo o tem slavnem rojaku več 
kot prej. Tretje občinsko prizna-
nje Občine Gorenja Vas-Poljane 
je šlo v roke Javorskih pevcev 
pod taktirko umetniškega vodje 
prof. Pavel Dolenca ml., in sicer 
za ohranjanje in negovanje pev-
skega ljudskega izročila. V krajih 
pod Starim vrhom, od koder pri-
hajajo pevci, je pevska tradicija 
dokaj bogata, tako na področju 
ljudske kot tudi cerkvene glasbe. 
Skupino Javorski pevci sestavlja 
deset fantov in mož. Ustanovlje-
na je bila leta 1956 z namenom, 
da se ohranja in še naprej pre-
peva slovenska ljudska pesem, 
da se pesmi zberejo ter zapišejo 
besedila in da ta del narodovega 
bogastva ne gre v pozabo. Za 
sonaravno upravljanje z divjadjo 
in varovanje narave je prizna-
nje Občine Gorenja vas-Poljane 

dobrih sedemdeset let po usta-
novitvi prejela Lovska družina 
Sovodenj, dobilo pa ga je tudi 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Lučine za prostovoljstvo 
in pomoč krajanom v preteklih 
sedemdesetih letih, za skrb za 
uspešno požarno varnost v ob-
čini ter za nesebično pomoč, 
kjer je potrebno. Po podelitvi 
občinskih priznanj pa so po-
delili še dve priznanji župana 
občine za dosežene športne 
uspehe v smučarskih skokih in 
za pridobljeni naziv mladega 
gospodarja leta 2018. Prvega je 
prejela smučarska skakalka Nika 
Križnar, ki je začela nastopati 
na mednarodnih tekmovanjih 
pri rojstnih trinajstih letih, pri 
šestnajstih pa je prvič nastopila 
na tekmah pokala FIS. Februarja 
letos je še ne 18-letna na mla-
dinskem svetovnem prvenstvu 
postala svetovna prvakinja. To 
je bil prvi naslov prvakinje za 
Slovenko. Drugo županovo pri-
znanje pa je prejel 27-letni Matej 
Ržek z Gorenjega Brda, ki je v 
začetku septembra v Prevaljah 
na Koroškem na tekmovanju za 
naziv mlade kmetice in mladega 
gospodarja leta 2018 osvojil ča-
stni naziv mladega gospodarja 
leta 2018. Matej skupaj s starši 
živi na 21 hektarjev veliki kme-
tiji, od katere je šest hektarjev 
obdelovalnih površin. Ukvarjajo 
se z živinorejo, poleg tega pa še z 
dopolnilno dejavnostjo – s peko 
piškotov, kruha, potic in drugih 
pekovskih izdelkov ter z izdelavo 
rezancev. Matej, po izobrazbi 
strojnik, z velikim veseljem z oče-
tovo pomočjo skrbi za kmetijo, ki 
jo v prihodnosti želi posodobiti 
in ostati na trgu s kakovostnimi 
domačimi izdelki.

Teja Potočnik

Občinski nagrajenci leta 2018 na svečanem odru Sokolskega 
doma Gorenja vas (Foto: arhiv Občine Gorenja vas-Poljane)
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Strokovna vzgoja psov
Štirinožni prijatelji so lahko zelo prijetna družba. Da je res tako, je priporočljivo že pred nakupom ali posvojitvijo 

pasjega kosmatinca razmisliti o njegovem ustreznem šolanju. Na srečo nam za kakovostno šolanje ni treba 
daleč, saj je Športno kinološko društvo (ŠKD) Železniki pravi naslov tako zaradi ponudbe kot zaradi kakovostne 

izvedbe izobraževanj.

ŠKD Železniki je v letošnjem letu 
praznovalo 60. obletnico obstoja 
in ob tem prejelo priznanje Obči-
ne Železniki za aktivno delovanje. 
Ustanovljeno je bilo leta 1958 kot 
Klub za vzrejo športnih in službe-
nih psov Gorenjske v Kranju, ki je 
delovanje kmalu preselilo v Škofjo 
Loko. Z nekajletnim iskanjem bolj-
ših pogojev za delo so se ustalili na 
današnji lokaciji poleg športnega 
parka na Rovnu v Selcih. Kot eno 
izmed takratnih prvih ustanovlje-
nih kinoloških društev v Sloveniji 
so nudili vzgojo in šolanje psov, 
člani pa so se s prikazi sposob-
nosti pri delu s psi udeleževali 
raznih prireditev, tekmovanj in 
razstav. »Naše društvo je v letih 
pred osamosvojitvijo od 1960. pa 
nekje do 1987. dosegalo v takratni 
skupni državi zavidanja vredne 
rezultate na tekmovanjih šola-
nja psov. Člani so zmagovali na 

največjih tekmovanjih v takratni 
Jugoslaviji in tudi izven meja,« je 
začetne uspehe društva predstavil 
Samo Potočnik iz ŠKD Železniki. 
V naslednjih desetletjih so dejav-
nosti razširili na izvajanje male 
pasje šole, izpitne programe A in 
B-Bh, vse programe IPO, agility ter 
prevzgojo problematičnih psov. 
Z agilityjem so se pričeli ukvarjati 
kot eno prvih društev v Sloveniji. 
Prva tekmovanja so prirejali na 
takratnem vadbišču na Hrastnici. 
Na trenutnem vadišču v Selcih so 
do danes organizirali že štirinajst 
tekem za državni pokal in dva v 
športni dvorani Železniki.To se 
društvu obrestuje, saj so člani v 
različnih disciplinah agilityja po-
segli po najvišjih mestih. V tekmo-
vanjih s frizbijem so osvajali prva 
mesta na državnih tekmovanjih, 
posegli po evropskem vrhu ter 
uspešno zastopali društvo in drža-

vo na dveh svetovnih prvenstvih 
v Ameriki. V letu 2007 so pričeli 
sodelovanje s Klubom ljubiteljev 
nemških bokserjev Slovenije in na 
vadišču v Selcih organizirali devet 
klubskih razstav za pasmo nemški 
bokser in eno specialno razstavo. 
»V društvu imamo člane, ki se zelo 
zavzeto in strokovno ukvarjajo z 
vzrejo različnih pasem. Velik na-
predek je, da je med nami vedno 
več vzrediteljev, saj je vzreja pa-
semskih psov temelj kinologije,« 
je prednosti tovrstnega sodelo-
vanja poudaril Samo Potočnik. 
Omenjeni uspehi pa nikakor niso 
naključni. V ozadju je dolgoleten 
trud vodnikov z vadbo psov ter 
sledenje poslanstvu vzgoje in 
šolanja psov in njihovih skrbni-
kov glede ustreznega sobivanja 
z okolico v današnjem času. Člani 
pri tem mnogokrat res niso imeli 

lahkega dela, saj se je po osamo-
svojitvi Slovenije društvo z izgubo 
vadbenega poligona znašlo na 
robu obstanka. Ko so leta 2003 
poleg športnega parka Rovn v 
Selcih dočakali vadišče z odličnimi 
pogoji za delo s psi in za organizi-
ranje tekmovanj, so takoj pričeli 
urejati prostor ter celo odkupili 
večji del zemljišča, da se zgodba 
z izgubo prostora ne bi ponovila. 
18. septembra 2007 so jim veliko 
škodo prizadele poplave. Člani so 
spet stopili skupaj in s pomočjo 
donatorjev vadbišče postavili 
nazaj v stanje pred poplavami. 
V naslednjih letih se je društvo 
preimenovalo v današnje Športno 
kinološko društvo Železniki. Od-
kupiti jim je uspelo tudi preostali 
del zemljišča, ki ga uporabljajo 
kot vadbišče. 

Helena Habjan

Vadbišče in prizorišče tekmovanj ŠKD Železniki poleg športnega 
parka Rovn v Selcih
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»Naša osnovna šola živi s krajem«
Osnovna šola Poljane je bila ustanovljena leta 1997 in od takrat deluje kot samostojen javni zavod z enotami vrtca v 
Poljanah in Javorjah ter podružnično šolo v Javorjah. Veliko več o Osnovni šoli Poljane, dobitnici plakete za uspešno 

delo in tesno povezanost s krajem v preteklih tridesetih letih, nam je povedala ravnateljica Metka Debeljak.

Ste bili plakete za uspešno delo 
v vaši šoli veseli? Kaj vam pri-
znanje pomeni? 
Moram reči, da sem bila plakete 
skupaj z vsemi ostalimi zaposleni-
mi na šoli zelo, zelo vesela. Najprej 
pa prav prijetno presenečena, ko 
nas je predsednik Krajevne skup-
nosti Poljane Tone Debeljak 
obvestil, da bo vložil pobudo za 
podelitev priznanja. Potrditev nje-
govega predloga pa mislim, da je 
pomenila lanska prireditev ob ra-
znih obletnicah našega delovanja. 
Lani smo praznovali trideset let na 
novo zgrajene takrat še podružnič-
ne šole in vrtca, potem dvajset let 
od ponovne uvedbe samostojne 
osnovne šole in deset let od izgrad- 
nje športne dvorane. Ob vsem 
tem pa je prav naše delo in odlično 
sodelovanje s krajem pomenilo 
razlog za podano pobudo. Šolo na 
matični šoli in na podružnični šoli 
v Javorjah obiskuje 388 učencev. 
V vrtcu je na treh lokacijah 170 
otrok, skupaj pa je v naši ustanovi 
zaposlenih 90 ljudi. Postajamo vse 
številčnejši in iščemo možnosti za 
dograditev vrtca (začeli naj bi leta 
2020) in za povečanje kapacitet 
tudi v Javorjah. 

Ali vaši učenci radi hodijo v šolo? 
Do danes je pri nas uspešno kon-
čalo šolanje že dvajset generacij. 
Naši učenci so zadovoljni. Tudi po 
vprašalnikih, ki jih izpolnjujejo, 
nam potrjujejo, da se v šoli dobro 
počutijo. Mogoče kdo misli dru-
gače, vendar se večina zaveda, 
da je za učence na šoli dobro 
poskrbljeno, da delajo v varnem 
okolju. Imamo ničelno toleran-

co do nasilja, ker se zavedamo, 
da je najprej treba zagotoviti 
varno okolje, potem pride tudi 
uspeh. Veseli nas, da tudi učenci, 
ki so že zaključili šolanje na naši 
šoli, poudarjajo, da so bili med 
nami zadovoljni in srečni. Iz naše 
šole prihajajo Tilen Potisk, zelo 
uspešen na fizikalni olimpijadi, 
učenci z družine Bogataj, Nika 
Križnar, Ema Klinec … Imeli 
smo diamantnega učenca, ki je 
vsa leta pri matematiki dosegal 
zlata priznanja, in dvakratno uvr-
stitev na svetovno prvenstvo v 
orientacijskem teku za učence. 

Povejte nam kaj več o otrocih, 
kakršni so bili, ko ste začenjali 
delo v šolstvu, in otrocih danes. 
Učiti sem začela pred sedemintri-
desetimi leti. Ravnateljica na 
poljanski šoli sem od leta 2010. 
Na svoje delo sem ponosna. Z 
učenci se dobro razumem. Danes 
so učenci drugačni, čeprav jaz v 
učencu vedno vidim otroka in 
izhajam iz tega. Res pa je, da je 
današnja doba bolj doba tehno-
logije in da vrednote, ki so bile 
včasih na prvem mestu, stojijo 
bolj v ozadju. Pomembno je, da 
ima otrok dober telefon, dobro 
opremo in modna oblačila. Pošte-
nje, delavnost in vztrajnost pa 
ostajajo v ozadju. V našem okolju 
je mogoče to manj izrazito kot v 
večjih mestih. Sicer pa so otroko-
ve vrednote zelo odvisne od tega, 
kako starši gledajo na te stvari, 
saj so oni otroku največji vzgled. 

Kaj bi kot pedagoška delavka v 
šolstvu spremenili, kako bi nare-

dili šolo otrokom še bolj prijazno 
in na katere vrzeli v sistemu bi 
radi opozorili ob tej priložnosti?
Otroci so željni drugačnih načinov 
dela, več gibanja … Predvsem mis-
lim, da bi morali biti učni načrti bolj 
ohlapni, bolj življenjski, saj danes 
zbiranje podatkov ni zahtevno, 
vse najdemo s pomočjo sodobne 
tehnologije. Učencu moramo prib-
ližati znanje na nek bolj sodoben 
način, da ga bo znal uporabljati 
v vsakdanjem življenju. Mislim, 
da je uporabnega znanja prema-
lo. V otroške možgane trpamo 
razne podatke, številke, ki se tudi 
dnevno spreminjajo. Šolski proces 
se premalo gradi na zaupanju, 
preveč je usmeritev, predpisov, 
predalčkov, tako da je učitelj bolj 
zaskrbljen, ali dela vse po pravilih, 
kot ali dela prav za otrokov razvoj. 
Preveč se ukvarjamo s ‚papirolo-
gijo‘, namesto da bi se ukvarjali z 
vzgojo in izobraževanjem. Skozi 

Utrinek z ene od predstav na OŠ Poljane (Foto: arhiv OŠ Poljane)

vzgojo se da veliko več narediti 
kot s samim suhoparnim poda-
janjem podatkov. Z otrokom je 
treba ustvariti pravi stik, zaupa-
nje, potem ga lahko veliko naučiš. 
Zelo pomembno pa je pri tem tudi 
medsebojno sodelovanje s starši.

Kako povezujete šolo z življe-
njem Poljan in okoliških krajev? 
Pred novoletnimi prazniki in ob 
koncu šolskega leta – za dan držav-
nosti – priredimo šolsko proslavo, 
ki se je udeležijo tudi starši in ostali 
krajani. Na prireditvah vidijo, da se 
na šoli nekaj dogaja in radi pridejo. 
Telovadnica je običajno polna. 
Vedno, ko nas v kraju prosijo, naj 
nastopimo na kakšnih prireditvah 
ali jim oddamo prostore, se z ve-
seljem odzovemo. Sodelovanje s 
krajem in različnimi društvi (gasil-
sko, kulturno, športno …) je zelo 
dobro in to nas veseli. 

Teja Potočnik
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Iz leta v leto več proizvajamo, 
več trošimo … in s tem povzro-
čamo več odpadkov. Vse, kar je 
okrog nas, vse bo prej ali slej 
odpadek, za vsakega bo enkrat 
treba vedeti, kam in kako z njim. 
Zato je še kako pomembno, 
kaj in koliko kupujemo. Pazi-
te, akcijska prodaja izdelkov 
je lahko tudi prenos skrbi in 
stroškov za odpadke s trgovca 
na kupce. Kupite tisto, kar res 
potrebujete. Ali bo okolje os-
talo ali postalo čisto, je odvisno 
prav od vsakega posameznika.

Za okolje naredimo največ, 
če odpadka ne povzročimo. Pri 
današnjem načinu življenja brez 
povzročanja odpadkov žal ne 
gre. Nekatere stvari lahko po-
novno in večkrat uporabimo za 
isti ali drug namen, preden jih 
oddamo kot dokončni odpadek. 
Sproti in pravilno jih sortiramo 
na izvoru nastanka in jih pravilno 
odložimo v pravi zabojnik.

ODPADNO JEDILNO OLJE: 
Tudi vi po cvrtju odpadno olje 
zlijete v odtok ali stranišče, ki ga 
je potem treba še očistiti? S tem 
okolju in kanalizacijskim cevem 
povzročate veliko škodo. Cevi 
se mašijo, postanejo gostišče 
za glodavce, če kanalizacija ni 
vodotesna, pa olje pronica v 
podtalnico, maščobe na čis-
tilnih napravah povzročajo 
težave in dodatne stroške. Ali 
odpadno jedilno olje celo zlijete 
na kompost? Z oljem 'zadušite' 
mikroorganizme, ki predelujejo 
biološke odpadke v kompost 
in s tem kompost uničite. Od-
padno jedilno olje doma shra-
njujte v ustrezni embalaži in 
ga potem oddajte v zbirnem 
centru ali na akciji zbiranja 
nevarnih odpadkov.

ODPADNA EMBALAŽA: V 
posode z rumenim pokrovom 
ali tipizirane rumene vreče z 
napisom EMBALAŽA ali OD-
PADNA EMBALAŽA sodi: vsa 

prazna plastična, sestavljena 
(tetrapak) in kovinska emba-
laža: plastenke od pijač in 
živil, plastenke od čistil, de-
tergentov, pralnih sredstev 
ipd., plastične vrečke in folije, 
kartonska votla embalaža 
živil in tekočin (tetrapak), 
plastični lončki, kozarci in 
druga plastična embalaža od 
živil (npr. od margarine), pla-
stična embalaža CD-jev, DVD
-jev, video kaset, embalaža, 
ki je prevlečena z alu folijo 
(npr. prazne kavne vrečke), 
plastična in kovinska embala-
ža zobnih past in kozmetike, 
prodajna embalaža iz plastič-
nih mas, embalažni stiropor, 
pločevinke od piva, sokov, 
napitkov in vse ostale plo-
čevinke, konzerve od pasje 
in mačje hrane, konzerve 
od rib in ostale hrane ter vse 
ostale konzerve, kovinski in 
plastični pokrovčki steklenih 
kozarcev, prazna kovinska in 
plastična embalaža, v kateri 
so bile nevarne snovi – na 
embalaži je kateri od znakov 
za nevarnost (olja, razredčila, 
barve, čistila …). Vsa embalaža 
obvezno mora biti odtečena 
in brez kakršnekoli vsebine!

POZOR: Po navodilu prevze-
mnikov samo embalažo tistih 
nevarnih snovi, ki so toksične, 
eksplozivne in oksidativne 
(TEO), oddamo kot embalažo 
nevarnih snovi v zbirnem cen-
tru ali na akciji zbiranja nevarnih 
odpadkov.

Če je embalaža močno one-
snažena in če imate možnost, 
jo splaknete z vodo, da je z njo 
lažje rokovanje, zabojnik za zbi-
ranje bo čistejši, manj bo smra-
du in mrčesa, bolj higiensko bo 
pri sortiranju, manj bo stroškov 
pri reciklaži.

Da bo oprema bolje izkoriščena, 
da bo odvoz racionalnejši, po 

možnosti embalažo stisnemo 
tako, da zavzame čim manj 
prostora, več enakih kosov 
embalaže (npr. jogurtni lonč-
ki) zložimo enega v drugega, 
da bodo zavzeli manj prostora.
Gotovo po medijih spremljate, 
kako velike težave so z oddajo 
ločeno zbrane odpadne emba-
laže v obdelavo in reciklažo. Iz 
tega razloga imamo v zbirnem 
centru skladiščene ogromne 
količine odpadne embalaže. 
Naj vas to ne odvrne od pravil-
nega ravnanja s tovrstnimi in 
tudi drugimi vrstami odpadkov. 
Nasprotno, naj vas to spodbudi 
k še bolj doslednemu ločevanju, 
kajti tudi kvaliteta (vsebnost 
nedovoljenih primesi – stvari, ki 
niso embalaža) vpliva na ekono-
mičnost in smiselnost delovanja 
sistema. V Sloveniji je ravnanje z 
odpadno embalažo od zbiranja 
naprej tržna dejavnost. Zaradi 
sistemskih in drugih napak ter 
nepravilnosti je po sedmih letih 
stopnjevanja prišlo do vrhunca 
težav, kar sedaj Ministrstvo za 
okolje poskuša reševati z inter-
ventnim zakonom. Verjamemo, 
da bodo težave v prihajajočem 
letu sistemsko razrešene.

Prevzemno mesto za reden 
odvoz odpadkov je od ustalje-
ne transportne poti pobiranja 
lahko oddaljeno največ pet 
metrov. Če je možno – če ne 
ovira prometa ali preglednosti, 
je najbolje, da je zabojnik ali 
tipizirana vreča na dan odvoza 
odpadkov ob cesti ali pločniku. 
Oprema za zbiranje odpadkov 
mora biti pripravljena na prev-
zemnem mestu na dan odvoza 
najkasneje do 7.00 ure zjutraj. 
Le tako bo praz- 
njenje zabojnikov 
potekalo hitro in 
bo minimalno ovi-
ranje prometa na 
cesti. Če oprema za 
zbiranje odpadkov 
ni pripravljena na 

prevzemnem mestu na pred-
pisan način, izvajalcu zbiranja 
odpadkov sporočamo, da je ni 
treba sprazniti.

Med dostopno cesto in prev-
zemnim mestom ne sme biti 
tehničnih – fizičnih ovir (ne-
utrjena površina, velik naklon, 
stopnice, zidovi, ograje, žive 
meje, parkirana vozila ...), da 
je možna neovirana dostava 
opreme s prevzemnega mesta, 
do mesta praznjenja in nazaj. 
Ker smo ravno v zimskem času: 
pot do prevzemnega mesta naj 
ne bo poledenela in naj bo očiš-
čena snega, prevzemno mesto 
in tudi pokrovi zabojnikov naj 
ne bodo zasneženi.
Ali bo okolje ostalo ali postalo 
čisto, je odvisno od vsakega 
posameznika. Zato tudi vodo 
in energijo vedno in povsod 
trošimo racionalno in v kana-
lizacijo spuščamo samo dovo-
ljene odplake.

Želimo vam lepe praznike in zdra-
vo ter uspešno leto, ki prihaja, ter 
veliko prijetnih uric v čistem okolju. 
Vodo in energijo vedno in povsod 
porabljajte racionalno, naj vam ne 
bo vseeno, kaj spuščate v odtoke 
in koliko odpadkov povzročite. 
Povzročene odpadke odlagajte v 
prave zabojnike ali vreče, na pra-
vilen način in oddajte na pravem 
mestu. Varujte vodo in okolje – 
pravilno poskrbite za odpadno 
jedilno olje. Skrb za čisto okolje naj 
se ne konča na koncu domačega 
dvorišča. To naj vas spremlja pov-
sod, kjerkoli boste in karkoli boste 
počeli, skozi celo leto 2019.

Kolektiv Loške komunale, 
d.d. Škofja Loka

Spoštovani uporabniki komunalnih 
storitev z območja občin Škofja Loka  

in Železniki
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Komandir Policijske postaje Škofja Loka, Sašo Eniko, je v pogovoru podal neuradno poročilo o delu lokalnih 
policistov v iztekajočem se letu. Po njegovih besedah je število kaznivih dejanj na Loškem primerljivo lanskemu, 

pozitivno pa je dejstvo, da se je bistveno povečala preiskanost tovrstnih dejanj.

Bližajo se prednovoletni prazni-
ki. Kaj priporočate glede varnos-
ti in na kaj bodo vaši policisti v 
teh dneh še posebej pozorni? 
Občani naj poskrbijo za svoje 
domove in svoje premoženje ter 
izvajajo samozaščitne ukrepe 
pred vlomi v objekte ter vozi-
la in pred tatvinami na javnih 
krajih. Vredne stvari naj imajo 
na javnem kraju vedno pri sebi, 
na družbenih omrežjih pa naj 
ne naznanjajo svoje odsotnosti. 
V prometu pa opozarjamo na 
upoštevanje prometnih pravil, 
predvsem glede vožnje v tre-
znem stanju in na prilagojeno 
hitrost ter druge dejavnike vo-
žnje. Zavedati se je treba, da 
v prometu že majhna napaka 
lahko povzroči velike posledice. 
Proti koncu leta tradicionalno 
potekajo različne aktivnosti z 
več delovnih področij policije 
in so povezane s prometom, 
preprečevanjem kriminalitete, 
rabo pirotehnike itd. O aktiv-
nostih bomo javnost sproti 
obveščali. 

Policijski sindikat pripravlja 
stavko policistov. Kako bo 
vplivala na varnost v UE Škofja 
Loka?
Varnost na škofjeloškem ob-
močju se od začetka stavke ni 
poslabšala, policisti pa izvajajo 
vse nujne naloge.

Statistike za leto 2018 še nima-
te, toda ali ste zaznali kak trend 
glede kaznivih dejanj? Katera 
kazniva dejanja so v porastu 
ali upadu in zakaj menite, da 
je tako?
V prvih desetih mesecih letošnje-
ga leta smo obravnavali približno 
enako število kaznivih dejanj kot 
v preteklem letu v istem obdob-
ju. Preiskanost kaznivih dejanj 
v letošnjem letu pa je bistveno 
večja v primerjavi z lanskim. V 
letošnjem letu smo obravnavali 
manj velikih tatvin. Preiskanost 
le-teh je večja kot leto poprej. 

Upadajo tudi poslovne goljufije, 
saj smo v letošnjem letu obrav-
navali zgolj eno tovrstno kaznivo 
dejanje. Trend ostalih kaznivih 
dejanj je primerljiv z letom 2017. 

Katera obravnava je loške po-
liciste v letu 2018 najbolj pret-
resla, šokirala?
Mogoče bi omenil prometno ne-
srečo izven naselja Log, pri kateri 
je voznik zaradi neprilagojene 
hitrosti izgubil oblast nad vozi-
lom in trčil v odbojno varnostno 
ograjo, ki je dobesedno šla skozi 
vozilo. Voznik je preživel.

Je bil letos kakšen policist po-
škodovan pri intervencijah oz. 
so komu grozili z nasiljem ali mu 
poškodovali lastnino?
V letu 2018 ni bil nihče od škof-
jeloških policistov poškodovan 
pri izvajanju policijskih nalog 
in nikomur niso grozili ali mu 
poškodovali lastnine. 

Kako je z družinskim nasiljem? 
Kje ga je največ?
Tako v letu 2017 kot v letu 2018 
smo v prvih desetih mesecih 
obravnavali dvanajst kaznivih 
dejanj nasilja v družini. Največ 
tovrstnih kaznivih dejanj se je 
zgodilo na območju občine 
Škofja Loka. Nekaj posameznih 
kaznivih dejanj je bilo izvršenih 
na območju Poljanske doline, v 

Selški dolini pa v letošnjem letu 
tovrstnega kaznivega dejanja 
še nismo obravnavali. 

Katera kraja je bila v letu 2018 
najbolj odmevna?
Zaradi varstva podatkov na to 
vprašanje ne moremo odgovo-
riti, so si pa storilci v premoženj-
skih kaznivih dejanjih prilaščali 
različno vredne stvari. Najpogo-
steje so odtujili denar, zlatnino 
in nakit. 

Kaj se je letos dogajalo po 
šolah? 
Zaradi varovanja pravic otrok in 
mladostnikov vam na to vpraša-
nje ne moremo odgovoriti, lahko 
pa pojasnimo, da smo v zadnjem 
letu obravnavali posamezne pri-
jave brez hujših posledic. 

Kakšne vrste klicev na pomoč 
najpogosteje prejmete, če 
odštejemo prometne nesreče? 
So kakšni klici nevsakdanji in 
lažni?
Na področju javnega reda izsto-
pata predvsem hrup in nedostoj-
no vedenje posameznikov na 
javnem kraju, pogosto tudi v po-
vezavi z alkoholom. Na področju 
kriminalitete jih je največ zaradi 
tatvin in prijav sumov kaznivih 
dejanj občanov, kar spodbujamo 
še naprej in pozivamo občane, 
naj, v kolikor opazijo sumljive 

osebe ali vozila, pokličejo na 
našo številko 113 in dogodek 
naznanijo. Lažnih naznanitev 
nezakonitih ravnanj je malo in 
jih obravnavamo v skladu s pred-
pisi. Če je lažen klic povezan z 
naznanitvijo prekrška, dejanje 
obravnavamo v skladu s predpisi 
o javnem redu in miru, v kolikor 
pa gre za zlorabo klica zaradi 
nevarnosti ali za pomoč, pa je 
ravnanje lahko tudi kaznivo de-
janje. So pa klici vseeno zelo raz-
lični in ljudje večinoma kličejo za 
informacije iz naše pristojnosti. 

Droge med mladimi – kje jo je 
največ in kako to preprečujete?
Droge je po naši statistiki največ 
na območju občine Škofja Loka, 
kjer je tudi največja fluktuacija 
prebivalcev. Glede prepreče-
vanja uživanja in preprodaje 
prepovedanih drog v osnovnih 
ter v srednjih šolah z različnimi 
preventivnimi projekti posku-
šamo vplivati na zavest mladih, 
da tega ne bi počeli. 

Vaši kolegi v Beli krajini imajo 
veliko dela z ilegalnimi mi-
granti. Kakšna je tovrstna si-
tuacija na Loškem? Ste zaznali 
ilegalne migrante? Kakšne 
so izkušnje z njimi? Kakšen 
je epilog dogodka poleti na 
Loškem gradu, ko se je, po 
poročanju nekaterih medijev, 
nek migrant nasilno vedel do 
obiskovalcev? 
Težav ne zaznavamo, vsa naša 
poročanja pa so resnična in 
objektivna. Glede primera, ki 
ga omenjate, odgovarjamo s po-
datkom, da so policisti poleti 
obravnavali tujca, ki je na javnem 
kraju kršil javni red in mir brez 
resnih posledic. Za dejanje so ga 
policisti obravnavali v prekrškov-
nem postopku. V kolikor dejanje 
tujca primerjamo s podobnimi 
kršitvami slovenskih državljanov, 
ta zadeva v ničemer ne izstopa. 

Damjan Likar

Nesreča, ki je loške policiste v letu 2018 
najbolj šokirala

Pri Logu je voznik trčil v odbojno varnostno ograjo, ki je 
dobesedno šla skozi vozilo, in preživel.
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Okrogli jubilej Gorske reševalne  
službe Škofja Loka

Ob štirideseti obletnici Gorske reševalne službe Škofja Loka so v Sokolskem domu pripravili bogat kulturni 
program, razstavo, ki prikazuje njihovo humanitarno delovanje na Škofjeloškem, izdali pa so tudi zbornik. 

Na okrogli obletnici so sodelovali 
učenke in učenci predmeta Gle-
dališka umetnost, otroški pevski 
zbor pod mentorstvom Jasne 
Camlek in tercet Anuše Bohinc, 
Lare Arsič in Mance Novljan. V 
programu so se prepletale pla-
ninske pesmi in zgodbe, ki so 
jih reševalci doživljali sami. Te 
so po scenariju Mateje Feltrin 
Novljan, ki je prireditev tudi po-
vezovala, odigrali mladi igralke 
in igralci, s pesmijo pa so prizore 
nadgradile mlade pevke. »Začet-
ki niso bili preprosti, saj je bilo 
treba zbrati opremo in pridobiti 
znanja, potrebna za opravljanje 
reševalnega dela. V svoji zagna-
nosti smo naredili tudi kakšno 
napako. A na srečo se to ni nikoli 
poznalo pri delu ali poškodbah 
tako reševalcev kot ponesrečen-

cev. Akcij je bilo iz leta v leto več. 
Res ne dosegamo številk najbolj 
obremenjenih postaj, ampak 
tudi pri nas prihaja do nesreč 
s težkimi poškodbami. Zaradi 
sredogorja in gozda, ki pokriva 
večji del našega območja, je po-
sredovanje helikopterja velikok-
rat oteženo in tako večino akcij 
opravimo na klasičen način,« je 

v slavnostnem govoru povedal 
načelnik društva Pavle Podob-
nik. Dodal je, da imajo trenutno 
trideset reševalcev z licenco za 
reševanje (med njimi so štirje 
zdravniki, diplomirani zdrav- 
stvenik, dva reševalca letalca, 
zdravnik reševalec letalec, štirje 
inštruktorji in vodnik reševalne-
ga psa) ter pet pripravnikov, kar 

je zagotovilo, da bo gorsko reše-
vanje na Loškem potekalo tudi 
v prihodnje. V društvu izvajajo 
tudi preventivno dejavnost, in 
sicer s spremstvom organiziranih 
pohodov (največja sta pohoda 
v Dražgoše – s Pasje ravni in iz 
Železnikov preko Ratitovca), z 
nudenjem prve pomoči na ra-
znih športnih tekmovanjih (Tek 
na Ratitovec, Gorski maraton 
Podbrdo 100 km, sankanje na So-
riški planini, Ratitovec open – pr-
venstvo jadralnih padalcev) in s 
predstavitvijo njihove dejavnosti 
šolski mladini. Pomagajo pa tudi 
v reševalnih akcijah izven loškega 
območja. Tik pred praznovanjem 
jubileja so se vrnili iz odmevne 
iskalne akcije na Krvavcu, kjer so 
ponesrečenca žal našli mrtvega.

Damjan Likar

DRUØTVO
GORSKE REØEVALNE SLUÆBE
ØKOFJA LOKA

DRUØTVO
GORSKE REØEVALNE SLUÆBE
ØKOFJA LOKA

DRUØTVO
GORSKE REØEVALNE SLUÆBE
ØKOFJA LOKA

DRUØTVO
GORSKE REØEVALNE SLUÆBE
ØKOFJA LOKA

Člani GRS Škofja Loka, ki rešujejo življenja ob nesrečah v gorah, 
ob naravnih in drugih nesrečah.

Fotografije z razstave ob štirideseti obletnici GRS Škofja Loka
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Novi prostori Strelskega  
društva Škofja Loka

Zgodovina loškega 
streljanja
Ob pregledu starih arhivskih za-
pisov je strelski šport v Škofji Loki 
omenjen že leta 1659, kar pomeni, 
da bo naslednje leto star 360 let. 
V zgodovinskih virih je najti tudi 
trditev, da so bili loški strelci bolj 
urni kot ljubljanski. Prva strelna 
lesena tarča iz Škofje Loke nosi 
letnico 1792. (Takrat so loški strelci 
že imeli svoje prvo strelišče.) Njen 
original je shranjen v Mestnem 
muzeju Ljubljana, strelci pa si želi-
jo, da bi prišel v škofjeloški muzej 
v sklopu športne zbirke. Po ohra-
njenih zapisih je bilo v Škofji Loki 
prvo strelsko društvo ustanov-
ljeno leta 1883 in je z nekajletno 
vmesno krizo delovalo do leta 
1926, ko so se strelci pridružili So-
kolu. Začetki današnjega strelske-
ga društva pa segajo v leto 1948, 
ko so pazniki na Loškem gradu 
ustanovili Strelsko družino bratov 
Kavčič. Ustanovni predsednik je 
bil Jože Pehar. Število članov 
se je z leti večalo in leta 1957 je 
strelska družina z vsemi sekcijami 
štela kar 202 člana. Strelski šport 
se je hitro razvijal in leta 1959 
so ustanovili občinsko strelsko 
zvezo, v kateri so imeli za razvoj 
strelskega športa največ zaslug 
Avgust Gorjanc, Ivan Tavčar, 
Janez Platiša in Anton Oman. 

in pomenijo sedemnajst novih 
strelskih mest. V glavni dvorani 
je dvanajst strelskih mest z dovolj 
prostora tako za tekmovalce kot 
tudi ostale udeležence tekmo-
vanj, v dodatnem prostoru pa 
je še pet dodatnih strelskih linij, 
med katerimi je tudi sodobni elek- 
tronski analizator SCAT, ki omo-
goča takojšnjo analizo izvedbe 
strela. Po besedah predsednika 
društva Aleksandra Hadžidaova 
so novih prostorov zelo veseli. 
»Končno imamo pravo vadbišče 
in tekmovališče, s katerim imamo 
res odlične pogoje za delo in mo-
tivacijo za vse, ki jih strelski šport 
veseli. Člani društva smo opravili 
preko 2410 prostovoljnih ur, med 
njimi največ vodja projekta Janko 
Platiša, kar 763. S starega strelišča 
smo preselili celotno opremo: 
dvanajst klasičnih avtomatov za 
prenos tarč, kompletno zračno 
orožje, torej standardne in serij-
ske puške, pištole, strelne mize, 
pohištvo in pokale. Na novo smo 
morali izvesti celotno elektroin-
štalacijo in centralno ogrevanje.«

Teja Potočnik

V četrtek, 8. novembra, so v prostorih nekdanje vojašnice v kleti stavbe – komande v Škofji Loki svečano odprli 
nove prostore Strelskega društva Škofja Loka in se ob tem spomnili začetkov strelstva v Škofji Loki in začetkov 

svojega društva, ki letos praznuje častitljivih sedemdeset let delovanja. 

Strelci so zelo pogosto menjali lo-
kacijo delovanja: z Loškega gradu 
v Blaževo ulico, v gledališče na 
Spodnji trg, nato na Mestni trg in 
pod pekarijo Krošelj na Novi svet. 
Leta 1975/1976 si je družina uspela 
pridobiti prostor s šestimi strelski-
mi mesti v Puštalskem gradu za 
streljanje z zračno puško in prve 
ročne avtomate za prenos tarč za 
zračno orožje. Dolgoletna želja po 
ustreznih prostorih se je strelcem 
uresničila leta 1979, ko so si v špor-
tni dvorani Poden uredili lepo 
10-mestno strelišče. Leta 1989 so 
se iz dvorane Poden zaradi razvo-
ja iger z žogo žal morali spet seliti 
in poiskati nove prostore. Najprej 

so bili v zaklonišču Osnovne šole 
Petra Kavčiča (današnja OŠ Škofja 
Loka – Mesto), leta 1992 pa so se 
preselili v zapuščene prostore 
nekdanje vojašnice, kjer so pos-
tavili 12-mestno strelišče. V maju 
1998 se je družina preimenovala 
v Strelsko društvo Škofja Loka. 
Po večletni krizi se je društvo 
leta 2000 ponovno organiziralo 
in uredilo strelišče v prostorih 
nekdanje vojašnice. Pri razvoju 
strelskega športa v društvu imajo 
obilo zaslug predani posamezni-
ki, strelci in strelke, ki dosegajo 
lepe uspehe na medobčinskem 
in državnem nivoju. Lansko leto je 
bilo v tekmovalne sisteme vklju-
čenih 72 članov, ki so tekmovali 
na 28 tekmah, na treningih pa je 
vadilo skupaj z rekreativci 2683 
ur – 236 strelcev. Ob praznovanju 
70. obletnice delovanja strelskega 
športa v Škofji Loki so za dolgole-
tno sodelovanje in prizadevanja 
v društvu podelili priznanja Ne-
venki Mandić Orehek, Milenku 
Štimcu, Francetu Prezlju in Ja-
nezu Demšarju. 

Novo sodobno urejeno 
strelišče
Prostori novega strelišča obse-
gajo kar 358 kvadratnih metrov 

Sodobno opremljena nova dvorana s šestimi strelnimi mesti Janko Platiša, gotovo 
najzaslužnejši za razvoj 
ter dejavnost društva, in 
predsednik Aleksandar 

Hadžidaov



December 2018

16

Razstava o prvi svetovni vojni na Loškem
V Galeriji na Loškem gradu so odprli razstavo o prvi svetovni vojni na Škofjeloškem z naslovom Nič nam ne 

morejo sovražne vojne! Škofja Loka z okolico je med leti 1914 in 1918 kot zaledno mesto na Kranjskem odigrala 
pomembno vlogo, zlasti glede nastanitve vojakov in oskrbe ranjencev s soške fronte. 

Razstava, posvečena stoletnici 
konca do tedaj največjega obo-
roženega spopada v zgodovini, 
osvetljuje Škofjo Loko in okolico 
v času vojne. Dotakne se tudi 
dogajanja na gradu, saj je bila v 
tem času v njem vojna bolnišni-
ca, takratne lastnice uršulinke 
pa so kljub vojnim razmeram 
uspešno izpeljale poslikavo graj-
ske kapele. »Z razstavo smo želeli 
celovito prikazati vso kompleks- 

nost dogajanja, zato se nismo 
osredotočili ne le na vojskovanje, 
razvoj orožja in podobne vojne 
teme, ampak tudi na posamezni-
ka, na osebne zgodbe vojakov, 
pa tudi na vsakdanje življenje 
tistih, ki so v zaledju prav tako 
čutili posledice vojne. Med dru-
gim so za štiri leta večino del na 
vseh področjih življenja (tudi v 
tovarnah z orožjem) povsod po 
Evropi prevzele ženske,« je pove-

dala direktorica Loškega muzeja 
Saša Nabergoj. Poudarila je še, 
da je tudi zato razstava zasnova-
na interdisciplinarno v tesnem 
sodelovanju štirih avtorjev: obli-
kovalke razstave Katarine Čirič 
in treh kustosov. Biljana Ristič je 
prispevala zgodovinski pregled, 
prepleten z citati iz arhivov in 
pisem; Barbara Sterle Vurnik 
izbor umetniških del, ki so tema-
tizirala teme vojne; Jože Štukl 

Prednovoletni dogodki v občini Žiri

Decembrske dogodke so v Žireh 
začeli 1. decembra z adventnim 
bazarjem pred Zadružnim 
domom Žiri. Pripravili so ga ži-
rovski študentje. Žirovci so ob 
tej priložnosti prodajali domače 
rokodelske in prehranske izdel-
ke, ki so zelo primerni za decem-
brska obdarovanja najdražjih. 
Zgodbo decembrskih praznikov 
so nadaljevali z obiskom svetega 
Miklavža 5. decembra, ko je prvi 
dobri mož obiskal Selo, Dobra-
čevo, Račevo, Brekovice, Stare 
Žiri in župnijsko cerkev ter ob-
daril pridne in tudi manj pridne 
žirovske otroke. 7. decembra so 

Žiri s svojo glasbo razveselili Pri-
farski muzikantje, ki so nastopili 
v dvorani Svoboda in s svojimi 
pesmimi pričarali predpraznič-
no vzdušje. 15. decembra bo na 
sporedu Lokalna scena, kar po-
meni, da bo ta dogodek združil 
veliko lokalnih glasbenikov in še 
nekaj gostov. To ne bo običajni 
koncert velikih glasbenih sku-
pin, temveč bodo vse nastopa-
joče, skupine in posameznike, 
združili v en sam tako imenovani 
‚glasbeni jam‘.

V drugi polovici decembra 
se bo v dneh pred božičem v 
Žireh odvijal najprej prednovo-

letni turnir v odbojki, ki ga 22. 
decembra prireja Klub žirovskih 
študentov v sodelovanju z Za-
vodom za šport Škofja Loka. Na 
božični dan bo v DPD Svoboda 
tradicionalni božično-novole-
tni koncert, na katerem bo so-
deloval Pihalni orkester Alpina 
Žiri, predstavili pa se bodo tudi 
različni solisti. Postregli bodo s 
široko paleto skladb, ki bodo 
navdušile vsakega posameznika. 
26. decembra bo na Pustotniku 
blagoslov konj 2018, saj na ta dan 
goduje zavetnik konj, sv. Štefan. 
Žirovski konjarji na ta dan že tra-
dicionalno prirejajo žegnanje 

konj pri brunarici Konjeniškega 
kluba Žiri na Pustotniku. Le-to 
se bo začelo ob 10.30. Zadnji 
dnevi leta pa bodo namenjeni 
prednovoletnim dogajanjem v 
središču Žirov, ki ga pripravlja 
prostovoljno gasilsko društvo. 
V petek, 28. decembra, bodo ob 
20. uri pripravili potopisno pre-
davanje, v soboto, 29. decembra, 
pa bo ob 21. uri rock žur.

Na koncu naj dodamo, da se 
ves december v Kinu Žiri vrtijo 
različne praznične filmske pred-
stave in risanke.

Teja Potočnik

Dogajalo se bo tudi v Žireh. V decembru so pripravili kar nekaj dogodkov, s katerimi bodo lažje pričakali prihod 
novega leta. Kako in s katerimi prireditvami, nam je povedal Gregor Mlinar iz žirovske občinske uprave.

pa pregled napredka v razvoju 
orožja in načinu bojevanja, ki 
ga je prinesel s sabo. Po njenih 
besedah je razstava tudi vmesna 
postaja pri prenovi zgodovinske 
zbirke, ki jih čaka v prihodnjih 
letih. Na ogled bo vse do junija.

Damjan Likar

France Demšar (1898–1918) iz 
Gorenje vasi kot vojak avstro-

ogrske vojske

Škofja Loka v času prve 
svetovne vojne

Spomenik padlim v prvi 
svetovni vojni ob Mestnem 

pokopališču Škofja Loka, 1928

Vojaška godba na Mestnem 
trgu v Škofji Loki, 31. oktober 

1917
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Gimnazija Škofja Loka vključena  
v evropski projekt 

Gimnazija Škofja Loka v ob-
dobju 2018 do 2020 sodeluje 
v  projektu Erasmus+ z naslo-
vom: Izobraževanje ustvarjalnih 
evropskih državljanov, ki ga na 
šoli koordinirajo Janez Ciperle, 
prof., Andreja Kolar, prof., in Jože 
Bogataj, ravnatelj. 

Cilj projekta je, da dijaki iz 
šestih držav z uporabo mo-
dernih tehnologij digitalizira-
jo kulturno dediščino svojega 
kraja. Dijaki Gimnazije Škofja 
Loka bodo nadaljevali projekt 
Občine Škofja Loka, in sicer 
želijo nadgraditi že obstoječih 
13 digitalnih točk, na katerih 
obiskovalec Škofje Loke lahko 
izve kaj več o Škofjeloškem 
pasijonu.  Na pododben način 
želimo predstaviti iše druge  
mestne znamenitosti. Še več: 
ker se dijaki poleg angleščine 
uče tudi rusko, špansko, nem-
ško in francosko, želimo vse te 

znamenitosti predstaviti  tudi v 
omenjenih jezikih. Upamo, da 
bo s tem projektom po mobil-
nih telefonih kulturna dediščina 
mesta obiskovalcem Škofje Loke 
zelo lahko dosegljiva.   

Koordinacijska šola je BRG  
iz Welsa v Avstriji, partnerske 
šole pa so: Táborské soukromé 
gymnásium a základní škola iz 
Tabora na Češkem,  Istituto pro-
fessionale di Stato per servizi 
alberghieri e della ristorazione 
Paolo Borselino iz Palerma v Ita-
liji, Liceum Ogolnoksztalcace iz 
Gilowic na Poljskem,  Geschwis-
ter-Scholl-Schule  iz Konstanze v  
Nemčiji in Gimnazija Škofja Loka.  

Prvi delovni teden bodo di-
jaki z mentorjem v decembru 
preživeli v avstrijskem Welsu, 
kjer se bodo zbrali predstavniki 
vseh šol. Poleg spoznavanja, 
kdo je kdo, je namen srečanja, 
da vse sodelujoče šole naredijo 

natančen načrt dela za naslednji 
dve leti. Obenem bodo dija-
ki pripravili prve predstavitve 
primerov snovne in nesnovne 
kulturne dediščine ter razmiš-
ljali, kako jo ohranjati.  Vsaka od 
partnerskih šol je tudi organiza-

torica enotedenskega srečanja. 
S tem projektom se dijakom 

naše šole ponuja še ena prilož-
nost, da svoje znanje krepijo 
tudi v mednarodnem prostoru. 

 Jože Bogataj, prof.  
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Trudi se ‚rokodeliti’
Kati Sekirnik je diplomirana etnologinja in antropologinja kulture, vodi rokodelski center DUO, ki deluje v 

okviru Razvojne agencije Sora, v starem mestnem jedru, kjer tridesetletnica tudi živi. Navdihujejo jo zgodbe in 
ustvarjalnost resničnih ljudi, ki jih srečuje v svojem vsakdanu, na potovanjih, v knjigah, glasbi ... 

Kako to, da ste se odločili za štu-
dij etnologije in kulturne antro-
pologije? Kdaj so vas te vsebine 
začele zanimati in zakaj?
Na gimnaziji se mi je eden bolj 
zanimivih predmetov zdela 
sociologija. Tako sem se z njo 
ukvarjala tudi na maturi in pisa-
la seminarsko nalogo o Tomu 
Križnarju in njegovem življenju 
z Nubami iz Sudana. Njegova po-
tovanja, raziskovanja in odnos do 
sveta so me prevzeli … Sicer do 
zadnjega nisem bila odločena, 
kaj bom študirala. Ko pa sem na 
informativnih dnevih na Filozof-
ski fakulteti na Oddelku za etno-
logijo in kulturno antropologijo 
slišala prof. dr. Rajka Muršiča, 
sem takoj vedela, da bo to moj 
študij. Etnologija in etnografsko 
delo je čudovita metoda za razi-
skovanje in razumevanje sveta. 
Ker brez neposrednega stika in 
pogovora z ljudmi ne gre, je to 
eden najbolj pristnih načinov 
raziskovanja. Na fakulteti sem res 

uživala, predvsem zato, ker je od-
delek majhen, s profesorji smo se 
super razumeli in hvaležna sem, 
da so nas že takrat spodbujali, 
da smo bili aktivni in praktični. 
Vse to je tudi bistvo etnologije 
in antropologije – terensko delo. 
Tako me je pot pripeljala do roko-
delstva, do Rokodelskega centra 
DUO, kjer sem že v času študija 
pomagala, se učila in raziskovala. 

Rokodelski center DUO, v kate-
rem vas Ločanke in Ločani lahko 
srečajo vsak dan, nekako pred-
stavlja vez med preteklostjo in 
sodobnostjo. Kakšna je vaša 
vloga pri tem?
V Rokodelskem centru DUO 
povezujemo domače mojstre 
rokodelce, ki danes aktivno 
ustvarjajo – nadaljujejo in nad-
grajujejo nesnovno kulturno de-
diščino naših prednikov. Svoje 
delo vidim predvsem kot skrb za 
povezovanje ter podporo vsem 
tem vsebinam in posameznikom. 

V RC DUO so združeni vrhunski 
mojstri, ki presegajo meje lo-
kalnega. Ker se tega zavedam, 
stremim k stalnemu razvoju in 
nadgrajevanju vsebin. Delo je 
tako polno akcije – od izvajanja 
rednih aktivnosti (mesečnih raz-
stav, organizacije rokodelskih 
tečajev in delavnic, organiziranja 
dogodkov in vsebin za javnost) 
do razvojnih vsebin (priprave 
in izvajanja vseh projektov iz 
evropskih sredstev, delovanja v 
Konzorciju rokodelskih centrov 
…). Ob spremljanju rezultatov 
in s pozitivnimi odzivi, ki jih do-
bivamo, pa je stalna aktivnost in 
razvoj nuja in velika odgovornost 
do širokega kroga ljudi, s katerimi 
sodelujemo. 

Skrbite, da se ohranja roko-
delska tradicija. Je le-ta bogata 
in kakšno je zanimanje zanjo v 
Škofji Loki?
V Loki je zasidrana neverjetna 
ustvarjalnost rokodelcev, umet- 
nikov, mladih, ljubiteljskih 
ustvarjalcev … Da je med njimi 
tudi rokodelska ustvarjalnost 
zelo aktualna in zanimiva, pa 
sami zase govorijo vsi uspešni 
in dobro obiskani dogodki, raz-
stave, tečaji in delavnice, ki jih 
organiziramo. 

Rokodelski center, ki ga vodite, 
upravlja tudi Kreativnice. Je ta 
projekt deloma tudi vaša ideja?
Verjamem, da je pri razvojnem 
delu nujno stalno spremljanje 
in stik z okolico. Prepoznavati 
je treba potenciale vseh, ki so 
pripravljeni prispevati k razvoju 
določenega področja, skupnosti 
in identitete, ki je prisotna. Tako 
se je zgodilo tudi pri snovanju 
kreativnega centra Kreativnice. 
Nič se seveda ni zgodilo čez noč 
… S projektom, ki ga vodijo na 
BSC Kranj, je bil postavljen okvir 
za vsebino. Občina Škofja Loka 
je namenila prostor za uporabo, 
brez ustvarjalk, s katerimi smo 
oblikovali vsebino centra, pa 
nikakor ne bi šlo. Mislim, da je 
pri vsebinah, za katere želimo, 
da so trajne, nujno sodelova-

nje in upoštevanje vseh znanj, 
izkušenj, ki jih vsak sodelujoči 
prinese s sabo. Čeprav sta ko-
ordiniranje in komunikacija 
včasih najtrši oreh, Kreativni-
ce zdaj delujejo pol leta. Smo 
na začetku in dela je še veliko. 
Vedno znova me presenetita 
pripravljenost in samoiniciativ-
nost vseh sodelujočih oblikovalk 
tekstila, ki delujejo v prostoru. 
Tak način je nujno podpirati. 
Zato pa smo odgovorni vsi – če si 
želimo kakovostnih vsebin v sta-
rem mestnem jedru, jih moramo 
podpirati. Tudi s svojim obiskom, 
nakupom izdelkov, ki jih ustvar-
jajo, in udeležbo na dogodkih, ki 
jih pripravljamo. Krasna prilož-
nost za to so Izložbe domišljije 
– prodajne razstave domačih 
umetnikov in rokodelcev, ki so 
ena bolj dragocenih akcij v Škofji 
Loki. Povezovanja različnih lokal-
nih akterjev in resno delo, da bi 
skupaj oživili staro mestno jedro, 
je redko. Tega ne delamo zase, 
ampak za celotno skupnost. Zato 
bi na tem mestu vse Ločanke 
in Ločane toplo povabila, da 
pridete v mesto, da si ogledate 
prodajne razstave in se odločite 
za nakup izjemno kakovostnih in 
estetsko dovršenih izdelkov za 
letošnje obdarovanje. V mestu 
je ves mesec polno dogajanja, 
predvsem pa boste spoznali, 
kakšne vrhunske ustvarjalce 
imamo v Škofji Loki. Bodimo 
ponosi nanje in jih podpirajmo! 

Imate še kakšno ljubezen, ki 
zapolnjuje vaš čas?
Veliko, včasih preveč, ker mi 
vedno zmanjka časa za vse, kar bi 
želela. Če je človek radoveden, se 
to hitro zgodi. Tudi sama se tru-
dim čim več ustvarjati in ‚rokode-
liti‘. Če dobro pomislim, bi lahko 
rekla, da me stalno navdihujejo 
zgodbe resničnih ljudi – vse to 
doživljam na svojih potovanjih, 
branju knjig, na koncertih … Brez 
gozda in hribov tudi ne bi šlo. Še 
najmanj pa brez časa z vsemi 
krasnimi ljudmi, ki jih imam. 

K. Š. Kati Sekirnik
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Loka v snegu
Prvi sneg je Škofjo Loko pobelil že pred 1. decembrom, prireditve v prazničnem decembru z naslovom Loka v 
snegu pa so se začele odvijati prav na ta dan. Različne dogodke in prireditve, ki bodo popestrili dogajanje v 

našem mestu, nam je natančneje predstavila Jana Fojkar iz Občine Škofja Loka.

Galeriji Ivana Groharja prodaja-
li na dražbi, izkupiček prodaje 
pa bo namenjen za pomoč ot-
rokom v socialni stiski. 5. de-
cembra je Mestni trg obiskal 
Miklavž v spremstvu parkljev, 
pred njegovim obiskom pa je 
bila na Loškem odru uprizorjena 
predstava za otroke z obdaritvi-
jo. 9. decembra je dogajanje v 
Sokolskem domu popestril tudi 
znani radijski voditelj Miha Ša-
lehar, s katerim se je pogovarjal 
Nejc Jemec.
V drugi polovici decembra se 
začenja koncertni program 
Loke v snegu. Turistično dru-
štvo Škofja Loka je v naše mesto 
povabilo Slavka Ivančiča, ki bo 
20. decembra nastopil v Sokol-
skem domu Škofja Loka. Nas-
lednji dan pa se začenja Božični 
Luft z Grajsko gostijo, otroško 
predstavo Pika piše Božičku in 

prihodom Božička ter stand 
up nastopom. Božični LUFt bo 
potekal na Cankarjevem trgu v 
popoldansko-večernih urah. Na 
Grajski gostiji bodo sodelovali 
Stanovanjska skupina Škofja 
Loka, Zavod Prevhub in drugi 
lokalni ponudniki hrane in pija-
če. 22. december pa bo polepšal 
novoletni gala ples v Sokolskem 
domu Škofja Loka.

V Kinu Sora in Sokolskem 
domu bo 27. decembra pote-
kala novoletna zabava za ot-
roke z otroškimi delavnicami 
in projekcijo filma Kekec ter s 
prihodom dedka Mraza. To bo 
poseben dan za otroke, saj bo 
na teh dveh lokacijah pestro 
dogajanje z delavnicami trajalo 
vse do večera. Ta bo v Kinu Sora 
namenjen odraslim. Predvajali 
bodo prvi slovenski zvočni celo-
večerni igrani film Na svoji zemlji. 
Pred ogledom filma bo potekal 
pogovor z Janezom Ferlanom, 
ki je sodeloval pri restavriranju 
slovenskih filmskih klasik. Zadnji 
petek v letošnjem letu bomo 
že malce bolj razigrani, saj se 
začenja tridnevno silvestrovanje 
na Trgu pod gradom. Tam bo 
v posebej zato pripravljenem 
ogrevanem šotoru nastopil Abba 
Mia tribute band z znanimi hiti 
ansambla Abba. V soboto na Trg 
pod gradom prihaja skupina MI2 
s predskupino Vinci & Plačanci, 
ki bo prav gotovo popestritev v 
prednovoletnem času. V nedeljo 

v mestu ne bo prireditev, zadnji 
letošnji dan pa bo Loka v snegu 
zaključila s silvestrovanjem z 
začetkom ob 21. uri, in sicer s 
silvestrskim nastopom Gino s 
skupino. 

Ob vseh pestrih dogodkih 
naj omenimo tudi predstave v 
sklopu abonmajev v Sokolskem 
domu Škofja Loka. 15. decembra 
bo otroški abonma Umetnost 
otrokom ponudil predstavo z 
naslovom Skrivnostna noč, ki 
jo bodo pripravili otroci iz vrtca 
Sončni žarek. V sklopu koncert- 
nega Kristalnega abonmaja 
pa bo 12. decembra nastopil 
trio Baldur, ki bo poslušalce 
popeljal na čezžanrsko zvočno 
potovanje. 

Teja Potočnik

»Dogodki v sklopu Loke v snegu 
so se začeli 1. decembra. Dopol-
dne sta na Mestnem in na Can-
karjevem trgu potekala srečanje 
z vinarji in Miklavžev LUFt, ki sta 
ponudila različna vina, unikatne 
izdelke in izdelke domače obrti, 
primerne tudi za obdarovanje. 
Popoldne se je s sprehodom 
po Izložbah domišljije pričela 
že četrta sezona projekta, ki 
povezuje loške ustvarjalce. Ob 
19. uri so se obiskovalci dogodka 
zbrali na Mestnem trgu, kjer se 
je prižgala novoletna okrasitev 
in je na koncertu nastopil Moon 
Time Quartet. Na dogodku se je 
bilo moč okrepčati tudi s toplimi 
napitki in hrano na stojnicah 
Okusov domišljije. Dogodki 
Loke v snegu so se 3. decem-
bra nadaljevali z dobrodelno 
delavnico kvačkanja in pletenja 
kap, ki jih bodo 17. decembra v 

Festival
 1. 12.- 31. 12. v Škofji Loki

www.lokavsnegu.si

loka
v snegu
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Z upokojenci brez dlake na jeziku  
o naši družbi

Starejši in še vedno zelo vitalni člani škofjeloškega društva upokojencev Ivan Hafner (82), Stanislav Ferle (80), 
Matevž Trilar (84) in Meri Bozovičar (87) so spregovorili o svojem življenju, primerjali mladost nekoč in danes ter 

tudi kritično spregovorili o razmerah v naši družbi. 

Če bi bili ponovno bili mladi, 
bi kaj naredili drugače? Ali kaj 
obžalujete?
Meri: »Nič ne obžalujem. Izbrala 
bi pa drugačen poklic. Ukvarjala 
sem se s številkami, čeprav sem 
želela postati arhitektka, ven-
dar takrat ni bilo možnosti za ta 
študij. Znam pa sedaj uživati v 
drobnih trenutkih. Vsako jutro 
sem srečna, da lahko občudu-
jem jutranjo zarjo. Koliko lepote 
zamudijo tisti, ki dolgo spijo.« 

Ivan: »Generalno nič ne obža-
lujem, saj je moje življenje teklo 
premočrtno. Vse do upokojitve 
sem delal v LTH, kjer sem za-
menjal sedem funkcij. Lahko bi 
postal tudi generalni direktor, 
vendar idejno nisem bil na pravi 
strani. Iz istega vzroka so me 
ovirali tudi na področju špor-
ta. Vendar me vse to ni podrlo. 
Moj cilj nikoli ni bilo stremuštvo, 
ampak pošteno in odgovorno 
delo. Danes sem pri Društvu upo-
kojencev Škofja Loka zadolžen za 
šport in smo eno boljših društev 
na Gorenjskem.«

Stanislav: »Če bi imel možnost, 
bi se gotovo želel izogniti stra-
hotam druge svetovne vojne. 
Našo družino so pozimi leta 1942 
izgnali v nemško taborišče. Star 
sem bil štiri leta, brat pa je bil 
dojenček. Spomnim se prevoza 

z živinskimi vagoni. Jedli smo 
skromno, predvsem mleko. Bratu 
se je to živilo tako zamerilo, da ga 
celo življenje ni maral. Na srečo 
nam je žena vodje taborišča na 
skrivaj prinesla kakšen pribolj-
šek. Tudi jaz sem delal v LTH in 
to je bil zame sanjski poklic. Tam 
sem spoznal tudi ženo, s kate-
ro imava tri hčere. Res pa je, da 
sem v šoli napisal spis, da hočem 
postati dimnikar. Zato, ker so ti 
črni možje ob novem letu, ko so 
prinašali koledarje, pri mnogih 

gospodinjstvih v zameno dobili 
klobaso (smeh).« 

Matevž: »Rojen sem bil v kmečki 
družini in takrat nismo poznali 
besede 'žuranje'. Ko sem prišel iz 
šole, sem moral najprej na njivo 
delati. Kasneje sem se izučil za 
ključavničarja in se zaposlil v 
LTH. S svojim življenjem sem 
zadovoljen. Tudi po upokojitvi 
sem ostal aktiven in pri društvu 
upokojencev ob pomoči žene 
Tončke prevzel vodenje planin-

skih pohodov po naši domovini 
in preko meja. V dvajsetih letih 
sva vodila več kot sto planinskih 
pohodov, med katerimi so bili 
tudi pohodi v neznano. Pohode 
smo obogatili s spoznavanjem 
največjih znamenitosti krajev, 
skozi katere smo se peljali.«

Kako gledate na mlade, na 
njihov način življenja, vzgojo 
otrok?
Stanislav: »Očitno je danes pri 
vzgoji otrok nekaj narobe. Med 

Udeleženci okrogle mize, z leve: Ivan Hafner, Meri Bozovičar, Matevž Trilar in Stanislav Ferle
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mladimi je postalo normalno, da 
se poročijo in gredo čez nekaj let 
narazen. Kmalu bo pri nas enako 
število ločenih, kot je poročenih. 
Za otroke ni dobro, da so enkrat 
pri mami, drugič pri očetu. Skrbi 
me tudi, ko vidim mlade skupaj, 
in namesto da bi se pogovarja-
li, tiščijo glave v svoj pametni 
telefon.«

Ivan: »Razveza je katastrofa za 
otroka. Včasih smo moške in 
ženske, ki so pogosto menjali 
svoje partnerje, poimenovali z 
besedo na k. Danes niti tega ne 
smeš več reči. Danes so namreč 
tisti, ki celo življenje ljubijo samo 
enega partnerja oz. partnerko, 
postali nazadnjaški, tisti, ki jih 
pogosto menjajo, pa so napre-
dni. V naši družbi je vse obrnjeno 
na glavo.«

Meri in Matevž: »Starejši 
imamo precej izkušenj, ven-
dar praksa kaže, da nas mladi 
ne poslušajo kaj dosti. Zato 
jim ni dobro vsiljevati svojih 
življenjskih naukov, npr. pri 

vzgoji vnukov. Najbolj cenijo, 
če jih samo poslušaš.« 

Pa vendarle, kaj bi svetovali 
mladim?
Ivan: »Naj iščejo resnico na vseh 
področjih. Če bodo sledili resnici, 
bodo našli pravo pot. Človek ne 
more biti srečen, če živi v laži.«

Stanislav: »Pokojni alpinist Nejc 
Zaplotnik je zapisal nekaj, kar bi 
tudi mladim položil na srce: Kdor 
išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo 
dosegel, kdor pa najde pot, bo 
cilj vedno nosil v sebi.«

Matevž: »Verska vzgoja. Če tega 
ni, bomo kot družba šli na stran-
ski tir.«

Meri: »Ljubezen je tista sila, ki 
svet drži pokonci. Najprej ljube-
zen do staršev, potem pa ljube-
zen do partnerja.«

Vas še kaj moti v naši družbi?
Stanislav: »Moti me, da imajo 
nas upokojence za socialno kate-
gorijo, čeprav smo celo delovno 
dobo vplačevali prispevke. Po-

kojnine so zato naša pravica, ne 
privilegij. Veliko besed slišimo 
o medgeneracijskem sožitju, v 
praksi pa želijo očitno nekateri 
narediti razdor med mladimi in 
starimi.« 

Ivan: »Skrbi me, da danes delo 
ni več cenjeno in to naša politika 
še podpira. Danes tisti, ki nočejo 
delati, dobijo skoraj toliko so-
cialne pomoči kot tisti, ki trdo 
delajo v tovarnah. Ali pa celo več 
od mnogih starejših z najnižjimi 
pokojninami. Vsi bi morali delati, 
kajti dela je dovolj. Veliko je mla-
dih, ki jih starši niso naučili delati. 
In ti mladi delajo vse na tem, da 
jim ne bi bilo treba delati. Moti 
me tudi to, da v nekaterih šolah 
poučujejo filozofijo o teoriji 
spola, kar se mi zdi sprevrženo.«

Meri: »Mene pa moti, da še 
danes, v letu 2018, ne moremo 
sproščeno govoriti o tem, kaj 
se je dogajalo med in po vojni. 
Gre za naše izkušnje. Ko so mi 
v nekem mediju objavili zapis 
o petdesetih ustreljenih talcih, 

sem na dom prejela pismo, v 
katerem je pisalo, da sem po-
teptala svojo lastno kri. Imam 
pripravljeno knjigo o tej tematiki, 
vendar si je ne upam izdati, ker 
mi že sedaj grozijo.«

Ivan: »Menim, da je slovenski 
narod nepreklicno obsojen na 
propad, če ne bomo razrešili 
zadev iz polpretekle zgodovine. 
Kdaj bo prišel v javnost poda-
tek, koliko tisoč poštenih ljudi, 
ki so šli v partizane, so pobili 
komunisti, ne pa Nemci? Samo 
zato, ker se niso strinjali s to 
ideologijo, za katero je zgodo-
vina dokazala, da je zločinska. 
Za to pravljico, ki so jo ustvarili 
tudi mnogi pesniki in pisatelji, 
je bil genocid nad Slovenci. In 
dediči teh zločincev, torej otroci 
in vnuki, še danes vodijo našo 
družbo. Celo življenje mi je bila 
vrednota resnica. In v letu 2018 
resnica še vedno nima pravice 
legalnega bivanja. Resnica je 
v naši izkrivljeni demokraciji 
postala sovražni govor.« 

Damjan Likar



December 2018

22

Sončki dobrote vztrajno pomagajo 
ljudem v stiski

S skupnimi močmi in voljo lahko skupina posameznikov doseže marsikaj. To že deset let dokazujejo Sončki 
dobrote, skupina iz Železnikov, ki preko dobrodelnih koncertov zbira sredstva za pomoč posameznim 

domačinom – letos za nakup invalidskega vozička. 

Sončki dobrote iz Železnikov so 
skupina posameznikov, ki jih po-
vezuje organizacija vsakoletnega 
dobrodelnega koncerta s tem 
imenom. Letošnji, že deseti po 
vrsti, se je odvijal 24. novembra 
v Dvorani na Češnjici. Trenutno 
skupina Sončki dobrote, ki de-
luje pod okriljem KUD France 
Koblar Železniki, šteje osemnajst 
članov, ki jih povezuje na eni 
strani osebno prijateljstvo in na 
drugi strani močna želja poma-
gati ljudem v stiski ter opozarjati 
sokrajane, da so tudi v Železnikih 
pomoči potrebni ljudje. Začetna 
pobudnika sta bila Jure Lušina 
in Viko Tolar, ki sta na enem 
izmed dobrodelnih koncertov 
kvinteta Sonček v Pivki dobila 
idejo, da bi tudi v Selški dolini 
lahko izpeljali kakšen dobrodel-
ni koncert. Navdušila sta svoje 
bližnje in prijatelje in takoj je 
stekla organizacija prvega do-
godka. »Tako tudi izbira imena 
ni naključna, ampak je povezana 
z našim prijateljskim druženjem 
s člani kvinteta Sonček. Razmi-
šljali smo, da bodimo ‚sončki‘ v 
Železnikih, kakor so oni ‚sončki‘ 
v Pivki. Člani kvinteta Sonček so 

tudi vsakoletni gostje na našem 
dobrodelnem koncertu,« je za-
četke skupine in dobrodelnih 
koncertov predstavila Majda 
Tolar, članica Sončkov dobrote. 
Po nekaj izvedenih dogodkih so 
spoznali, da člani lahko pomaga-
jo ne le z denarjem, ampak tudi 
s fizičnim delom ali z iskanjem 
izvajalcev del, ki delo kvalitetno  
opravijo za majhno plačilo oziro-
ma brezplačno. Spoznali so tudi, 
da morajo ljudi v stiski poiskati, 
saj sami ne iščejo pomoči, jo pa 
radi sprejmejo. V okviru akcij so 
tako največkrat pomoč nudili 
invalidnim osebam. Dvakrat so 
pomagali pri izgradnji osebnega 
dvigala za invalidno osebo, omo-
gočili boljše stanovanjske pogoje 
dvema invalidnima osebama, 
naglušni fant je dobil nov slušni 
aparat in še nekaj pripomočkov, 
ki mu omogočajo, da stopa iz 
sveta tišine, letošnja sredstva 
pa bodo namenili pomoči pri 
nakupu invalidskega vozička. 
Sončki dobrote ugotavljajo, da 
je današnji čas izjemno prizadel 
najšibkejše in najranljivejše sku-
pine, med katerimi so tudi invali-
di. »Ta skupina se pogosto znajde 

v težkih življenjskih situacijah, saj 
mnogokrat potrebujejo različno 
opremo, pripomočke in terapije, 
s pomočjo katerih lažje prema-
gujejo ovire na poti v samostojno 
in srečno življenje. Žal pa je vse 
to huda finančna obremenitev 
za te osebe in njihove družine,« 
je stiske ljudi predstavila Majda 
Tolar. Na drugi strani je razvese-
ljivo, da jim v vseh desetih letih 
ni bilo težko najti nastopajočih 
glasbenikov. Povabljeni so se 
vedno z veseljem odzvali va-

bilu k sodelovanju in se odrekli 
honorarju. Prav tako so vedno 
znova veseli, da so obkroženi z 
ljudmi, ki želijo pomagati ne le 
s prispevkom v okviru koncer-
ta, ampak tudi po dogodku. To 
jim daje motivacijo za naprej. 
Ali kot je povedala Majda Tolar: 
»Nadaljevali bomo tako, kot smo 
delali do sedaj, in sledili motu: 
Oziramo se na preteklost, dela-
mo za sedanjost in načrtujemo 
za prihodnost.«

Helena Habjan

Člani skupine Sončki dobrote (Foto: Anita Habjan)

Zgodovina, učiteljica življenja

nosti. Taki odgovori so bili ena od 
spodbud za pripravo sodobnega 
učbenika, ki bi se dotaknil vsa-
kega dijaka, spodbujal njegovo 
radovednost in mu nudil vso 
podporo pri pridobivanju vseživ- 
ljenjskega, uporabnega znanja. 
Želela sem pripraviti učbenik, v 
katerem bi zgodovina pritegnila 
učenca in mu postala učiteljica 
za vse življenje. Vesela sem sode-
lovanja vseh udeleženih in zares 

sem srečna, ker je strokovna žirija 
prepoznala ves ta prispevek in 
ga nagradila ter tako postavila 
kot vzorčnega za nadaljnji ra-
zvoj učbenikov. Po podobnem 
konceptu na Mladinski knjigi 
pripravljamo tudi učbenike za 
2., 3. in 4. letnik gimnazije in ne 
smem pozabiti, da pri tem od-
lično sodelujemo tudi z Loškim 
muzejem.«

Teja Potočnik

V Frankfurtu so na knjižnem sejmu 11. oktobra 2018 podelili nagrade BELMA za najkvalitetnejša učna gradiva, 
ki nastanejo v državah Evrope. Bronasto nagrado v kategoriji učbenikov za srednjo šolo je prejel učbenik za 
zgodovino v prvem letniku gimnazij Zgodovina 1, prazgodovina in stari vek, ki je izšel pri založbi Mladinska 

knjiga. Pri nastajanju je kot soavtorica ter urednica sodelovala tudi Škofjeločanka Mirjam Oblak. 

Nagrajeni učbenik je zasnovan 
kot sodobna knjiga, ki je dijaku 
sopotnica na poti odkrivanja 
preteklosti in samih sebe ter v 
katerem je zgodovina učiteljica 
za prihodnost.

Mirjam Oblak nam je o njem 
povedala: »Kadar povem, da sem 
študirala slovenščino in zgodo-
vino, večkrat slišim odgovor, da 
zgodovina v šoli ni bila zanimiva, 
ker ni pritegnila učenčeve pozor-

Vodja uredništva učbenikov 
Alenka Kepic Mohar in 

savtorica Mirjam Oblak  
(Foto: Saša Kovačič)
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Prednovoletni utrip  
v občini Gorenja vas-Poljane

Ravnokar smo vstopili v leto 2018, pa ga je že skoraj konec in veseli december je v naše kraje prinesel tudi 
dogodke ob koncu leta. Lucija Kavčič iz Zavoda Poljanska dolina nam je predstavila prednovoletni utrip v dolini. 

Decembrske dogodke smo 
začeli z otroško delavnico 
Izdelava nakita iz fimo mase 
v Šubičevi hiši 1. decem-
bra in jih bomo nadaljevali 
z Živimi slikami rokodelcev 
15. decembra. Šubičevo 
hišo bodo obarvali številni 
rokodelci in umetniki, ki 
bodo preko popoldneva pred 
očmi obiskovalcev ustvarja-
li različne rokodelske izdel-
ke.  Omogočen bo tudi nakup 
glinenih izdelkov ter izdelkov 
rokodelcev, ki so zagotovo 
primerni za praznična darila. 
V okviru dogodka bo potekal 
voden ogled Šubičeve hiše s 
stalno zbirko ob 15. in 16. uri. 
Za najmlajše bo v sodelovan-
ju z Zavodom O – zavodom 
škofjeloške mladine od 15. 

do 17. ure potekala otroška 
delavnica izdelovanja novolet-
nih voščilnic. Če iščete idejo za 
izdelavo priložnostnih voščil-
nic, se udeležite delavnice, 
na kateri boste izdelali božič-
no-novoletne voščilnice in 
z njimi svojim prijateljem in 
znancem polepšali praznike. 
Že v dopoldanskem času bo 
od 10. do 13. ure Šubičeva hiša 
odprta za izvedbo delavnice 
Modrost različnih obdobij v 
življenju ženske, namenjena 
ženskam, ki bi se o tematiki 
rade odkrito pogovorile ter 
skozi meditacijo, ples in en-
ergijske vaje raziskovale, kaj 
jim lahko pomaga, da se lažje 
in bolj samozavestno srečajo 
s spremembami, ki jim jih pri-
naša življenje. 

V Knjižnici Ivana Tavčarja Škof- 
ja Loka, enota Gorenja vas, drugi 
četrtek v decembru od 16.30 do 
18.30 ure vabijo na delavnico za 
odrasle. To bo prava vadba za 
možgane, saj boste ustvarjali in 
reševali križanke, se igrali različ-
ne besedne in črkovne igre ter se 
ob tem tudi zabavali.

Med drugimi decembrskimi 
dogodki naj omenimo še poto-
pisno predavanje Vikija Grošlja 
Moja soočanja s Himalajo, ki bo 
16. decembra ob 17. uri v OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas, in 
dva nočna pohoda. 22. decem-
bra bo pohod na Brda ob 18. uri 
z odhodom izpred Sokolskega 
doma v Gorenji vasi. Za nočni 
pohod ob polni luni na Mrzli 
vrh, ki ga pripravlja Turistično 
društvo Sovodenj, se dobimo v 

Sovodnju in se ob 20. uri poda-
mo proti Mrzlemu vrhu, kjer se 
bomo, kot je že v navadi, ustavili 
in se okrepčali, nato pa se vrnili 
v dolino. 

Na koncu naj omenimo še 
glasbene prireditve. 15. decem-
bra bo na sporedu tradicional-
ni koncert skupine Študentje v 
utrdbi RL Hlavče Njive, kjer bo 
zadonela pesem v poljanskem 
narečju, obarvana v country 
stilu, in se boste lahko zabavali 
ob smešnih besedilih in odlični 
priredbi znanih skladb. 18. de-
cembra bo ob 19. uri koncert 
Policijskega pihalnega orkestra  v 
telovadnici OŠ Poljane in 33. 
decembra koncert Jerbas do-
mačih, na katerem bo nastopila 
tudi Helena Blagne.

Teja Potočnik

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

Dacia  Sandero

* Dacia Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si. 
Poraba pri mešanem ciklu 3,5–8,6 l/100 km. Emisije CO2: 90–127 g/km. Emisijska stopnja: EURO6B in EURO6C. Emisija NOX: 0,0083–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0–0,00001 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,01. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si
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štrukelj na štrukelj Dacia.

Odpelji Dacio za ceno štruklja:

3 €že za
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Vaš trgovec v Kranju
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»Ob plesu pozabim na vse«
Tia Jagrič je učenka prvega letnika športnega oddelka škofjeloške gimnazije. Vsak dan je na poti med domom, 

šolo in treningi v Ljubljani. Septembra je skupaj s soplesalkami že drugič postala mladinska svetovna prvakinja 
na svetovnem prvenstvu v show dance plesu v Pragi. 

Kdaj si začela s plesom in kako 
si postala odlična plesalka show 
dancea?
Plesati sem začela pri treh letih, 
ko me je mami vpisala na otroške 
plese. Vedno, ko sem slišala glas-
bo, sem začela migati in plesati. 
Tudi mami je bila plesalka in prav 
gotovo jo je moje zanimanje za 
ples spodbudilo k vpisu. Po otroški 
plesni šoli sem začela plesati balet. 
Ko mi ni bil več všeč, sem začela 
s hiphopom in se v prvem razre-
du odločila za jazz, kar plešem še 
sedaj. Plesati sem začela v plesni 
šoli v Kranju, potem sem se pre-
pisala v plesno šolo v Medvode, 
kjer sem obiskovala tudi osnovno 
šolo, pred dvema letoma pa sem 
se prepisala v plesno šolo Bolero 
v Ljubljano. Za vpis v Bolero je bilo 
treba opraviti avdicijo, na kateri 
sem zelo dobro nastopila. Posle-
dično so me uvrstili v prvo skupino, 
ta pa vedno pleše show dance. 

Kakšna zvrst plesa je pravza-
prav show dance? Kakšne so 
njegove značilnosti? 
Pred prihodom v plesno šolo 
Bolero sem plesala jazz. Jazz je 
pravzaprav tehnika in sta si s 
show danceom zelo podobna. 
Jazz izhaja iz baleta, podoben 
mu je, vendar je mnogo bolj di-
namičen in hitrejši. Show dance 
pa je zgodba, je ples z jazz ele-
menti na neko vsebino. Pri show 
danceu je posebnost tudi gimna-

stika, ki se ocenjuje in je element 
show dance predstave. 

Kaj ti je pri tem všeč in kaj naj-
težje? 
Najtežji pri točki so obrati, ko se 
vrtiš, všeč pa mi je gimnastika in 
skoki, kar imam najrajši in mi tudi 
najboljše gre. Gimnastiko imam 
rada in jo vzporedno tudi treni-
ram, pač toliko, kot jo je treba 
osvojiti za ples. Pri plesu se vži-
vim v zgodbo, dam vse iz sebe 
in pokažem sodnikom zgodbo 
in to, kako rada plešem, kaj vse 
znam in kako pri tem uživam. Ples 
je šport, pri katerem je prisotno 
tudi subjektivno mnenje. Lahko 
se zgodi tudi, da na primer komu 
ni všeč moj dres in mu zato tudi 
moj nastop ne bo všeč, ples se 
namreč ocenjuje kot celota. 

Kateri so tvoji največji uspehi 
na plesnem področju?
Prvi skupinski uspeh smo doseg-
le na svetovnem prvenstvu leta 
2014 na Poljskem, ko smo bile 
druge. Z nastopi v formaciji v 
najboljši skupini v Boleru smo že 
leta 2017 v nemški Riesi zmagale 
in ravno tako smo zmagale tudi 
letos na svetovnem prvenstvu 
v Pragi in potrdile naš uspeh 
ter zadržale naslov svetovnih 

prvakinj pod vodstvom trenerja 
Matevža Česna. Z malo skupino 
smo dosegle drugo mesto in 
postale svetovne podprvakinje. 
Potem pa plešem še posamezno 
jazz in modern, in sicer solo in 
show dance duo, pri čemer sva 
bili letos s soplesalko Laro Šli-
bar na evropskem prvenstvu 
v Genovi drugi, kar je bil najin 
največji uspeh. V ruskem Sankt 
Peterburgu pa sva letos na sve-
tovnem pokalu zmagali. Tako na 
evropskem kot na svetovnem 
prvenstvu so zelo močne ple-
salke iz večjih držav in letos smo 
se za zmago kosale s Finkami, 
leto poprej pa z Rusinjami in 
Slovakinjami.

Kako usklajuješ treninge in 
šolo? Kolikokrat na teden moraš 
v Ljubljano? 
Treninge s formacijo imam trikrat 
na teden po eno uro in pol do dve 
uri in zraven še kup individualnih 
treningov za solo, duo in male 
skupine. Za te se dobimo dvakrat 
na teden po eno uro, z duetom in 
solo pa še dvakrat po eno do dve 
uri. Ob nedeljah hodim še na gim-
nastiko, balet in vaje za kondicijo. 
Treningov je veliko in se moram 
kar dobro organizirati. Ko pridem 
domov, se vse naučim in grem 

na trening. Ko vem, da me čas 
preganja, se še lažje učim, saj vem, 
da me zvečer čaka ples. Kadar mi 
čez teden zmanjka časa za šolo, to 
nadomestim med vikendi. Prav na 
današnji dan so mi potrdili status 
perspektivne športnice, kar mi bo 
omogočilo več fleksibilnosti pri 
usklajevanju športnih in šolskih 
aktivnosti.

Kakšne so tvoje želje za nap-
rej – plesna ali kakšna druga 
poklicna kariera?
Plesala bom še naprej, a letos sem 
zmanjšala solo, ker so obveznosti 
v šoli kar zahtevne. V duetu bova 
s soplesalko Laro še tekmovali, 
mogoče se bom preizkusila še v 
drugih zvrsteh, da si malo razširim 
plesno obzorje. Za naprej pa ne 
vem, če se bom odločila za študij 
plesa. Veseli me kemija, tako da 
še ne vem, za kaj se bom odločila. 
Gotovo bom še plesala, ne vem 
pa, če se bom s tem profesionalno 
ukvarjala. Z veseljem pa bi poma-
gala vsakomur, ki ga ples zanima 
in bi se rad ukvarjal z njim. Ples 
mi pomeni vse. Ko plešem, dam 
iz sebe vse, vsa čustva, sprostim 
se, pozabim na vse in po plesu je 
vse lažje. Zato sem zelo vesela, da 
sem se odločila za ples.

Teja Potočnik

Tia (levo) s soplesalko Laro 
Šlibar v duetu na svetovnem 
pokalu v Rusiji (Foto: Matevž 

Česen)

Tia (v šesti omari z leve) v zmagovalni formaciji In my mother‘s closet na svetovnem prvenstvu v 
Pragi (Foto: DancePhoto)
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Stres, kuga sodobnega časa
V torek 6. novembra, je v Miheličevi galeriji v Kašči potekalo zanimivo predavanje o vsakdanjem spremljevalcu 

današnjega življenja – stresu. Srečujemo ga na vsakem koraku, bodisi da o njem poslušamo ali pa ga doživljamo. 
Predavateljica Maja Megla, nekdaj novinarka, je v predavanju predstavila najnovejše znanstvene raziskave, 

povzetke predavanj in zapise nevroznanstvenikov, nevrobiologov, psihologov, nutricistov, sociologov in 
zdravnikov, ki jih je proučevala, ko se je s stresom srečala tudi sama. 

Stres je kot cunami, ki za 
sabo pusti opustošenje. 
Skrbimo za svojo psihično in fizič-
no kondicijo, imamo družabno 
življenje, opravljamo delo, ki nam 
je v veselje, in si v življenju privo-
ščimo tudi tisto, kar nas veseli. 
Takrat se počutimo nezlomljivi in 
ob naštetem stres ne bo našel poti 
do nas. Predavateljica je poudarila, 
da ga je kljub vsemu naštetemu 
doživela in z se njim borila več kot 
dve leti. Stres povzročajo notranji 
in/ali zunanji dejavniki ali stresorji 
Med prve lahko štejemo razpad 
partnerstva, težave z otroki, star-
ši, mobing na delovnem mestu, 
izgubo službe, smrt, finančno 
negotovost. Notranji dejavniki, 
ki povzročajo stres, pa so razne psi-
hične travme, telesne težave, kot je 
bolezen, način obnašanja – perfek-
cionizem, deloholizem, negativne 
misli in čustva. Stres se pokaže kot 
bolezenski simptom v obliki bole-
čine, ki se seli po vsem telesu, kot 
obdobja hromečih srčnih aritmij 
in kot bolezenska utrujenost. Po 
ugotovitvah znanstvenikov na 
kliniki Mayo v ZDA so možgani v 
stresu v povsem enakem stanju 
kot v depresiji. Stres uničuje mož- 
ganske celice in krči možgane. 
Poleg tega telo v stresu izklaplja 
vse sisteme v telesu, ki niso bistve-
ni za trenutno preživetje; izklaplja 
delovanje imunskega sistema, rast, 
razmnoževanje in prehranjevanje. 
Ob tem smo bolj dovzetni za razne 

bolezni, razjede na želodcu, slabi 
se naš center za učenje in spomin 
v možganih, kopiči se maščevje 
okoli trebuha in zaradi sprememb 
v arterijah lahko pripelje tudi do 
srčnega infarkta. Stres po eni poti 
da telesu energijo, da pobegne v 
primerih življenjske ogroženosti 
– nevarnosti, ko ustvari reakcijo, 
ki sproži nastajanje adrenalina, 
in po drugi strani sproži kortizol, 
ki izklaplja telesne sisteme. Visoka 
raven kortizola vodi v depresijo. 
Zaradi bolezni se spremenijo živ- 
ljenjski ritem in način življenja, 
medčloveški odnosi, prioritete, 
naše vrednote in celo prepričanja.

Pomagamo si sami
Predavateljica je navedla tri sku-
pine področij, na katerih največ 
lahko naredimo sami:
•	 Nevroplastičnost ali spodbu-

janje nastajanja novih vezij 
v možganih, kar dosegamo 
z učenjem ali vsakodnevno 
meditacijo. 

•	 Nevrogeneza ali obnova 
nevtronov, ki jo spodbujajo 
dejavnosti, kot so učenje, 
spolnost, tek in prehrana s 
poudarkom na vnosom fla-
vonida, ki je v borovnicah in 
temni čokoladi, omega tri 
maščobnih kislin, resveratro-
la, ki je v rdečem vinu, kurku-
me in kofeina; priporoča se 
tudi občasni post in podalj-
šanje časa med obroki.

•	 Spodbujanje nevrotrans-
miterjev, med katerimi sta 
najpomembnejša poživlja-
joč hormon dopamin, ki je 
ključen za občutenje ugodja 
in užitka, in pomirjevalen se-
rotonin, ki ga poznamo tudi 
kot hormon sreče. Oba po ve-
čini nastajata v črevesju, ki ga 
prekrivajo enake živčne celice 
(nevroni) kot možgane, zato 
se v nevrogastroenterologiji 
pojavlja tudi izraz za čreves-
je – drugi možgani. Zaradi te 
povezanosti črevesja z mož-
gani bi bil logični sklep, da je 
bolezensko stanje možganov 
lahko tudi posledica bolezen-
skih stanj črevesja. 
Za konec je predavateljica opo-

zorila, da samo to ni dovolj. »Pošte-
no se ozrite vase, ko ste še zdravi, 

in se vprašajte, ali ste med tistimi, 
ki neprestano hitite, ki delate dve 
stvari naenkrat, ste perfekcionist in 
deloholik, se izogibate konfliktom 
in igrate vedno prijazno osebo ter 
radi samo pomagate in vsem ustre-
žete. Kakšno je vaše počutje in vaši 
odnosi doma, med prijatelji ali v 
službi, se spoštujete in si znate pri-
voščiti počitek, ko ste utrujeni? Da 
ustavite zapadanje v bolezensko 
stanje, ki ga prinaša stres in kasneje 
depresija, regenerirajte svoje telo 
(prehrana in fizična ter psihična ak-
tivnost), spremenite svoje vedenje, 
odženite negativne misli in čustva. 
Vsako jutro si naštejte deset svojih 
lastnosti in dosežkov, na katere ste 
ponosni, in glejte na življenjske 
težave kot na možnosti, iz katerih 
se nekaj naučite. 

Teja Potočnik
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Pri hiši je veljal visoški red
Grivarjeva Vida iz Gorenje vasi je letos praznovala svoj 84. rojstni dan. Pravi, da je prav zaradi rojstnega dne v maju 

tako cvetoča. Vedno je dobre volje, saj velja, da dobra volja človeka gor drži. Le kakšen dan ji ponagaja zdravje.

Doma je odraščala ob treh 
sestrah in mlajšem bratu. 
Spomni se svojega otroštva v 
okolici domače hiše na Grivi, 
kjer je stari oče po povratku iz 
Amerike kupil današnjo hišico. 
Res, da je bila takrat v začetku 
dvajsetih let prejšnjega stoletja 
precej drugačna, manj zidana 
in bolj lesena, ampak to je bil 
njen dom. Doma je vladal visoški 
red, saj je njena mama skupaj z 
svojimi starši živela na Tavčar-
jevi domačiji na Visokem, vse 
dokler se niso preselili v hišo 
na Grivi. Vida se spomni, ko 
ji je pripovedovala zgodbice 
o prijateljevanju s Tavčarjevim 
sinom Antejem in tudi o pisate-
lju, ki ga je dobro poznala. Tako 
se Vida spomni, da so doma 
vedno jedli kaj posebnega, kar 
se je mama naučila pripravi-
ti na Visokem. Hiša je morala 
biti vedno lepo počiščena in 
vse na svojem mestu, kar malo 
gosposka, kolikor so jim pač 
dopuščale razmere. 

Mala navihana deklica 
Oče je bil dobrovoljen človek, 
Vida kot najmlajša deklica pa 
mu je zelo rada nagajala. Naj-
bolj se spomni, ko ji je bilo kakih 
pet let in ga je razjezila ter mu 
potem pobegnila po travniku 
ob hiši. Ko jo je ujel, ji jih je 
naložil po krilu, ker pravi, da se 
še danes živo spomni, kako se 
mu je izvila in je njegova roka 
zgrešila mesto, kamor je bila 
namenjena. Spomni se, kako 
se je začela vojna, ko so prišli 
Nemci in je šla starejša sestra 
v šolo. »Mene pa niso pustili in 
sem morala ostati doma. Med 
vojno smo se vaški otroci včasih 
zbrali Pri Mojškernic, kjer nas je 
hči Anica učila slovenske bese-
de, črk in računanja, sicer pa v 
pravo šolo med vojno nisem 
hodila. Spomnim se, da so bili 
pri nas v hiši ob peči včasih tudi 
vojaki, ki so govorili nemško, in 
sestra Elca, ki je bila pred vojno 

na Koroškem, se je pogovarjala 
z njimi. Šele po vojni, ko sem 
imela že enajst let, sem zače-
la obiskovati šolo in ker sem 
nekaj osnovnega znanja imela, 
sem kar preskakovala razrede, 
najprej malo prvega, potem 
sem šla v drugi razred in čez 
pol leta spet naprej v tretje-
ga. Čeprav smo bili živahni, se 
kakšnih neumnosti iz šolskih 
let ne spomnim. Oče se je pri 
delu leta 1941 ponesrečil in 
mama je ostala sama z otroki. 
Spomnim se, da je bila zelo 
stroga. Tako sem svojo otro-
ško navihanost pustila doma 
in bila v šoli pridna deklica. Po 
končani osnovni šoli sem se 
želela izučiti za šiviljo, vendar 
ni bilo denarja za moje šolanje. 
Najstarejša sestra je že zaslu-
žila in je mami pomagala pri 
šolanju sestre Minke, ki je v 
Ljubljani študirala farmacijo. 
Jaz pa sem ostala doma in se 
v obrtni šoli izučila za preši-
valko čevljev ter se zaposlila v 
Alpini. Očetova sestra – teta v 
Ameriki je nam dekletom poši-
ljala različna oblačila in pribolj-
ške. Oblačila sem predelovala 
sama, jim kaj dodala in sestre 
smo bile vedno lepo in modno 
oblečene. Najboljša oblačila 
so bila seveda za sestro, ki je 
bila v Ljubljani. Dekleta smo 
rada hodila na plese in vese-
lice. Zelo rada sem plesala in 

imela sem dobre plesalce tudi 
od drugod. Plesalca nisem no-
benega obdržala, mogoče sem 
bila preveč izbirčna in nisem 
srečala pravega. S puncami za 
fante nisem tekmovala. Če mi ni 
bil namenjen, sem šla naprej.« 

Zaposlitev in potovanja
Ko sem hodila v službo, sem skr-
bela za dom. Mama je kuhala, 
vse ostalo delo pa sem opravila 
jaz. Doma sva imeli tudi nekaj 
živali, nekaj zemlje in še vedno 
visoški red. Če kaj ni bilo tako, 
kot bi moralo biti, me je mama 
vedno rada opomnila, kako mora 
biti. Sicer pa sem si med službo-
vanjem rada privoščila potovanja. 
Regres, ki smo ga dobili v službi, 
je bil vedno namenjen temu, da 
sem potovala po Evropi. Dodala 
sem še kakšne prihranke in šla. 
Potovala sem po Franciji, ob meji 
s Španijo, po Češkem, Nemčiji, ob 
Sredozemlju, obiskala sem kraje 
ob Črnem morju. Pogosto sem 
obiskovala sestro Minko, ki je z 
družino živela v Beogradu. Vedno 
sem bila rada med ljudmi in v 
družbi, spoznavala nove stvari in 
se pogovarjala. Veliko sem pekla 
in v naši hiši je vedno dišalo po 
domačih piškotih in pecivu. 

Vida v mladih letih, kot jo je 
naslikal slikar Ive Šubic. 

Rada berem
Tudi sedaj se še rada družim in 
srečujem s prijatelji, vendar žal ne-
katerih najboljših prijateljic ni več. 
Če je na vasi kakšna prireditev, se 
je z veseljem udeležim, če le zmo-
rem. V trgovino še hodim sama, 
prav zato, da koga srečam, malo 
poklepetamo in popijemo kakšno 
kavo ali pa pokličem prijateljico 
Francko in greva skupaj. Če ne 
zmorem, mi pomagajo nečaki-
nja in člani njene družine. Včasih 
se pridružim upokojencem na 
kakšnem izletu. Še zdaj bi plesa-
la, če bi mi noge služile, tako pa 
veliko berem. Predvsem revije 
in časopise, kjer se več dogaja 
in hitreje preberem do konca. 
Do knjig skoraj ne pridem, saj 
imam vseskozi kakšno delo. Zdaj 
me čakajo jabolka, ki jih moram 
pobrati, da se bo še naredil mošt, 
potem pa bo treba posušiti orehe 
in pripraviti za potico. Do pred 
dveh let sem še sama skrbela za 
bikca, potem pa ni več šlo. Zdaj 
imam le še mucka, s katerim sva 
najboljša prijatelja in se stisne k 
meni, ko sedim ob peči in berem 
ali gledam kakšno poučno oddajo 
na televiziji. 

Teja Potočnik 

V Škofji Loki (na Trati)  
od leta 2020 dalje  

nudimo v najem 350 m2

velik prostor primeren za 
pisarniško ali medicinsko 

dejavnost. 

041 646 492
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Pikica pri pikici je slikica
Na Martinovo nedeljo so v Galeriji v zvoniku cerkve svetega Martina v Žireh odprli zanimivo razstavo del 

oblikovalca in risarja Martina Enika. Njegovi portreti in slike orodij nastajajo s posebno tehniko polaganja pik. 

Martin Eniko, doma iz Žirov, se 
je po končani Srednji šoli za obli-
kovanje zaposlil v žirovski Etiketi. 
Risal je etikete in druge tiskovine 
ter jih pripravljal za tisk. Etiketi 
je ostal zvest vse do upokojitve 
leta 2008. Šele po tem je končno 
našel čas za risanje, ki ga je vedno 
zanimalo in mu pomenilo veliko 
veselje. 

Na razstavi je avtor najprej 
predstavil nekaj risb iz srednje 
šole, ki so natančno narisane v 
pravih razmerjih s senčenjem 
in dokazujejo njegovo risarsko 
znanje. Glavni del razstave v 
osrednjem prostoru zvonika je 
namenjen portretom njegovih 
znancev, prijateljev in sorodni-
kov. Narisani so v skoraj popolni 
podobi svojih izvirnikov z vsemi 
detajli in pravilnim senčenjem, 
ki daje izdelkom poseben čar. V 
zgornjem delu razstave pa so na 
risbah upodobljena različna orod-
ja in pripomočki za razna kmečka 
opravila in obrtne dejavnosti, ki so 
bili v preteklosti del vsakdanjega 
življenja prednikov (čevljarstvo, 
kovaštvo, kolarstvo …).

Tehnika polaganja pik ali 
strokovno tonski pointilizem je 
prevladovala v postimpresioni-
stičnem obdobju evropske likovne 
umetnosti v prvem desetletju 20. 
stoletja. Avtor Martin Eniko nam 
je o njej povedal: »Pointilizem po-
meni polaganje pike ob piko. Moja 
dela so simulacija rastrskega tiska. 
Delo zahteva najprej oris, potem 
pa se ustvarja s pikicami. Z različno 
frekvenco pikic se ustvarja temni-
na, kjer je pikic več, in svetloba, 

kjer je pikic manj. Zelo preprosto, 
samo zmotiti se ne smeš. Sploh 
na začetku se mi je kar pogosto 
zgodilo, da sem se po nekaj urah 
ali celo dneh zmotil in taka risba 
potem roma v koš. Risbo naredim 
po sliki, v poprečju mi vzame okoli 
trideset ur, če se seveda nikjer ne 
zmotim. Če je kje kakšna pikica 
na napačnem mestu, pa moram 
celoten postopek ponoviti.« 

Teja Potočnik

Moja mlada leta, avtoportret 
Martina Enika

Prikaz tehnike polaganja 
pik ali strokovno tonski 

pointilizem
Pripomočki za gospodinjska opravila v pikicah
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Potovanje Kalanušarjevega Jožeta v času ujetništva v Rusiji

V rjavem dnevniku v ospredju so spomini iz ruskega ujetništva v 
letih 1915–1918.

Dnevnik iz ruskega ujetništva
Ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne je zgodovinsko društvo Lonka iz Stare Loke nadgradilo svoja 

prizadevanja za ohranjanje spomina in kulturne dediščine še z predavanjem Alojza Pavla Florjančiča o dnevniku iz 
ruskega ujetništva, ki ga je pisal Jože Žagar – Kalanušarjev iz Stare Loke.

Alojz Pavel Florjančič je spo-
mine iz Kalanušarjevega dnev-
nika strnil v knjigi z naslovom 
Spominski zapisnik avstrijskega 
ujetnika v Rusiji. Knjigo je izdalo 
Kulturno-zgodovinsko društvo 
Lonka in opisuje pot ujetnika Jo-
žeta Žagarja v ruskem ujetništvu 
od leta 1915 do 1918. Prva sve-
tovna vojna se je začela 28. julija 
1914 in je trajala do 11. novembra 
1918. Vanjo so bili vključeni vsi 
večji imperiji tistega časa in nji-
hovi zavezniki. 

Vojna in ujetništvo
Jože Žagar – Kalanušarjev iz 
Stare Loke se je rodil leta 1886 in 
je v letih svojega življenja napisal 
štirinajst dnevnikov. S pisanjem 
je začel, ko je bil na potovanju v 
Jeruzalemu 1910. leta in od takrat 
je bilo pisanje dnevnika njegovo 
vsakodnevno opravilo. V začet-
ku vojne je imel doma številno 
družino, zato so ga v vojno vpo-
klicali leto po njenem začetku. Iz 
vojašnice v Ljubljani, kamor je bil 
vpoklican, je bil preko Hartberga 
in Furstenfelda poslan na fron-
to na goro Makuvka na takratni 
avstrijsko-ruski meji, kjer je bil 
v juniju 1915 kot avstrijski vojak 
zajet. Po zajetju so vojaki prepe-
šačili dvesto kilometrov dolgo pot 
do mesta Brodi, kjer so jih strpali 
na vlak in odpeljali v ujetništvo 
v Sibirijo. V dnevniku je opisoval 
pusto pokrajino, kraje v njej in 
večdnevno potovanje v neznano. 
Ko so prispeli do mesta Buzuluk, 
so jih nastanili v revnih bivališčih, 

kjer so čakali na nadaljnji tran-
sport. V svojem dnevniku opisuje 
mesto, v katerem je bilo čutiti 
vpliv Azije; po njegovem mnenju 
je bilo umazano in povsem druga-
če kot doma. V dnevnik je zapisal, 
kako je bilo ponoči mraz in kako 
čez dan zelo vroče. Iz Buzuluka so 
ujetnika Jožeta Žagarja skupaj s 

drugimi slovanskimi ujetniki pre-
mestili v Rostov. Tam je pisal, da se 
je počutil kot suženj na dražbi, saj 
so po ujetnike hodili kmetje in jih 
izbirali za delo na svojih kmetijah. 
Žagarjevega Joža je vzel skupaj 
še z nekaj ujetniki bogat kmet 
na posestvo Kraljevetski. Ker je 
ta kmet s svojimi delavci slabo 

ravnal, so po ujetnike prišli vojaki 
in jih premestili na druge kmetije. 
Tako je bil odpeljan v Novočerkast 
in kasneje v Irinovko. Tam je v 
letih 2017 in 2018 delal pri družini 
Fedorja Ivanoviča Kamenova. 
Bil je dober delavec, ki so ga 
imeli zelo radi in so ga vzeli za 
svojega. Zaradi predanosti delu 
in zanesljivosti je lahko delal v 
kmetijski pisarni. V tem času se je 
zelo dobro naučil tudi ruski jezik. 
V svojem dnevniku piše, kako so 
si pri delu pomagali z kmetijsko 
mehanizacijo, ki je od doma ni 
poznal. Opisuje veliko kmetijo 
in dela, ki so jih opravljali. 

Vrnitev domov
Z začetkom ruske revolucije so 
se tudi v okolici Novočerkasta 
in Irinovska začeli nemiri. Jože 
Žagar je v svojem dnevniku na-
tančno opisal, kako je reševal 
lastnikovega sina in njegove 
vojaške kolege iz sosednjega 
mesta in kaj vse se jim je med 
reševanjem pripetilo. Proti 
koncu vojne, poleti 2018 so v 
Rostov prišli nemški in avstrijski 
vojaki ter zbrali ujetnike avstrij-
ske vojske. Tako je v začetku 
avgusta 2018 Joža zapustil rusko 
družino in se pridružil ujetni-
kom. Konec avgusta 2018 se je 
s tretjim transportom iz Rostova 
odpravil proti domu. V domači 
kraj je prispel 1. novembra 2018 
in v dnevnik napisal: »Avstrija 
je propadla, cesar je odstopil, 
začela se je Jugoslavija.«

Teja Potočnik

Za družino Dovžan so zbrali več kot 3000 evrov 
Na Osnovni šoli Cvetka Golarja 
na Trati so se že večkrat odzvali 
na nesreče, ki so zgodile ljudem 
v okolici. Poudarjajo, kako je 
pomembno, da si pred stiskami 
sočloveka ne zatiskamo oči. Na 
pobudo učiteljice Majde Kosec, 
ki zadnja leta živi blizu Tržiča, 
so h konkretni pomoči povabili 
vse zaposlene, otroke in njihove 
starše. Vodilu Unescove šole 
‚Učiti se biti‘ so tokrat dodali ‚Biti 
dober‘. Za družino Dolžan, ki jim 
je oktobrska ujma odnesla hišo, 

so zbrali 3250 evrov denarne 
pomoči in jih v sredo, 21. no-
vembra, predali gospe Elizabeti 
Dovžan. »Hvala! Iskrena hvala!« 
so bile besede, ki so odmevale v 
mali kavarni, kjer smo se srečali z 
gospo Elizabeto Dovžan. »Saj bi 
vas povabila na svoj dom, a tega 
žal nimam več,« je v žalosti do-
dala in se zahvalila vsem učen-
cem, staršem in zaposlenim, ki 
jim ni vseeno za njihovo usodo.

Teja Potočnik
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‚Škundra‘
V petek, 9. novembra, se je v Rokodelskem centru DUO zbrala pisana druščina vseh, ki jih zanima umetnost 
pletarske obrti. Janez Krišelj, pletarski mojster, je zbranim predstavil način pridobivanja viter in umetnost 

pletenja ter nastajanja čudovitih izdelkov iz lesa. 

Janez Krišelj je pravi mojster 
prepletanja viter, s katerimi 
ustvarja najrazličnejše pletarske 
izdelke – razne cajne različnih 
velikosti, lese za sušenje sadja 
in zelišč, košarice, koše, pleten-
ke, ‚cambohe‘ in košare … ter 
tudi ‚škundre‘. Na predstavitev 
je prinesel izdelke, s katerimi je 
želel prikazati, kaj se z znanjem 
prepletanja lahko naredi in čemu 
vsi ti izdelki lahko služijo. Potem 
je prisotnim nazorno razložil po-
samezne izraze in praktično pri-
kazal nastajanje košare, ki izvira 
iz Poljanske doline in se ji po 
domače pravi ‚škundra‘.

Udeleženci so najprej videli, 
kako iz leskove palice nastane 
vitra za prepletanje, kakšna mora 
biti palica in kolikokrat mora na 

kolenu počiti, da je prava za pre-
pletanje, nadalje pa še, kako se 
vitra oblikuje in obdela ter kako 
jo je najbolje takoj vplesti v iz-
delek. Preden pa se prepletanje 
začne, pa je za ‚škundro‘ treba 
pripraviti leseno podlago, obliko-
vano deščico, v katero se izvrtajo 
luknje za tako imenovana rebra, 
med katerimi se potem prepleta 
vitre. Mojster Janez Krišelj pravi, 
da je pri samem prepletanju pot-
rebno veliko vztrajnosti in tehnik, 
da je izdelek na koncu tak, kot 
mora biti. Udeleženci so se tudi 
poizkusili pri posameznih fazah 
in kar je bilo videti v rokah moj-
stra preprosto, v praksi ni bilo 
ravno tako. 

Teja Potočnik

Mojster Janez Krišelj pri izdelavi viter Material, ki se ga potrebuje pred začetkom izdelave.

 ‚Škundra‘ ali košara, ki se uporablja za razna kmečka opravila.
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Štamcar je tudi društveni fotograf Rovtarjev.

Sončnice na Sorškem polju

Koširjev mlin Ensemble Ankaran na festivalu Loka jo piha.

Zračni dvoboj čapelj, ki gnezdijo pri Nami.

Škofja Loka je zelo fotogenično mesto
Tone Štamcar, 58, iz slovenske metropole priseljeni Škofjeločan, je eden od tistih redkih meščanov, ki ga med 

sprehodi in opravki v Loki skoraj vedno spremlja fotoaparat. Kot strasten ljubiteljski fotograf pravi, da je Škofja 
Loka zelo fotogenično mesto, zato lahko dober opazovalec v tej tisočletni lepotici v svoj fotografski objektiv 

ujame številne zanimive motive. 

Skorajšnji upokojenec, ki si je kruh 
služil v znani slovenski pivovarni, 
ima zelo širok spekter fotografira-
nja. »Zelo rad slikam Koširjev mlin 
pri Kapucinskem mostu, in sicer v 
povezavi z igro svetlobe. Najbolj 
zanimiv prizor se ponuja takrat, ko 
so v ozadju temni oblaki, skozenj 
pa posvetijo sončni žarki. Takrat 
je objekt v svetlobi, zadaj pa je 
temno,« je povedal strojni tehnik, 
ki se je fotografske obrti leta 2002 
naučil na tečaju pod vodstvom Iz-
toka Bolčine in Arneja Hodaliča. 
Pred šestimi leti je imel svojo prvo 
samostojno razstavo v Slovenskem 
etnografskem muzeju, letos pa je 
svoja umetniška dela dal na ogled 
tudi na potujoči razstavi ob štiri-
deseti obletnici Zlatka Kavčiča, 
bobnarja, tolkalca in Prešernovega 
nagrajenca.

Ste vedeli, da v Loki gnezdijo 
čaplje?
Štamcar že dve leti spremlja čaplje, 
ki gnezdijo na bukvi in macesnu 

pri Nami. »Ni običajno, da si te 
živali svoj prostor pod soncem 
najdejo v središču mesta. Očitno 
se tukaj dobro počutijo, hrane 
imajo dovolj v bližnji Sori, vide-
ti je, da jih hrup ne moti. V svoj 
objektiv jih lovim s terase na Nami. 
Zanimivo jih je opazovati pred-
vsem pri dvobojih, ko se borijo 
za gradbeni material za gnezda 
in pogosto si med seboj kradejo 
vejice,« je dejal dolgoletni član 
Društva popotnih fotografov in 
fotoreporterjev, ki je lani razstav- 
ljalo tudi v Sokolskem domu na 
temo barv sveta. Na vprašanje, kaj 
mu pomeni fotografiranje, pravi, 
da skozi objektiv začneš videti svet 
okrog sebe drugače, bolj pozitiv-
no, ker v vsakem prizoru lahko naj-
deš nekaj lepega in atraktivnega. 
»Pravi fotograf bo tudi v še tako 
dolgočasnem motivu, kot je na 
primer bela stena, našel zanimive 
detajle,« je prepričan sogovornik, 
ki na svojih potovanjih ne razume 
številnih turistov, ki namesto da bi 
fotografirali znamenitosti mest, 
rajši delajo selfije, da se na slikah 
komaj ali sploh ne vidi, kje se na-
hajajo. Štamcar je kritičen tudi do 
oblastnikov, ki namenjajo premalo 
denarja za kulturo. »Po mojem 
mnenju je to ravno zato, ker kul-
tura, tako tudi fotografiranje, spre-
minja ljudi v odprte, razmišljujoče, 
kritične, čuteče osebnosti, to pa 
mnogim politikom po navadi ni 
najbolj všeč.« 

Damjan Likar

Tone Štamcar
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V duhu tradicije klekljanja
»Nova zbirka dobrih zgodb.« S temi besedami je glavni urednik Rudi Rejc jedrnato predstavil petnajste Železne 

niti, zbornik Selške doline. Po prijetnem glasbenem uvodu v izvedbi Toneta Habjana in Nejca Jemca so obiskovalci 
na predstavitvenem dogodku v Kulturnem domu Železniki dobili vpogled v dve izmed njih. 

Avtorici prispevkov, Katarina 
Primožič in Mojca Ferle, sta 
poslušalce s predstavitvijo čip-
karske šole in prvih učiteljiv klek-
ljanja popeljali v zgodovino čip-
karstva. Odločitev Muzejskega 
društva Železniki, da ta tematika 
dobi osrednjo predstavitev na 
dogodku, ni presenetljiva, saj 
čipkarska šola v letošnjem letu 
praznuje že 110 let. Poleg tega 
ne gre zanemariti, kako je ta obrt 
rešila marsikatero družino pred 
najhujšim pomanjkanjem, ko 
je železarstvo v Železnikih uga-
snilo. Kladivo so zamenjali kleklji 
in v začetku 20. stoletja v Železni-
kih skorajda ni bilo ženske, ki 
ne bi znala klekljati. »Ko se je v 
Železnikih rodila deklica, je sko-
raj zagotovo postala klekljarica,« 
je povedala Katarina Primožič. 
Kmalu se je povečala želja po 
izpopolnjevanju v znanju klek-

ljanja, zato je takratni učitelj v 
ljudski šoli Anton Sonc spodbu-
dil ustanovitev čipkarske šole. Na 
začetku je bil vpis zelo velik, saj je 
šolo obiskovalo od štirideset do 
petdeset učenk, starih od pet do 
petnajst let. V šoli so dobile vse 
potrebne pripomočke, klekljale 
so umetelne in najfinejše čipke, 
ki jih je šola prodajala na Dunaj. 
V učni proces je posegla druga 
svetovna vojna in ga zavrla. 
Želja po klekljarskem znanju pa 
ni zamrla in po vojni se je pouk 
nadaljeval. Iz medvojnega časa 
izhaja v skrivnost zavita zgodba 
o čipkarski obleki, ki so jo naro-
čili z Dunaja. »Za obleko z bole-
rom, ki so jo sklekljale tri sestre, 
je bilo rečeno, da je za špan-
sko princeso ali pa slovensko 
igralko Ito Rino,« je povedala 
Katarina Primožič. Vzorec je 
narisala domačinka Antonija 

Thaler, ena izmed bolj nadarje-
nih in izkušenih mojstric risanja 
vzorcev ter strokovna učiteljica 
klekljanja. Čeprav se je po vojni 
šola ponovno odprla, je vpis v 
šolo in obisk upadal. Z razvo-
jem industrije v kraju je čipka 
izgubljala na pomenu. Klekljanje 
se je povezovalo s časi pomanj-
kanja in revščine. Tako je po 
letu 1960 čipkarska šola zaprla 
vrata. Zatišje ni trajalo dolgo, 
saj so starši in otroci spodbudili 
organiziranje učenja klekljanja v 
okviru OŠ Železniki. Tako je leta 
1976 Helena Kramar, takratna 
razredna učiteljica, prevzela 
vodenje krožka. Zanimanje med 
mladimi je iz leta v leto raslo in 
tako je ponovno zaživela čip-
karska šola – še vedno v tesni 
povezavi z OŠ Železniki. Želja po 
učenju premetov je letos k vpisu 
prepričala 130 učencev. Kot 

pravi Katarina Primožič: »Mnogi 
trdijo, da je to najboljši krožek 
na šoli.« Tako ne preseneča, da 
čipke, ki jih učenci čipkarske 
šole Železniki pošiljajo na med-
narodne natečaje, prejemajo 
nagrade in dosegajo uspehe na 
tekmovanjih. Zahvala za napre-
dovanje klekljarstva v Železni-
kih zagotovo gre današnjim in 
preteklim učiteljicam. Mojca 
Ferle je na predstavitvi zbornika 
natančneje predstavila življenje 
že prej omenjene Antonije Thaler 
in Marije Reven, prve učiteljice 
v čipkarski šoli Železniki. Obe 
sta bili izkušeni risarki vzorcev 
in strokovni učiteljici klekljanja, 
ki sta močno zaznamovali čip-
karstvo v Železnikih, z delom v 
ustanovah DOZ in DOM v Lju-
bljani pa tudi razvoj narodne 
slovenske čipke. 

Helena Habjan
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Z domače terase naredil sto fotografij 
Loškega gradu

Nekaj fotografij Loškega gradu, za katere je Babnik na svojem Facebook profilu prejel največ všečkov.

Jagodni izbor oziroma enajst 
fotografij, ki so prejele največ 
všečkov na njegovem Facebook 
profilu, lahko do konca leta ob-
čudujemo v škofjeloški kavarni 
Vahtnca. »Rad iščem motive, ki 
jih še nikjer nisem zasledil, in 
fotografirati Loški grad v različ-
nih časovnih obdobjih ter iz iste 
pozicije mi je predstavljal izziv,« 

je povedal Babnik. Ljubiteljem 
sončnih zahodov bodo verjetno 
najbolj všeč poletne fotografi-
je, ko se sončna svetloba čez 
dan vedno bolj pomika proti 
gradu in se nad njim ustvari 
barvita večerna zarja. Avtor-
jeve jesenske fotografije pa 
nimajo toliko barvnih učinkov 
in so bolj temne, saj svetloba 

čez dan potuje od gradu proti 
Poljanski dolini. Za svoje foto-
grafske umetnine je na Face-
booku prejel številne pohvale. 
»Neka gospa mi je napisala, da 
je že obiskala naše mesto in ga 
bo ponovno, ker so jo navdušile 
slike,« je dejal sogovornik, ki 
vsak dan na svojem profilu ob-
javlja različne fotografije iz Loke. 

Po njegovih besedah je to zelo 
učinkovita turistična promocija 
za naše mesto. 

Damjan Likar

Puštalski umetnik in ljubiteljski fotograf Avgust Babnik v svoj objektiv rad zajema neobičajne motive iz naše 
srednjeveške lepotice. Tako je letos od maja do oktobra v različnih urah in vremenskih razmerah ter iz iste 

pozicije na domači terasi naredil kar sto fotografij škofjeloškega ponosa – Loškega gradu. 
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Če bi bila malo manj ‚firbčna‘
To je mnogokrat slišala od mame, ko se je kot majhna deklica skrivala pod klopjo ali za vrati in prisluškovala 

zgodbam, ki so jih pripovedovali obiskovalci v domači hiši. Ob podelitvi bronastega grba Občine Škofja Loka 
smo Marijo Krajnik, vodjo literarne sekcije Kulturno-umetniškega društva Janko Krmelj Reteče-Gorenja vas, 

povabili na zanimiv pogovor.

Povejte nam kaj o sebi in vašem 
življenju ter veselju do literatu-
re. Kdaj se je začelo?
Bila sem najmlajša v številni dru-
žini. Oče Matija Debelak je bil 
vojni invalid s soške fronte, sicer 
pa poklicni fotograf. Mati Amalija, 
roj. Kacin je v stari Jugoslaviji imela 
svojo trgovino v Sovodnju. Že kot 
dijakinja sem se preselila v Reteče, 
kjer živim in delam še danes. Pisati 
sem začela šele po svojem pet-
desetem letu, ko sem obiskovala 
Žabotovo literarno delavnico v 
Ljubljani. Pišem pesmi – haikuje, 
včasih dolge epske balade. Moja 
prva pesniška zbirka iz leta 1999 
nosi naslov Gube na njenem ob-
razu. Drugo samostojno delo iz 
leta 2006 so Korenine belih brez. 
V njej je popisana petstoletna 
zgodovina naše rodbine v Stari 
Oselici in Sovodnju. Leta 2013 je 
izšla še moja tretja knjiga Svet je 
svet in lep, ki sta jo uredila Neža 
Maurer in Marko Črtalič. Kot 
otrok sem bila zelo vedoželjna, 
včasih sem se morala skriti, da sem 
lahko prisluškovala zgodbam, ki so 
jih pripovedovali znanci, prijatelji, 
sosedje ali naključni obiskovalci. 
Ljudje, ki so prihajali, so pripovedo-
vali vse mogoče, takrat, po drugi 
svetovni vojni se je veliko dogajalo. 
Pogosto mi je mama rekla: »Če bi 
bila malo manj ‚firbčna‘, bi bilo 
pa tudi v redu.« Vse te govorice 
so ostale v meni in ko sem začela 
pisati zgodbe, so privrele na dan 
in z velikim zanosom sem pisala o 

zgodovini svoje družine. Knjige so 
me vedno zelo zanimale. Kot otrok 
sem s knjigo hodila okoli mame, 
bratov in sester in prosila, naj mi 
berejo. Pri šestih letih sem šla v 
šolo, takrat sem že sama brala. 
Kasneje sem brala, kadar se je le 
dalo. Od tod še vedno moja ljube-
zen do knjig.

Ste bili ob najavi dogodka pre-
senečeni ali ste vedeli, da se 
nekaj pripravlja? 
Če povem po pravici, sem bila zelo 
presenečena. Večkrat sem sama 
dala pobudo, da bi se tudi v našem 
KUD Janko Krmelj Reteče-Gorenja 
vas lahko bolj izpostavili. Zato je 
bilo presenečenje ob obvestilu o 
dodelitvi priznanja toliko večje. 
Pravzaprav sem se njegove veliči-
ne zavedala šele, ko sem priznanje 
prejela. Literatura me je vedno 
veselila in to kar počnem, delam 
iz veselja. Tega priznanja sem zelo 
vesela.

Že dvaindvajset let ste dejavni 
pri literarni sekciji KUD Janko 
Krmelj Reteče-Gorenja vas. 
Katere prireditve pripravljate? 
Kakšen je njihov namen? 
Ko sem se upokojila, sem se vpisala 
na literarno delavnico v Ljubljani, 
ki jo je vodil pisatelj Vlado Žabot. 
Tam sem spoznavala, kako je treba 
pisati in kakšen je pomen pisanja. 
Tam so nastale moje prve pesmi 
in kasneje tudi zgodbe. Pridružila 
sem se reteškemu kulturnemu 

društvu, v okviru katerega vsako 
leto organiziramo Reteški literar-
ni večer v počastitev kulturnega 
praznika. Do sedaj jih je bilo že 
dvaindvajset in vsi so bili lepo 
obiskani. Vsako leto pripravimo 
nekaj novega. Nove zgodbe in 
novi nastopajoči. Vedno povabi-
mo mladino, predvsem zato, da se 
tradicija kulturnega udejstvovanja 
v Retečah nadaljuje. Prejšnjo zimo 
sem s pomočjo moža, ki dogodke 
vestno fotografira, naredila album, 
v katerem so zbrane fotografije in 
zapiski vseh literarnih večerov in 
drugih nastopov ter dogodkov 
zadnjih dvaindvajsetih let.

Kakšni so vaši načrti za naprej?
Trenutno že razmišljam o literar-
nem večeru za naslednje leto – kaj 
bomo predstavili in kdo bo sodelo-
val. Sodelujem pri Večerih na vasi 

in pri drugih dogodkih. Vključena 
sem v dejavnosti javnega sklada, 
sodelujem s seniorji na Jesenicah 
in s primorskimi muzeji v Idriji, 
Tolminu, Cerknem in drugimi, tako 
da mi idej za delo ne zmanjka. 

Teja Potočnik

Marija Krajnik na podelitvi 
bronastega občinskega 

priznanja (Foto: arhiv Marije 
Krajnik)
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Loka da Camera in Ana Julija Mlejnik

Ana Julija Mlejnik, ki o sebi rada 
reče, da je Ločanka z Lontrga, 
je junija končala študij na kon-
servatoriju v Bruslju. Poletje je 
izkoristila za raznoliko glasbeno 
življenje, ki ga je popestrila s poto-
vanji na poletno koncertiranje na 
Japonskem, v Franciji in Kanadi ter 
pripravo na festival v Škofji Loki. 
Priprave so bile predvsem admi-
nistrativnega značaja in komaj 
je čakala, da jutranjo pisarniško 
rutino za računalnikom zamenja 
za vadenje za koncert. Vesela je, 
da se ji na glasbenem področju 
toliko dogaja in da lahko svojo 
glasbo, v katero je toliko vložila, 
deli tudi z domačim občinstvom. 

Od kod ideja za koncert v Škofji 
Loki s tujimi glasbeniki?
Ideja za koncert se je porodila kot 
želja, da velike umetnike, ki sem jih 
spoznala med študijem ali na raz-
ličnih koncertiranjih, predstavim 

doma v Škofji Loki. Poleg tega sem 
imela tudi veliko željo, da enkrat 
nastopim skupaj z očetom na pra-
vem koncertu, ne samo doma v 
dnevni sobi. Vse želje so se zlagale 
skupaj do dne, ko sem si preprosto 
rekla, zakaj ne bi sama organizirala 
festivala v Škofji Loki. Loka nima fe-
stivala komorne glasbe, ki jo imam 

Ana Julija Mlejnik (Arhiv Ane 
Julije Mlejnik)

Izjave nastopajočih

Miloš Mlejnik: »Zelo sem ponosen na svojo 
hčerko Ano Julijo! Festival Loka da Camera 
je fantastično uspel. V enem tednu je Ana 
odigrala tri različne koncertne programe. 
Pokazala in dokazala je, kaj zmore kot vio-
linistka in organizatorka festivala. Dočakal 
sem tudi svoj prvi nastop z njo in to prav v 
Škofji Loki. Nepopisno sem užival, saj se glasbi 
predajava na enak način. Srčno si želim še 
mnogo takih nastopov.«

Lorenzo Cossi: »Mislim, da je bilo na festivalu 
vse super. Lokacija, čeprav zelo intimna, se je 
izkazala kot preprosto najboljša za komorno 
glasbo. Kot pianist sem užival, ko sem igral 
na tem lepem glasbilu. Toplina občinstva 
je nakazovala velik uspeh festivala. Glasba s 
tako čutečimi glasbeniki je darilo in globoko 
veselje! Najlepša hvala, da sem bil lahko gost 
dogodka.«

Carlo Prampolini: »Domov sem se vrnil 
s čudovitimi spomini, saj sem že drugič 
nastopal v prekrasni Škofji Loki. Prijetna kon-
certna dvorana Puštala je intimno okolje, je 
polno energije in tu sem imel možnost čutiti 
neposreden stik z občinstvom, ki je izražalo 
izjemno toplino in navdušenje. S celotno 
organizacijo dogodka Loka da Camera sem 
bil zelo zadovoljen: počutil sem se kot gost 
in kot profesionalec, zahvaljujoč odlični 
skrbi in organizaciji Ane Julije. Izkazala se 
je tudi za čudovitega duo partnerja, ki zdru-
žuje čudovito igranje z jasnimi glasbenimi 
nameni. Upam, da se bom Ani Juliji lahko 
pridružil tudi pri naslednjem festivalu Loka 
da Camera!«

David Dupouy: »Festival v Škofji Loki je bil 
zelo prijetno doživetje. Vse od organizaci-
je do koncertne dvorane in navdušenega 
občinstva mi je pustilo zelo lep spomin. 
Sam kraj je zelo prijeten, miren in popoln 
za igranje tako lepe glasbe, kot je bila 
predstavljena na tem festivalu. Dogodek 
v Škofji Loki je bil zame moj prvi stik s 
Slovenijo in resnično upam, da se bom 
spet vrnil in pri vas še nastopal. Slovenci 
ste s tujci tako zelo prijazni in nasmejani. 
V Škofji Loki sem res užival. Poleg vsega je 
bila Ana Julija odlična gostiteljica in poču-
til sem se udobno kot doma. Zato upam, 
da se kmalu spet vrnem v Slovenijo!« 

V prvi polovici novembra je škofjeloško občinstvo navdušil festival z naslovom Loka da Camera, ki ga je kot 
svoj prvi pravi glasbeni dogodek organizirala mlada violinistka Ana Julija Mlejnik, s katero smo se pogovarjali o 

festivalu, njegovi izvedbi, gostih in njihovih občutkih ob obisku Škofje Loke.

Svet KS Godešič vošči Vesele 
praznike in srečno novo leto, 

tako vsem Godešankam in 
Godešanom, kakor tudi vsem 

ostalim občanom.

Vse dobro želimo tudi novo 
izvoljenemu svetu KS Godešič, 

ki bo v naslednjih štirih letih 
predstavljala našo KS.
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Svet ljubi zmagovalce.
Svet ima navado narediti prostor človeku,

čigar besede in dejanja izpričujejo,
da ve, kam gre.

V letu 2019 vam želimo,
da boste tudi vi zelo odločno krenili
proti svojemu življenjskemu cilju!

82 let od ustanovitve
1937 – 2019

najraje, saj povezuje ljudi v neko 
prijetno intimno vzdušje. Ustva-
ri prijateljsko glasbeno vzdušje 
nekaj glasbenikov na odru, ki ga 
prenesejo na poslušalce … in še 
jesen, bolj kratki megleni dnevi, 
ki potrebujejo motivacijo dobre 
glasbe … in tako je nastala Loka 
da Camera.

Koga si povabila v goste?
Izbrala sem glasbenike, za katere 
sem vedela, da se lahko zanesem 
nanje. Prvič organizirati festival 
se mi je zdel korak v temo, nisem 
vedela, kako stresno bo vse skupaj, 
zato sem izbrala ljudi, za katere 
sem vedela, da mi bodo v podpo-
ro. Na prvem koncertu je z menoj 
nastopil pianist Carlo Prampolini, 
s katerim sva začela sodelovati 
pred dobre pol leta, poznava pa 
se že ves čas študija v Bruslju. Z 
njim se dobro razumem in imava 
zelo podoben glasbeni pogled. 
Na drugem koncertu sem igrala 
s svojim očetom, violončelistom 
Milošem Mlejnikom in pianistom 
Lorenzom Cossijem, ki je name 
naredil vtis dve poletji nazaj, ko 
sva skupaj nastopala v Avstriji. 
Je virtuozen pianist s čudovitim 
karakterjem in odnosom do dela. 
Violist David Dupouy in violinist-

ka Marika Przybyl pa prihajata iz 
Francije in Poljske in smo skupaj 
s Sebastianom Bertoncljem že 
dobro utečen Adria kvartet.

Vsi trije koncerti so bili zelo 
uspešni, napolnili so dvorano 
grajske kapelice v Puštalskem 
gradu in navdušili poslušalce. 
Kakšni so vtisi, kakšna so bila 
pričakovanja? Je bil prisoten 
tudi strah? 
Neizmerno sem vesela, ker je bilo 
na vseh koncertih veliko obisko-
valcev, v petek je bilo treba doda-
jati sedeže, obiskovalci so sedeli 
tudi na odru in stali v ozadju in 
dvorana je bila res natrpana. Res 
me je razveselilo, ko sem videla, 
da ljudje cenijo trud, ki sem ga 
vložila v organizacijo in priprave. 
Odzivi so bili zelo čustveni, zelo 
navdušeni. Pri organizaciji kon-
certa je vedno riziko, strah, da je 
lahko dvorana prazna, kar se pri 
klasični glasbi lahko zgodi. Glede 
na odziv upam, da smo komorno 
glasbo Škofji Loki res predstavili 
v dobri luči. 

Kako razmišljaš za naprej? Bo 
festival Loka de Camera pos-
tal tradicionalni škofjeloški 
jesenski koncert?

Zelo si želim, da bi s festivalom 
lahko nadaljevali in ga organizi-
rali vsako leto v jesenskem času. 
Vedno se zatakne pri denarju in 
srčno upam, da mi do naslednje 
organizacije uspe zbrati dovolj 
sredstev. Pri letošnjem koncertu 
se moram iz srca zahvaliti Glas-
beni šoli Škofja Loka, ki nam je 
ponudila prostor, in Občini Škofja 
Loka, ki je ponudila gostovanje 
za glasbenike, še vedno pa sem 

Sebastian Bertoncelj: »Festival Loka da 
Camera sem doživel kot poslušalec in pou-
stvarjalec ter v obeh vlogah izredno užival. Že 
v svojem prvem letu je povezoval na lokalni, 
regionalni in evropski ravni s prefinjenim in 
premišljenim programskim konceptom, ki 
je – sodeč po nabito polni kapeli – prepričal 
tudi občinstvo. Topel sprejem poslušalcev 
je mojo odrsko izkušnjo naredil nepozabno. 
Se vidimo naslednje leto?!«

Marika Przybyl: »Svoje izkušnje na festivalu 
ne morem opisati z drugimi besedami, kot sta 
veselje in navdušenje. Igranje z entuziastič-
nimi glasbeniki v popolnoma polni dvorani 
s pozorno in prijazno publiko je nekaj, kar si 
vsak umetnik želi pri svojim delu.«

morala zbrati ogromno denarja 
za potne stroške in simbolične 
honorarje (za katere pa ne bi 
prišel noben glasbenik, če ne bi 
bil moj prijatelj), zato gre zahvala 
tudi vsem sponozorjem. Z delom 
za nov dogodek začenjam že jutri 
in upam, da se naslednje leto spet 
srečamo na novem festivalu Loka 
da Camera. 

Teja Potočnik
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Kaj so letos prinesle čebele?

Čebelarsko društvo Škofja Loka 
je staro društvo, ki je bilo usta-
novljeno leta 1905. Vanj je vklju-
čenih okoli 140 članov iz širšega 
škofjeloškega območja, nekateri 
pa prihajajo tudi iz bolj odda-
ljenih krajev. Škofjeloški pašni 
red je določen znotraj ozemlja 
škofjeloške občine.

Čebele se pripravljajo na poči-
tek. Kaj še trenutno počne čebe-
lar in do kdaj čebele počivajo?
Pri čebelah smo z opravili skoraj 
končali. Čaka nas še eno delo, 
to je zimsko zdravljenje proti 
varoji. Ta je prisotna že več kot 
trideset let, zadnja leta pa se o 
njej nekoliko več govori. S stra-
hom pričakujemo, kaj bo nasle-
dnjo pomlad, saj smo zasledili 
kar nekaj poročanj čebelarjev o 
velikih jesenskih izgubah čebel. 
Za letos je značilno, da nekako 
do poletja varoja niti ni bila pre-
tirano prisotna in smo jo lahko 
obvladovali, po zaključenem 
pašnem obdobju pa se je zelo 
hitro razširila. Čebele so trenu-
tno v mirovanju. Če bo čez zimo 
še kakšen zelo lep, topel sončen 
dan, bodo še malo izletele iz če-
belnjaka, da se otrebijo, sicer pa 
do marca kakšnih večjih aktiv-

nosti med njimi ne pričakujemo. 
Za čebelarje je pomembno, da 
nekje v januarju prične matica 
zalegati prva jajčeca in ustvarja-
ti nov čebelji zarod. 

Kakšen je bil letošnji pridelek 
medu in kaj je nanj vplivajo?
Značilnost letošnjega leta je, 
da je bilo na Škofjeloškem zelo 
slabo gozdno medenje. Smreka 
skoraj ni medila, enako velja tudi 
za javor in nekatere druge vrste, 
tako da smo čebelarji s stalnimi 
čebelnjaki na Škofjeloškem ime-
li bolj slabo sezono. Nekoliko se 
je izboljšala nekje sredi julija, ko 
se je razvilo gozdno medenje 
predvsem hoje oziroma jelke. 
Po eni strani smo bili tega veseli, 
ker je bila sezona slaba in si na 
koncu vsakega pridelka vesel. 
Po drugi strani pa to pozno po-
letno medenje ne vpliva dobro 
na čebele, ker jih izčrpava. Na-
mesto da bi se pripravljale na 
počitek, na zimo, še delajo in je 
potem opravilo čebelarja, da jih 
dobro pripravi na zimo, v takem 
primeru še bolj zahtevno. Cvet-
ličnega medu s travnikov je bilo 
letos nekaj več. Sicer pa je bilo 
medenje po posameznih ob-
močjih Slovenije zelo različno. 

Nekateri so imeli boljšo letino 
in to se je poznalo tudi pri tistih 
naših čebelarjih, ki lahko vozijo 
čebele tudi drugam na pašo. Ti 
so lahko z letošnjo sezono, če so 
bili na pravem mestu, zelo zado-
voljni. Na letino lahko vplivajo 
različni dejavniki. Najprej nara-
va. Večinoma pa na čebelarsko 
letino najbolj vpliva vreme. Tista 
obdobja, ko rastline medijo, so 
relativno kratka – teden, dva in 
če je takrat dež ali huda vročina, 
tega medenja ni. Take primere 
dežja smo imeli v času medenja 
kostanja sredi junija, kar se nam 
je pokazalo na pridelku. 

Kakšno je povpraševanje po 
medu? Ga porabimo več?
Trenutno je glavno delo če-
belarjev usmerjeno v prodajo 
medu. Glede na letošnjo se-
zono ga pridelamo premalo, 
povpraševanje po medu je 
vsako leto večje, tako da se vsaj 
v našem društvu čebelarji že 
nekaj let sprašujemo, kako za-
dovoljiti potrebe uporabnikov. 
Zadnje res odlično leto je bilo 
leto 2013, ko je nekaj medu 
pri čebelarjih tudi ostalo. Ko 
je bila naslednja letina slaba, 
nam je dodatna zaloga prišla 

zelo prav. Med je trajno živilo, 
ki je uporabno najmanj dve 
leti, lahko tudi pet ali šest. Vsak 
med se strdi, le akacijev se ne. 
Strjevanje je naraven proces in 
če se med strdi, je to garancija, 
da imamo pristen naravni med. 

Slovenci smo narod z boga-
to čebelarsko tradicijo. Posebej 
bi omenil letošnji svetovni dan 
čebel, s katerimi smo se vsi kar 
poistovetili. Čebelarji smo vese-
li in ponosni, ker se vedno več 
ljudi zanima za čebelarstvo in se 
med člani povečuje tudi število 
čebelark. 

Teja Potočnik

Dogodki na loški športni sceni

zračno puško, na katerem so 
njihove strelke osvojile naslov 
državnih prvakinj. Novembra 
pa so na 38. športno-rekreacij-
skih igrah tekmovali v šestih 
panogah. Tekmovalci društva 
upokojencev so bili uspešni 
predvsem v namiznem tenisu  in 
kegljanju ženskih ekip, kjer so 
osvojili drugo mesto, v ženskem 
balinanju pa so njihove članice 
ugnale konkurenco in bile na 
koncu zmagovalke. Člani Keglja-

škega kluba Knauf Insulation 
so novembra odigrali štiri tekme 
v drugi ligi Zahod in zabeležili 
štiri zmage. Po koncu jesenskega 
dela sezone je klub na šestem 
mestu v drugi ligi Zahod. Do 
začetka spomladanskega dela 
sezone bodo igralci pridno tre-
nirali, da bodo z dobrimi rezultati 
še višje na lestvici. Decembra 
organizirajo že 21. tradicionalni 
kegljaški turnir Pokal Loka, ki 
se začne v torek, 4. decembra, 

in traja vse do 22. decembra. 
Potekal bo ob torkih, četrtkih 
in sobotah. Škofjeloški kegljači 
vas vabijo k ogledu tekmovanj. 
Omenimo naj še rezultate moške 
odbojkarske ekipe, ki se je z 
novo zmago povzpela na drugo 
mesto v ekipi 3. DOL. Prvo zmago 
v kvalifikacijah za A-ligo so si 
z odlično igro priborili starejši 
dečki, ki so premagali ekipo Ljub- 
ljana volley.

Teja Potočnik

Aleš Demšar, predsednik 
Čebelarskega društva Škofja 
Loka (Foto: Stanislav Šturm)

Balinarski klub Trata, ki igra v 
super ligi, je pričel s tekmovanji. 
Gostili so ekipo Hrast in zmagali 
z 19:7, v drugem krogu so pre-
magali Košano z 20:6, v tretjem 
krogu pa Zabiče z rezultatom 
18:8. V četrtem krogu so uspeš-
ni balinarji žal morali priznati 
poraz močnejšega kluba Skala. 
Športniki in športnice društva 
upokojencev so že v prejšnji 
mesec sodelovali na državnem 
prvenstvu ZDUS v streljanju z 

Tudi tokrat vas obveščamo o nekaterih dogodkih na loški športni sceni. V glavnem gre za dvoranska tekmovanja, 
saj sneg še ni ponudil možnosti za zimske športe v okolici. Posredujemo vam nekaj rezultatov športnikov in 

športnic škofjeloških klubov. 

Čebelarska sezona se običajno zaključuje od sredine do konca avgusta, če ne medi jelka, pa že konec julija. 
Ponekod po Sloveniji je bila čebelarska letina odlična. Najbolj se lahko pohvalijo Primorci in Dolenjci.  

Kakšna je bila letina na Škofjeloškem, pri Čebelarskem društvu Škofja Loka,  
pa smo se pogovarjali z predsednikom društva Alešem Demšarjem.
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Z Izložbami domišljije spodbujajo  
lokalne nakupe

Izložbe domišljije tudi v letošnjem veselem decembru povezujejo večje število škofjeloških rokodelcev, 
umetnikov, oblikovalcev, fotografov, ilustratorjev in drugih ustvarjalcev, ki so v najrazličnejših prostorih v 

mestnem jedru Škofje Loke pripravili prodajne razstave svojih izdelkov.

Namen Izložb domišljije je pro-
mocija ustvarjalnosti na Škofje-
loškem pa tudi oživljanje starega 
mestnega jedra in spodbujanje 
odgovornega potrošništva ter 
lokalnih nakupov. Ponujajo ce-
lostno izkušnjo novoletnega 
obdarovanja in ozaveščeno 
potrošništvo, zelo drugačno od 
prenatrpanih trgovskih centrov. 
Izložbe domišljije namreč preple-
tajo odkrivanje srednjeveških ulic 
in trgov Škofje Loke, sproščene 
pogovore z ustvarjalci in premi-
šljeno izbiro unikatnega darila 
za naše najbližje. Projekt poteka 
od leta 2015, letos pa sodeluje 
kar petnajst organizacij – Loški 
muzej Škofja Loka (ki vodi in ko-
ordinira projekt) z Galerijo Ivana 
Groharja in muzejsko prodajal-
no, Sokolski dom Škofja Loka, 

Rokodelski center DUO Škofja 
Loka, kreativni center Kreativnice, 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, atelje Amuse, trgovinica 
Rozamunda, delavnica Moj Dom, 
Turistično društvo Škofja Loka, 
trgovina Paleta, Čipke Mojca, Je-
sharna, Kavarna Vahtnca, Kavarna 
in slaščičarna Homan. »V projektu 
Izložbe domišljije sodelujemo 
zato, ker je eden lepših in po-
membnejših za Škofjo Loko in oži-
vljanje starega mestnega jedra. 
Le s povezovanjem in skupnim 
delom bomo premaknili meje 
in dosegali širše kroge ljudi za 
odgovorno potrošništvo,« je 
povedala Kati Sekirnik, vodja 
centra Kreativnice s Spodnjega 
trga, v katerem razstavljajo lo-
kalne tekstilne ustvarjalke. Pri 
njih so na voljo tekstilni izdelki 

v različnih tehnikah. Ponujajo 
izdelke za dom (sedala, tabure-
je, pregrinjala, odeje, namizne 
tekače, vzglavnike … ) in tiste za 
osebno rabo (tkane in polstene 
šale, rokavice, pokrivala, copate, 

torbe, nakit, mila, oblačila …). 
Vsi izdelki so ročno izdelani iz 
naravnih materialov, nosijo visoko 
dodano vrednost in so estetsko 
izpopolnjeni. 

Damjan Likar

Prepoznaven logotip v projektu Izložbe domišljije 
(Foto: Tone Štamcar)
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Ko se ne spomniš več … 

Prav za ljudi, ki so se srečali s to 
boleznijo in za pomoč njihovim 
svojcem, so v torek 27. novembra 
v Centru slepih in slabovidnih 
(CSS) v Škofji Loki odprli preno-
vljeni oddelek za stanovalce z 
demenco in obenem še demenci 
prijazno točko. Kot je povedala 
direktorica CSS Silva Košnjek, 
so novi prostori namenjeni šti-
riindvajsetim stanovalcem z de-
menco, ki so med trimesečno pre-
novo začasno bivali v preurejeni 
Burnikovi dvorani CSS. Investicijo 
so krili iz lastnih sredstev in z ve-
likim delovnim prispevkom ter 
sodelovanjem vseh zaposlenih. 
CSS ima že več kot deset let regi-
strirano tudi društvo Spominčica. 
V zadnjih letih so še bolj aktivno 
pristopili k osveščanju občanov in 
svojcev, tako v ustanovi kot v do-
mačem okolju. Zaradi potreb po 
ozaveščanju zmanjšati stigmo te 
bolezni so v CSS pristopili v mrežo 
Spominčice Demenci prijazna 
točka, o kateri je več povedala 
predsednica društva Spominčica 
– Alzheimer Slovenija Štefanija 
Zlobec. Najprej je poudarila, da 
ima Škofja Loka velik prispevek k 
ustanovitvi društva Spominčica, 
saj je bil dr. Aleš Kogoj, ki je us-
tanovil Spominčico leta 1997, iz 
škofjeloških koncev. Bil je eden 
redkih, ki se je že v tistih časih 
zavedal, da je demenca v porastu, 
da traja dolgo in predstavlja velik 
problem tako za bolnike kot nji-
hove svojce. Svojci so tisti, ki za 
ustrezno razumevanje bolezni 

potrebujejo strokovno pomoč in 
podporo. Zato je Spominčica za-
čela z ozaveščanjem vse Slovenije 
o prepoznavanju prvih znakov z 
namenom, da se bolnika čim prej 
vključi v strokovno obravnavo. 
»Zavedamo se, da se o bolezni 
premalo govori, se je celo ne priz-
nava in skriva, ko pa ta z vsemi 
posledicami udari na plano, je 
za zdravljenje oz. zaviranje bo-
lezni mnogokrat že prepozno. V 
zadnjih desetih letih je bil na tem 
področju narejen velik napredek. 
Dokaz tega so tudi na novo ureje-
ni prostori CSS. Bolezen ne izbira, 
včasih je bila to bolezen starih, 
danes pa za demenco obolevajo 
tudi mlajši od petinštirideset let,« 
je poudarila Štefanija Zlobec. 

Demenci prijazna točka 
V CSS je že sedemdeseta tovrstna 
točka v Sloveniji. Njen namen je 
osveščanje vseh udeleženih v 
bolezni. Najprej oseb z demenco, 
tistih v zgodnji fazi, ki še lahko 
hodijo, vendar nimajo več pro-
storske orientacije, zato se po-
gosto zgubijo in ne najdejo poti 
domov. Zelo pomembno je, da 
vsi vemo, kaj pomeni demenca, 
kakšni so znaki, kako komuni-
cirati in kako pristopiti, da tem 
ljudem lahko v njihovih težavah 
tudi pomagamo. Večina oseb 
z demenco ne živi v domovih 
za starejše, ampak v domačem 
okolju, zato so točke namenje-
ne njim in njihovim družinam 
ter vsem nam, ki živimo v lokalni 

skupnosti. Na demenci prijazni 
točki se lahko zglasijo svojci in 
povprašajo vse, kar jih o demenci 
zanima, dobijo nasvet, podporo 
in odgovore na vprašanja, ki se 
jim v zvezi z demenco v domačem 
okolju porajajo, strokovno uspo-
sobljeno osebje pa jim pri tem z 
veseljem pomaga. Na tej točki se 
lahko oglasijo in dobijo osnovne 
informacije tudi zaposleni v dru-
gih institucijah, npr. zaposleni v 
trgovini, banki, policisti, gasilci 
…, saj bodo tako lažje razumeli 
bolezen ter v primernem trenutku 
znali ustrezno reagirati. Namen 
demenci prijazne točke je torej 
narediti demenci prijazno okolje, 
da bo posameznik z demenco čim 
dlje lahko živel v domačem okolju. 

O tej žgoči problematiki smo 
se pogovarjali z višjo delovno te-
rapevtko iz CSS Romano Kumer, 
ki nam je povedala: »Prvi znaki 
demence so: postopna izguba 
spomina, težave pri govoru, oseb-
nostne in vedenjske spremembe, 
upad intelektualnih funkcij, teža-
ve pri vsakodnevnih opravilih, 
iskanje, izgubljanje in prestavlja-
nje stvari, težave pri krajevni in 
časovni orientaciji, neskončno 
ponavljanje enih in istih vpra-
šanj, spremembe čustvovanja 
in razpoloženja, zapiranje vase 
in izogibanje družbi. Osebam z 
demenco je zaposlitev najboljši 
način za pomirjanje, vračanje nji-
hove samozavesti in navezovanje 
stikov z okoljem. Posameznika 
zaposlimo z dejavnostmi, ki jih 
pozna in jih zna (ali jih je znal) 
izvajati. Te dejavnosti naj teme-
ljijo na preteklih spretnostih, da 
lahko posameznik doživlja uspeh 
in zadovoljstvo pri izvajanju. Te 
dejavnosti naj bodo izvajanje 
preprostih gospodinjskih del, 
domačih opravil, utrjevanje roč-
nih spretnosti, pisanje in iskanje 
besed, razvrščanje predmetov 
glede na različne lastnosti, iska-
nje števil glede na število pred-
metov, igranje družabnih iger, 
obisk prijateljev in pogovor, 
poslušanje glasbe. Napačno je, 
da namesto bolnika opravljamo 
obveznosti, če jih še zmore sam, 
saj mu s tem jemljemo možnost, 

da ohranja spretnosti, ki jih še ima. 
Pomembno je, da so ljudje okoli 
bolnika prijazni. V pogovoru z bol-
nikom z demenco se je treba izo-
gibati konfliktnih situacij. Osebe 
z demenco ne popravljajmo in ji 
ne vsiljujmo svojih misli ali besed. 
Uporabljamo kratke in razumlji-
ve stavke in ne prepričujmo jih, 
da so njihove besede napačne. 
Ravnajmo smotrno, uporabljajmo 
vprašanja, ki zahtevajo odgovor 
da ali ne ter uporabljajmo prija-
zen dotik. Spodbujajmo njihovo 
dobro voljo, sproščenost in smeh. 

Pojav bolezni je v naraščanju, 
številke so zelo ohlapne, pravih 
podatkov o številu bolnikov niti 
za državo niti za občino posebej 
nimamo. Številke se vseskozi spre-
minjajo. Tako kot velja za Slovenijo, 
je tudi na Škofjeloškem bolezen 
v porastu. Začetna stopnja se 
mnogokrat niti ne identificira, v 
statistiko so vključeni zgolj tisti, 
ki stopijo v stik z zdravnikom, 
specialistom in imajo diagnozo 
demenca. Pomembno je, da poz-
namo preventivo, preden se nas 
bolezen dotakne. Izberimo zdrav 
način življenja, s katerim vplivamo 
na zdravje telesa in možganov. 
Skrbimo za svoje srce, telesno in 
umsko aktivnost, zdravo prehrano, 
kakovostno spanje in druženje.

Zapis končajmo  
z mislijo …
Sam sem v svojem svetu …, ti pa 
hočeš, da se spomnim, ti pojas-
nim, opisujem, pripovedujem, da 
se odločim in načrtujem. Skupaj 
sva, a vsak v svojem svetu. 

Teja Potočnik

Svečano odprtje novih 
prostorov oddelka za 
stanovalce z demenco

Nove prijazne in sodobno opremljene spalnice

Vsak človek kdaj kaj pozabi. Najraje pozabljajo otroci, kadar kaj ni po njihovi volji. Pozabljamo tudi odrasli, ker 
smo ujeti v vsakdanje hitenje in stres, in pozabljajo tudi starejši. V naši dobi pa gre lahko tudi za zelo neprijeten 

pojav Alzheimerjeve bolezni, ki ji rečemo demenca in postopno vodi v trajno izgubo spomina.
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Modrosti različnih obdobij v življenju 
ženske 

Ženske se v različnih življenj-
skih obdobjih soočamo z najra-
zličnejšimi težavami. Vsaka se 
z njimi spopada na svoj način, 
kakor najbolje ve in zna. Kako jih 
razumeti, prebroditi in si poma-
gati? Z odkritim pogovorom in 
zgodbami iz različnih obdobij, z 
meditacijo, plesom in energijski-
mi vajami so udeleženke srečanja 
raziskovale, kako odgovoriti na 
težave in si pomagati, da se lažje 
in bolj samozavestno soočijo s 
spremembami, ki jih prinaša živ-
ljenje. Življenje ženske se odvija 
skozi različna življenjska obdob-
ja. Začne se z otroštvom, nadalju-
je v najstniška leta in puberteto, 
prestopi v odraslost, partnerstvo 
in materinstvo ter skozi zrela leta 
pripelje v obdobje mene in v 
starost. Vsako obdobje pusti na 
ženski svoj pečat, vsako obdobje 
ima svoje čare in zgodbe. 

Deklica, dekle…
Naša osebnost se oblikuje v 
otroštvu. Kolikokrat pomislite, 
kakšno je bilo vaše otroštvo? Je 
bilo srečno, veselo, se ga spomi-
njate z nasmehom na obrazu 
ali so vaše misli nejasne, ne-
prijetne in sive? Kakšen je bil 
med odraščanjem vaš odnos 
s starši in okolico? Ste pozna-
li in živeli ljubezen ali so bili v 
družini prepiri? Skozi različne 
zgodbe, ki so jih pripovedovale 
udeleženke, se je slikalo zelo 
različno otroštvo deklic, ki so 
na raznotere načine doživljale 
svoja za razvoj osebnosti naj-
pomembnejša leta. Iz tega ob-
dobja so v njih ostale sledi, ki se 
jih mogoče sploh ne zavedajo, 
skrile so se nekam v ozadje in 
prav po tiho pokukajo na plan 
v različnih situacijah, ki se jim 
danes postavijo na pot. V tem 
obdobju se oblikuje osebnost. V 
prvih sedmih letih se ustvari ma-

trica, naš odnos do sebe in naših 
najbližjih, oblikuje se odnos do 
tega, kako se imamo radi in kako 
se cenimo skozi odnose, ki smo 
jih bili deležni kot majhni otroci. 
V naslednjih letih do pubertete 
pa se deklič v tem svetu s prido-
bljenimi izkušnjami in navadami 
skuša znajti. Tako otroštvo in 
brezskrbna leta malih deklic 
hitro pritečejo v najstniška leta. 
V leta, ko se spreminja telo in 
glava postane pestra meša-
nica različnih misli in idej, ko 
se preizkuša, do kod lahko, in 
prestopa meje. V najstniškem 
obdobju dekle ugotavlja, kdo 
je, kam sodi in kaj se dogaja v 
njej. Kaj puberteta prinaša, kaj 
pomeni? Tudi v tem obdobju 
je nadvse pomemben odnos z 
najbližjimi, starši, starimi starši 
in iskanje novih prijateljstev. 
Nato deklica postane dekle in 
ženska. Ali o tem kaj ve? Sta ji 
starša razložila, kaj to pomeni, 
ali sta samo zamahnila z roko in 
rekla, da bo že videla? Potem pa 
je bilo dekle prestrašeno, bilo jo 
je sram in si je samo poiskalo 
razlago. V puberteti se dekle 
sprašuje, kaj jo čaka, kako bo vse 

skupaj izpeljalo in kako dožive-
lo. To je obdobje prve ljubezni, 
iskanje vrednot in predstav, kak-
šen naj bo njen partner. 

Mati in žena…
Ta pride ali pa tudi ne. Pot, ki 
smo jo prehodili v otroških in 
najstniških letih, nam je zapustila 
življenjske izkušnje. Pogosto se 
izkaže, da so partnerji takšni, 
kot so bili vzorci v naši druži-
ni. Pred nami so samostojnost, 
oblikovanje lastnega gnezda 
in eksistence. Na svet prijokajo 
prvi otroci in življenje postane 
vrtiljak med otrokom, part- 
nerjem, službo in domom, na 
vse, kar je izven tega, pa komaj 
utegnemo pomisliti. Ujeti smo 
v vsakdanjo rutino dogodkov 
in pravila, ki smo si jih postavili 
sami. Kaj pomeni materinstvo? 
Odpirajo se vprašanja, ali bom 
kot mama izkušnje iz otroštva 
uporabila enako ali drugače, kot 
sem jih doživljala sama, bom 
s partnerjem oblikovala enak 
ali drugačen odnos, kot sta ga 
imela moja starša. Se ženska v 
tem obdobju uspe vprašati, če 
je tudi sama srečna? Ker življenje 

teče po neki rutini, včasih na to 
niti ne pomisli. Potem otroci od-
rastejo, znajo in želijo živeti zase 
in mama postane zrela ženska, 
ki začne razmišljati, kaj pa zdaj, 
kakšen je odnos s partnerjem, 
si zaupata, sta rada skupaj, sta 
prijatelja, imata skupne cilje, raz-
mišljanja in želje. Pride čas, ko si 
ženska vzame čas samo zase, za 
svoje aktivnosti, ki so, ko je bila 
samo mama, žena, gospodinja 
in uslužbenka, stale v kotu in 
čakale nanjo. Pride obdobje, ko 
se konča njena čudovita spo-
sobnost roditi novo življenje, in 
pride čas, ko ga mora zaživeti 
polno. Pride obdobje mene in 
vprašanje, kakšen je pravzaprav 
njen globlji pomen. 

Izvajalka Ana Korošec je o 
svoji delavnici dodala: »Smisel 
delavnice je, da se ženske za-
čutimo, kdo smo v različnih ob-
dobjih svojega življenja. Vsako 
obdobje prinese svoje izzive in 
preizkušnje, tako otroštvo kot 
puberteta, doba zrele ženske, 
mena in starost. Delavnica skuša 
prikazati prelet skozi ta obdobja 
poglobljeno, meditativno, skozi 
vaje, masažo in vaje za meridiane 
– energetske vaje. Na površju 
vse vemo, saj nas vodijo vzorci 
iz zunanjega sveta. Kaj pa stvari 
pomenijo znotraj? Znotraj nas 
je kup neznank in moj današnji 
namen je bil to raziskati v sebi. 
To raziskujem že vse življenje. 
Skozi sebe, skozi delo z ljudi, 
skozi delo terapevtke in vidim, 
čutim ženske tudi globje – kaj se 
jim dogaja, kako se počutijo, kaj 
doživljajo. K temu dodajam tudi 
svoje lastne izkušnje. Znanje, ki 
sem ga osvojila, želim prenesti 
med ženske, želim deliti in to z 
veseljem počnem na delavnicah, 
kot je bila današnja.« 

Teja Potočnik

Udeleženke na delavnici med vajami in iskrenim pogovorom

Življenje se začne z rojstvom in konča s tem, ko odidemo s sveta. Vmes nas na življenjski poti spremljajo sonce, 
dež in mavrica, vzponi in padci, sreča, veselje in žalost. Kaj le-ti pomenijo v življenju ženske v različnih odbojih, 

je na druženju z naslovom Modrosti različnih obdobij v življenju ženske v soboto, 17. novembra, spregovorila 
refleksoterapevtka, jogistka in terapevtka Ana Korošec.
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Mladi glasbenik sledi svojim sanjam

V glasbeni družini Triler iz Do-
lenje vasi v Selški dolini raste še 
en glasbeni talent. Pred leti je 
cela država v oddaji Slovenija 
ima talent spremljala njegovo 
starejšo sestro Majo Triler, sedaj 
študentko Univerze za glasbo 
in upodabljajočo umetnost na 
Dunaju. Njun oče Janez Triler 
je znani vsestranski glasbenik, 
učitelj harmonike in petja, član 
Slovenskega okteta že od leta 
1996 ter pisec skladb in organiza-
tor koncertov. Na teh družinskih 
temeljih Jan Triler pogumno ter 
neobremenjen z uspehi očeta in 
sestre išče svojo glasbeno pot. 
Zanimalo nas je, kje na tej poti 
je trenutno, zato smo ga povabili 
k pogovoru.

Kako bi se na kratko predstavil 
bralcem? 
Sem Jan Triler iz Dolenje vasi v 
Selški dolini. Star sem petnajst let 
in obiskujem prvi letnik Škofijske 
klasične gimnazije v Ljubljani, 
vzporedno pa še Konservatorij 
za glasbo in balet Ljubljana, ki 
združuje glasbeno šolo, srednjo 
glasbeno in srednjo baletno šolo 
ter višjo baletno šolo. Na konser-
vatoriju obiskujem smer klavir. 

V katero glasbeno področje si 
trenutno usmerjen in kakšna 
glasba ti je blizu? Morda bolj 
moderna ali bolj klasična?
Trenutno sem usmerjen v kla-
sično glasbo, v prostem času 

pa najraje poslušam filmsko 
glasbo. Največ časa posvetim 
vadenju klavirja, kar je trenutno 
moja prioriteta na glasbenem 
področju. Poleg tega se zelo 
rad ukvarjam s skladanjem in 
improvizacijo. 

Kaj ti pomeni glasba? Je dru-
žinsko glasbeno ozadje tisto, 
kar je najbolj vplivalo nate in 
te usmerjalo na trenutno glas-
beno pot?
Glasba je zame nekaj najlepšega. 
Je nekaj, kar lahko človeka pomi-
ri, notranje obogati in se dotakne 
srca. Z glasbo sem obkrožen že 
od rojstva in je del mojega živ-
ljenja, v to so me vzpodbudili 
domači in so mi vedno stali ob 
strani ter mi pomagali. 

Sta Selški dolini in širše poznana 
sestra in oče zate vzpodbuda 
in podpora na glasbeni poti? 
Se nanju obračaš po nasvete 
in pomoč?
Seveda. Od nekdaj sta mi bila 
zgled, rad sem ju poslušal in se 
od njiju učil. Najbolj me je prep-
ričalo njuno veselje do glasbe 
in povezanost z njo. Vedno me 
podpirata. Lepo je sodelovati 
z njima. 

Kje se vidiš v prihodnosti, kako 
se želiš razvijati in napredovati 
na glasbeni poti? 
Še naprej bi se rad ukvarjal z 
glasbo. Trenutno razmišljam o 
poklicu korepetitorja ali sklada-

telja filmske glasbe. Imam pa še 
dovolj časa za razmislek. 

Če se ne bi toliko ukvarjal z glas-
bo, čemu bi posvetil več časa? 
Kako s prijatelji preživljate 
prosti čas?
Rad berem in igram nogomet. 
Zelo mi je všeč na Škofijski kla-
sični gimnaziji, kjer se rad družim 
s prijatelji v dijaškem domu. Pro-
stega časa nimam veliko, ko pa si 
ga vzamem, se najraje zabavam 
v družbi prijateljev ob pogovoru 
ali nogometu. 

Zelo mlad si našel področje, ki ti 
je blizu in v katerem že dosegaš 
uspehe. Imaš morda za vrstni-
ke kak nasvet glede tega, kako 
slediti svojim željam in se truditi 
za uspeh?
Mislim, da je velik problem da-
našnjega časa, da mladi nimajo 
ciljev, nimajo idej in ne razmišlja-
jo, kaj bi radi počeli in za to nekaj 

tudi žrtvovali. Pogosto razmiš-
ljajo, kako bi najlažje, z najmanj 
napora prišli skozi. Svetujem 
jim, da naj poiščejo področja, 
ki jih veselijo, saj je vsak za kaj 
talentiran. 

Katere glasbene uspehe si do 
sedaj že nanizal oziroma katere 
bi želel izpostaviti?
Lansko šolsko leto sem na TEMSIG 
osvojil zlato priznanje iz glasbene 
teorije. To je tekmovanje Zveze 
slovenskih glasbenih šol in komi-
sije TEMSIG, na katerem se že od 
leta 1971 med seboj merijo mladi 
slovenski glasbeniki. Namenjeno 
je spodbujanju slovenske glasbe-
ne ustvarjalnosti, prepoznavnosti 
mladih slovenskih skladateljev in 
na splošno skrbi za kakovostno 
rast in razvoj slovenske glasbe, 
glasbene kulture in glasbenega 
šolstva tudi v mednarodnem 
okolju.

Helena Habjan

Jan Triler ustvarja za klavirjem. (Foto: arhiv Jana Trilerja)

Jabolko res ne pade daleč od drevesa. Jan Triler namreč uspešno sledi tradiciji glasbene družine Triler in že 
dosega prve uspehe na klavirskih nastopih.
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Nemško letalo je strmoglavilo pod 
Lubnikom

Od kod želja po raziskovanju 
padlih vojaških letal na našem 
ozemlju?
Zgodnjo mladost v petdesetih in 
začetku šestdesetih let prejšnjega 
stoletja sem preživel v vzhodnem 
predmestju Škofje Loke, ki so jo 
v tistem času pogosto nizko pre-
letavala športna in vojaška letala. 
To in vpliv nekaj let starejšega 
bratranca Martina, ki je iz lesa 
izdeloval prostoleteče letalske 
modele in makete pravih letal ter 
mi včasih kakšnega podaril, so me 
navdušili za letalstvo in letenje ter 
izredno močno vplivali na moje 
življenje in kasnejše delovanje. 
Od Martina sem dobil knjigo Ve-
liki cirkus, zgodbo francoskega 
pilota Pierra Clostermanna, ki 
je med drugo svetovno vojno 
letel in se bojeval na zavezniški 
strani. Večkrat sem jo prebral z 
velikim navdušenjem. Povsem so 
me prevzela lovska letala Spitfire, 
Messerschmitt, Focke Wulf, Mu-
stang in Zero. V preteklosti sem 
delal in sestavljal njihove modele, 
sedaj pa me vedno bolj zanimajo 
piloti, ki so leteli z njimi. Poznam 
zgodbe japonskih, ameriških, an-
gleških, ruskih in nemških pilotov 
iz druge svetovne vojne. Tudi Ve-
liki cirkus večkrat vzamem v roke, 
preberem izbrano poglavje in 
zdi se mi še bolj zanimiv kot v 
preteklosti.

Koliko vojaških letal je med 
drugo svetovno vojno padlo 
na slovensko ozemlje?
199 zavezniških letal, od tega 
največ bombnikov. Pri tem se je 
smrtno ponesrečilo 391 letalcev. 
Domoljubi in partizani so rešili 
skupaj 806 letalcev, Nemci so jih 
dobili v roke 897 in jih odpeljali v 
ujetniška taborišča, več kot deset 
so jih ustrelili, ko so bili še v zraku 
pod padali ali pa že na tleh. Nem-
ške zračne sile so nad Slovenijo 
izgubile 107 letal, večinoma lov-
cev. Večino so dobili v roke Nemci, 
šest se jih je ubilo, osem pa so jih 
ustrelili partizani. Dobro leto po 

koncu druge svetovne vojne, 19. 
avgusta 1946, je jugoslovanski 
pilot Vinko Vodopivec na ukaz 
sestrelil neoboroženo ameriško 
transportno letalo Douglas C- 
47. Letalo je letelo iz Avstrije čez 
jugoslovansko ozemlje v Italijo. 
Strmoglavilo je v bližini Gorjuš, v 
njem je tragično umrlo vseh pet 
članov posadke.

Kaj se je zgodilo s sestreljenimi 
letali? 
Iz sestreljenih letal je okupatorska 
vojska pobrala orožje, strelivo 
in uporabne dele za predelavo 
in ponovno uporabo, saj jim je 
primanjkovalo aluminija. Kar je 
ostalo, so okoliški prebivalci pob-
rali in uporabili. Na prizoriščih 
je dandanes ostalo bore malo. 
Preraščeno je s podrastjo ali za-
rito globoko v zemljo. Starejši 
ljudje se kot očividci ali pa po 
pripovedovanju še spomnijo kraja 
strmoglavljenja in dogodkov v 
povezavi z njim. Z detektorjem za 
kovine se še najde kakšen kos plo-
čevine ali delček letala, ki je nekoč 
imelo več ton. Moj prijatelj Sandi 
potem z inženirsko detektivskim 
pristopom s pomočjo dostopne 

literature ugotavlja, za katero le-
talo gre in kam spada najdeni del. 
Ko smo pred časom na Jelovici 
našli dele nemškega lovca, ki naj 
bi bil Messerschmitt Bf-109 G, je 
Sandi strokovno ugotovil, da gre 
za neko drugo letalo z zračno hla-
jenim motorjem. Domnevali smo, 
da ostanki pripadajo Focke-Wulfu 
190, ki je imel zračno hlajen motor 
v obliki dvojne zvezde. Na koncu 
smo ga prepoznali kot lovca itali-
janske izdelave Regiane Re 2002 
z zvezdastim motorjem.

Omenili ste Jelovico. Je kakšno 
letalo zgrmelo tudi na območju 
sedanje škofjeloške občine?
V poročilu orožniške postaje Zmi-
nec-Gabrk 19. marca 1944, AS 
1622, f4/144, lahko preberemo: 
»Ob 13.45 je pri domačiji Pavla 
Križnarja v Breznici, tri kilometre 
zahodno od Škofje Loke, padlo na 
tla nemško letalo. Nad Lubnikom 
ga je sestrelil zavezniški bombnik. 
Letalo je zgorelo, pilot je odskočil; 
ker se padalo ni odprlo, se je ubil.« 
Pavle Križnar, rojen leta 1931, je 
bil ravno pri kosilu, ko je v zraku 
začelo pokati. Stekli so ven na 
plano in opazovali dogajanje v 

zraku. Goreče letalo je priletelo 
tik nad domačijo in se zarilo v 
zemljo po bregu navzdol. Nastala 
je eksplozija, ki ji je sledil požar. 
Pavle je kasneje pomagal Nem-
cem s konjem izvleči iz nastalega 
kraterja letalski motor. V motor-
nem bloku je bila vidna luknja 
20-milimetrskega topovskega 
izstrelka. Med cilindri motorja v 
obliki črke V je bil nameščen top. 
Nemci so ostanke letala pobrali. 
Pilot je mrtev obvisel na dreve-
su za hišo. Padalo se ni odprlo. 
Ubit je bil verjetno že v zraku, 
prsa je imel prestreljena. Pilotsko 
jakno, škornje in ročno uro so 
pobrali partizani. Domobranci 
so kasneje ubitemu partizanu 
vzeli pilotovo uro. Maja 1945 je 
med umikom vojske na avstrijsko 
Koroško domobranski vojak uro 
z nožem uničil in zavrgel (po pri-
povedovanju Pavla Križnarja leta 
2017). Razbitine nemškega lovca 
so pripeljali z Breznice v vojašnico 
v Škofjo Loko na lojtrskem vozu. 
Letalo ni bilo videti ožgano (po 
pripovedovanju Janeza Kalana, 
roj. 1930, leta 2017). Pilotovo trup-
lo so pripeljali v mrliško vežico na 
loškem mestnem pokopališču (po 
pripovedovanju Jožeta Krmelja, 
Kašmanovega Jožeta v osemde-
setih letih prejšnjega stoletja). 
Pilot Erich Hinkelmann, Flieger 
Feldwebel, II. Jagd- Geschwader 
77, je bil pokopan na nemškem 
vojaškem pokopališču v Kranju.

So na Škofjeloškem še kje pote-
kale zračne bitke?
Zadnji dan 'velikega tedna' je iz 
letalske baze v Foggii odletelo več 
sto letal. Namenjena so bila proti 
Messerschmittovim tovarnam v 
Regensburgu, letališču v Grad-
cu in še nekaterim ciljem. Letela 
so v tako imenovanih škatlastih 
formacijah, po navadi po 18 ali 27 
bombnikov, ki so bili razporejeni 
vodoravno in navpično, da so se 
lažje branili proti lovcem. Priča-
kali so jih nemški lovci Bf-109G 
z letališča Maniago v severni 

Škofjeločan Stane Krajnc ima 
doma nekaj razbitin nemških 

letal, ki sta med vojno padli 
na Jelovici in v Breznici pod 

Lubnikom. 

87-letni Pavel Križnar iz 
Breznice pod Lubnikom je še 
edini preživeli očividec med 

vojno sestreljenega nemškega 
letala, ki je treščil v bližini 

njihove domačije.

Škofjeločan Stane Kranjc iz Škofje Loke, pionir zmajarstva v Sloveniji, padalec ter konstruktor in proizvajalec 
vrhunskih padal in 'birdman' kombinezonov, je tudi letalski navdušenec in ljubiteljski zgodovinar. Raziskal je 

zgodbe o sestreljenih letalih na območju Škofjeloškega med drugo svetovno vojno.
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Italiji, ki so napadli skupino 50 
Liberatorjev B-24 jugozahodno 
od Ljubljane. Zračne bitke so se 
razplamtele v zračnem prostoru 
nad Vipavsko dolino, Trnovskim 
gozdom, Cerknim in Blegošem. 
Lovci so napadali po navadi zad-
nje v formaciji ali pa tiste na bokih. 
Sestrelili so šest bombnikov. Med 
bojem je bil zadet eden izmed 
napadalcev. Nemški pilot nad-
poročnik Horst Torrau naj bi po 
pripovedovanju izskočil iz zade-
tega letala, vendar padala ni uspel 
odpreti  in ni preživel padca. Na 
Kravjem lomu, pod severovzho-
dno stranjo podnožja Porezna 
v bližini Majdelčeve kmetije, se 
je njegov lovec zaril globoko v 
zemljo. Tudi letalo Bf-109 G -6 
poročnika Hermanna Wolfa je 
bilo poškodovano. Ranjenemu pi-
lotu se je uspelo vrniti v Maniago.

So v tej bitki tudi zavezniki utr-
peli škodo?
Podoficirju Hansu Buchmullerju 
je ob 11.40 uspelo zadeti  B-24 
'Willie Wee', ki ga je v nekaj mi-
nutah zajel ogenj. Osem članov 
posadke je zaradi ognja lahko 
izskočilo samo skozi gornjo lopu-

to. Strelec je bil smrtno zadet  že 
v letalu, enega izmed članov po-
sadke so kasneje našli mrtvega 
v grapi v bližini Porezna, zaradi 
padca zaritega globoko v zemljo. 
Pilot kapitan Richard F. Kimmel 
je ostal v gorečem letalu. Ne ve 
se, ali je hotel obdržati letalo 
v zraku, da bi posadki omogo-
čil varen odskok in mu je zato 
zmanjkalo časa za lastno rešitev, 
ali pa je bil ubit že med napadom. 
Hans Buchmuller je ob gorečem 
letalu še nekaj časa letel. Nekje v 
arhivih naj bi bil ohranjen film fo-
tostrojnice napada na bombnik.

Kako gledate na vojne?
Velika večina ljudi si ne želi vojne. 
Politika je tista, ki jih uporabi za 
svoje namene. Pri tem ni po-
membno, ali je to fašistična ali 
komunistična diktatura ali pa 
parlamentarna demokracija. 
Ljudem s pomočjo medijev in 
prikrojenih novic preprosto po-
vedo, da so ogroženi, da bodo 
napadeni, mirovnike pa obdol-
žijo pomanjkanja domoljubja in 
ogrožanja državne varnosti. To 
deluje na enak način v katerikoli 
državi. Ko si enkrat v vojni in del 

sistema, nimaš druge možnosti, 
kot da se boriš in skušaš preživeti. 
Zato se mi je uprlo črno-belo 
označevanje pilotov z 'good and 
bad guys' (dobri in slabi fantje, 
op.). Preživeli ameriški in angleški 
piloti iz druge svetovne vojne 
so o nemških pilotih govorili in 
pisali z nenavadnim spoštova-
njem. Pripovedovali so o njiho-
vem pogumu in dostojnosti do 
svojih nasprotnikov ter o kodeksu 
časti, ki naj bi si ga delili. Eden 
od vrhunskih nemških pilotov 
je nekoč dejal: »Bojuješ se po 
pravilih, da obdržiš svojo človeč-
nost. Pravilom vojne slediš zaradi 
sebe, ne zaradi sovražnika.« Če 
je pilot prizanesel nemočnemu 
sovražniku pod padalom, kot 
je bil tih dogovor med bitko za 
Britanijo, in se je sovražni pilot 
vrnil v boj, je bilo verjetneje, da 
bo vrnil uslugo. Iz istega razloga 
so se Britanci trudili dobro ravnati 
z zajetimi nemškimi letalci, ki so 
jih nastanili v gradovih in dvorcih 
za vojne ujetnike. Nemci so pisali 
domov in pripovedovali o dobri 
obravnavi v upanju v zameno za 
izboljšano ravnanje z britanskimi 
vojnimi ujetniki. 

Kaj je bilo še značilno za nemške 
pilote?
V Luftwaffe je bil lovski pilot 
nacist redkost. Nemški zakon iz 
leta 1938 je pilotom prepovedo-
val, da bi se včlanili v Nacional-
socialistično nemško delavsko 
stranko, razen če so to storili 
že pred vstopom v vojsko. Tako 
je bilo zaradi nemške tradicije, 
nadstrankarstva oziroma nep-
ristranskosti in ločitve vojske 
od politike. Nemški civilisti, 
člani SS in gestapa so se lahko 
kadarkoli priključili tej stranki. 
Vse od bitke za Britanijo pa je 
nacistična stranka pošiljala voj-
nemu letalstvu politične agente, 
ki so se vtihotapili v eskadri-
lje kot strojepisci ali pisarji in 
so imeli nalogo vleči na ušesa 
protistrankarski govor in iskati 
oporečnike. Pošiljali so jim tudi 
'častnike za navdih', komisarje, ki 
so pilotom prebirali odlomke iz 
Hitlerjeve knjige Mein Kampf za 
dvigovanje nacionalsocialistič-
nega duha. Piloti so jih prezirali 
in njihovo prisotnost dojemali 
kot žalitev. 

Damjan Likar
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Od freske do freske po Poljanah in 
bližnjih vaseh

Poljane so staro naselje ob Po-
ljanski Sori, nad katerega se z 
vseh strani dvigujejo griči. Po 
njih so razpršene večje hiše, 
posestva in manjše hiše, tudi 
vikendi. Mnoge od teh hiš krasijo 
čudovite freske, ki so na njihove 
stene prišle kot zahvala za dobra 
dela, po želji lastnika ali kar tako, 
ker so lepe in odkrivajo kulturno 
življenje kraja in umetnike, ki so 
kraju vdihnili poseben pečat. 

Poljansko pot od freske do 
freske smo začeli v Hotovlji pri 
Debeljakovih ali po domače Par 
Žágari. Hišo krasita dve živobarvni 
freski s konca 19. stoletja. Na levi 
je freska svetega Florjana, ki gasi 
gorečo Žagarjevo hišo, na desni 
pa freska svetega Martina. Prav 
ta dva svetnika bomo še večkrat 
videli upodobljena na poljanskih 

hišah, saj je sveti Florjan zavetnik 
pred ognjem, Martin pa zaščit-
nik revežev in poljanski patron. 
Znano je, kako je v hladnem zim-
skem večeru odrezal del svojega 
vojaškega plašča in ga dal prezeb-
lemu revežu. Po pripovedovanju 
sedanjega gospodarja Pavla De-
beljaka naj bi freski dal naslikati 
njegov prednik, Janez Debeljak 
– Kožuhov s Kovskega Vrha. K hiši 
se je priženil okrog leta 1882 in 
sezidal novo hišo ter mlin. Hišno 
izročilo pravi, naj bi freski naslikala 
slikarja Šubica iz Gorenje vasi. 
Verjetno gre za Blaža Šubica, 
mlajšega brata Štefana Šubica, 
rojenega 1. februarja 1827 v Ho-
tovlji, ki je bil prav tako podobar 
in kipar, in njegovega sina Jožefa 
Šubica, rojenega 1. novembra 
1862 v Hotovlji. Pred leti sta bili 

Freska, ki prikazuje delo v Dovjakovem mlinu. 

Sveti Stanislav Kostka z Blegošem v ozadju

Sveti Florjan in sveti Martin na hiši Par Žágari Rojstna hiša rodbine Šubic Par Dovjak, v kateri je bil nekoč mlin.

Vsi vemo, kje so Poljane v Poljanski dolini. Najbrž pa le domačini vedo, koliko zanimivosti se tam skriva in koliko 
izjemnih ustvarjalcev je v tem kraju ustvarjalo in živelo. Andrej Šubic ne živi več tam, freske pa so ga spremljale od 

malega. Nekatere je videval ob njihovem nastanku, sedaj pa nam jih odkriva kot posebnost,  
ki je ne vidiš nikjer drugje. 
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freski restavrirani. Nasproti hiše 
s freskama stoji domačija Par 
Šaruc. Pročelje priča o starosti 
hiše, kamniti oboki o njeni nekda-
nji mogočnosti. Tam je posekala 
slivo Šarevčeva Meta iz Tavčar-
jeve črtice Šarevčeva sliva. Od 
tod nas pot zapelje mimo hiše, 
kjer je imela svoje počitniško 
domovanje akademska slikarka 
Cita Potokar. Vhodna vrata še 
vedno krasi njena sicer že slabo 
vidna slika na lesu. Tik zraven nje 
stoji rojstna hiše rodbine Šubic 
Par Dovjak. Tu je bil rojen Štefan 
Šubic, podobar in rezbar, ki si je 
delavnico zgradil v Poljanah. Tam 
sta se rodila tudi njegova sinova, 
velika slovenska slikarja Janez in 
Jurij Šubic. To hišo poznamo pod 
imenom Šubičeva hiša. V njej je 
kulturni center. 

Par Dovjak se je rodil tudi Ive 
Šubic. Njegov oče Ciril je imel mlin 
s tremi mlinskimi kolesi, enega 
zadnjih delujočih mlinov v Hoto-
vlji. Na novi sosednji hiši, v kateri 
domujejo Dovjakovi potomci, je 
freska, ki ponazarja mlin in dogaja-
nje v njem. Na začetku dolge ozke 
kompozicije je mlinski kamen, ki 
ga kleše Ivetov brat Jože, nato pa 

se s pogledom izmenično selimo 
iz zunanjosti v notranjost mlina. 
Avtorici freske sta Maja Šubic in 
Irena Romih, zidarsko podlago 
pa jima je vsak dan sproti nanašal 
zidarski mojster Milan Špiček. 
Skupaj ali posamezno jih bomo 
kot avtorje še srečali tudi pri drugih 
poljanskih freskah. Prizori na freski 

so povzeti po skicah in ilustracijah 
Majinega očeta Iveta, ki je mlin ve-
likokrat upodobil. Ive je očeta Cirila 
slikal v mlinu in izven njega, tudi 
Andrej se ga spominja vsega praš-
nega pred vrati njegovega mlina, 
kjer je spremljal vaško življenje.

Tudi fresko, ki smo jo obiskali 
ob koncu prvega obiska Poljan, 

še malo globlje v Hotoveljski 
grapi, je naslikala Maja Šubic. 
Na steni večstanovanjske hiše 
je naslikan zavetnik lastnika sveti 
Stanislav Kostka s svojo lilijo, Ble-
goš v ozadju pa postavlja fresko 
v poljansko okolje. 

Teja Potočnik

Šarevčeva hiša, v katero je postavljeno dogajanje v Tavčarjevi črtici Šarevčeva sliva.
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V štirih mesecih z motorjem prevozila 
sedemnajst držav

Tridesetletna Žirovca, zakonca Žan in Evelina Kunc Lindav, sta strastna ljubitelja motorističnih voženj, zato sta se 
letošnjega aprila podala na štirimesečno avanturo po Srednji Aziji. Ker sta načrtovala pot tudi po domnevno 
varnostno tveganih območjih, so jima mnogi znanci napovedali, da ne bosta prišla živa nazaj. Razpletlo se je 

tako, da jima domačini nikjer niso povzročili niti praske, dobila sta le nekaj odrgnin zaradi padcev z motorjem.

»Evelina je rojena v Sloveniji, 
vendar je njena mati iz Rusije, 
tako da je napol Rusinja in teko-
če govori ruski jezik, kar nama 
je na potovanju prišlo še kako 
prav. Dela v prodaji za rusko 
govoreče trge, jaz pa sem varilec 
in strugar,« je na začetku pove-
dal Žan, ki ju z Evelino najbolj 
povezuje ljubezen do potovanja 
in motorjev. Poročila sta se pred 
tremi leti.

Kaj vama pomeni vožnja z mo-
torjem?
Motorje imam rad, odkar vem 
sam zase, Evelina pa je naredila 
izpit za motor, ko sva se spozna-
la. Sem tudi član Moto kluba Sa-
irach. Vožnja z motorjem nama 
pomeni svobodo. Res uživava v 
odkrivanju novih krajev in cest. 
Imava vsak svoj motor in voziva 
BMW GS. Na potovanje sva šla 
z dvema motorjema, ker je z 
enim motorjem taka pot težko 
izvedljiva, predvsem zaradi teže 
motorja in vse prtljage. Ampak 
niti nisva premišljevala, da bi 
šla z enim, saj bi potem eden 
od naju trpel, ker ne bi mogel 
voziti (smeh). 

Zakaj sta izbrala Srednjo Azijo?
Na pot sva se odpravila konec 
aprila. Večina znancev nama je 
napovedala, da naju bodo ubili, 
ker odhajava na tako pot. Spra-
ševali so naju, ali ne moreva biti 
kot normalni ljudje, ki gredo na 
morje na Hrvaško (smeh). Na poti 
sva bila štiri mesece, cilj nama je 
bil prevoziti starodavno Svilno 
cesto. Odpravila sva se iz do-
mačega kraja, od koder naju je 
pot vodila preko sedemnajstih 
držav. Te so bile Hrvaška, Srbija, 
Bolgarija, Turčija, Gruzija, Iran, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Tad-
žikistan, vmes sva še peš vstopi-
la v Kitajsko, Kirgizija, Kazahstan, 
Rusija, Latvija, Litva, Poljska, 
Češka, Avstrija. Prevozila pa 
sva šest časovnih pasov. Sred- 
nja Azija naju je že od nekdaj 
privlačila. Želja je v nama tlela 
kar nekaj časa, ampak nikoli 
nisva imela dovolj poguma, 
da bi se lotila takega podviga. 
Lansko leto po najinem dopustu 
pa sva se odločila, da sedaj ali 
nikoli. Ta del sveta pa sva izbrala, 
ker sva že dolgo hotela obiskati 
Iran, gorovje Pamir, ki se vije 
vzdolž z afganistansko mejo, in 

popolnoma nasprotna, toliko pri-
jaznih ljudi nisva srečala do sedaj 
še nikjer, pa z motorjem potujeva 
po svetu že deset let. Največjo 
pozornost je v Iranu vzbujala 
Evelina. V Iranu je prepovedano, 
da se ženske vozijo z kolesom, 
kaj šele z motorjem. Procedura 
je trajala celo uro, preden sva se 
lahko odpravila naprej, ker so se 
vsi hoteli slikati z njo in vsak je 
imel ogromno vprašanj.

Kje pa je bila vožnja najbolj 
razburljiva?
Najlepši del poti za naju je bila pot 
čez gorovje Pamir, kjer sva se 700 
kilometrov vozila vzdolž afganis-
tanske meje z mešanimi občutki, 
ker ne veš, kaj lahko pričakuješ od Glavni trg v mestu Samarkand, Uzbekistan 

videti razsežne velikosti Rusije, 
predvsem Sibirijo. 

Kako sta si uspela zagotoviti 
toliko časa za potovanje?
Čas je bil največji problem naji-
nega podviga, ker sva bila oba 
redno zaposlena in si omejen z 
dopustom, ki ti pripada in ga je 
zdaleč premalo za tako pot. Z 
delodajalci sva se uspela dogo-
voriti za neplačan dopust. 

Katera država vaju je zelo oča-
rala?
Iran je dežela, ki te prevzame. Če 
bi poslušal ljudi pri nas, so tam 
sami skrajneži in po napovedih 
bi naju morali ubiti že takoj, ko 
sva prispela tja. Ampak zgodba je 
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zloglasne države, tebe pa od nje 
ločuje samo reka. Ampak prava 
avantura se je za naju pričela, ko 
sva občutila pomanjkanje zraka 
na višini 4655 metrov (prelaz 
Ak-Bajtal), vožnjo po razritem 
makadamu in norih razpotjih 
ter zavedanje, da tam reševalna 
služba ne dela, tako da si prepu-
ščen samemu sebi. Na tem delu 
poti sva imela kar nekaj bližnjih 
srečanj s tlemi, ampak k sreči sva 
jo pri vseh dobro odnesla.

Vaju je kaj na poti presenetilo?
Zagotovo Kazahstan. Že vnaprej 
sva imela v načrtu, da obiščeva 
glavno mesto Astano. Sredi nji-
hove stepe že od daleč zagle-
daš mesto, ki si ga pri nas niti ne 
predstavljamo. Stolpnice, ki se-
gajo daleč v nebo, vozni park, da 
raje niti ne govorim. Če primer-
jam nakupovalno središče BTC 
s kakšnim trgovskim centrom v 
Astani, bi lahko rekel da je BTC 
vaška trgovina, kjer lahko kupiš 
pašteto in kruh (smeh). Razbil bi 
tudi stereotip o Rusiji. Vsi Rusi ne 

pijejo samo vodke in poleti imajo 
v Sibiriji ravno tako štirideset 
stopinj Celzija, ampak plusa, ne 
minusa (smeh).

Sta imela kaj težav z motorjema?
Z Evelininim. Že v Turkmenistanu 
ji je zgorel alternator. Če se to 
zgodi pri nas, ni nobenega pro-
blema. Naročiš nov kos in ga imaš 
v nekaj dneh doma, tam pa … ne 
dela nobena pošta, v najboljšem 
primeru bi ga lahko dobila v roku 
enega meseca, najina viza pa je 
veljala samo pet dni in do izteka 
sva imela le še dva dni. Tako da 
sva imela kar zanimivo izkušnjo 
na meji, ker sem Evelinin motor 
porival čez mejo, Evelina pa se 
je peljala z mojim. Uradno sem 
mejo prestopil peš (smeh).

Kakšni so bili občutki med vo-
žnjo nazaj domov?
Za naju najtežji del poti je bil iz 
Moskve do Žirov. Odpeljati tistih 
dobrih 2000 kilometrov je bila 
sicer mala malica, ampak naju je 
psihično uničilo, ker sva vedela, 

da se vračava domov. Po štirih 
mesecih potovanja se človek 
navadi, da so ti pomembne tri 
stvari. Da nisi lačen, žejen in da 
imaš dovolj bencina. Prideš tudi 
do spoznanja, kako malo rabiš za 
srečno življenje, ko opazuješ ljudi, 
kako sedijo pred skromnimi hiši-
cami in pasejo živino, ampak so 
vedno nasmejani. Ko otrokom daš 
liziko in se ti zahvaljujejo, tečejo za 
teboj in vidiš v njihovih očeh res 

tisto pravo iskrico zadovoljstva in 
veselja. Vsaka stvar pa se enkrat 
konča in tako se je tudi najina 
pot, ko sva zagledala tablo Žiri. 
Stiskalo naju je v želodcu, ker se 
je bilo kar težko privaditi nazaj na 
utečeno življenje. Ker sva pač oba 
zasvojena s potovanji, sva že med 
potjo tuhtala, kam bi lahko šla v 
prihodnje. Najina velika želja je, da 
bi z motorjem prepotovala svet.

Damjan Likar

Prenočišče (jurta) v Kirgiziji Prelaz v Tadžikistanu na 4655 metrih – Ak-Bajtal
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Po Svilni cesti do Kazahstana
Rožle Reven je 23-letni študent Filozofske fakultete v Ljubljani in bodoči prevajalec iz angleščine in nemščine. 
Rad ima šport in potovanje in po zadnjem dosežku bi lahko dodali, da tudi avanture. S kolesom se je podal na 

10.000-kilometrsko pot od Gorenje vasi do mesta Almati v Kazahstanu.

Ideja se je porodila po naključju. 
Po končanem triletnem študiju 
prevajalstva je ‚čisto brez potre-
be‘ vpisal absolventa, saj je opra-
vil že vse izpite in diplomo. S tem 
si je pridobil dodatno leto, ki ga 
je najprej namenil delu, potem 
pa avanturističnemu potovanju 
s kolesom. Ko se je odločal za 
potovanje, je vedel le, da bo šel 
za pol leta po svetu. Najprej se 
je odločal, ali na štop ali z vla-
kom, a bi mu katera koli različica 
vzela pol leta, pa še veliko manj 
bi doživel ali videl. Zato se mu 
je porodila ideja, da se odpravi 
na pot s kolesom. Tako je bil tudi 
mnogo bolj fleksibilen in ker se je 
odločil, da se v nasprotni smeri, 
torej domov, pripelje z letalom, 
je bilo kolo najboljši izbor. Ko je 
doma povedal, da bo s kolesom 
obiskal Kitajsko, je bila najbolj 
zaskrbljena mama. Priporočil ji je, 
naj si ogleda, kako je po tej poti 
potoval Tomaž Humar. Ko je to 
storila, se je malo pomirila in se 
sprijaznila s sinovo odločitvijo, 
saj je videla, da ni tako nevarno, 
kot se sliši. Rožle pred tem sicer ni 
veliko kolesaril. Raje teče. Lani je 
odtekel Ljubljanski polmaraton. 
Rad igra tudi tenis. Kondicijo je 
torej imel, samo ne kolesarske. 
Na kolo se je privajal na sami 
poti. Potovalne torbe je prvič 
naložil na kolo pred potovanjem. 
Za trening ni bilo veliko časa. V 
februarju, ko je končal izpite, je 
bila zima kar huda, bile so nizke 
temperature in potem še sneg, 
kar mu je preprečilo trening in 
odložilo odhod. V začetku marca, 
ko je sneg skopnel in so bile tem-
perature že kar znosne za kolo, se 
je še v bundi odpeljal od doma. 
Potem ko so bili vremenski po-
goji boljši, pa se je odpravil na 
pot. Ni točno vedel, koliko časa 
mu bo vzelo potovanje, in na 
koncu ni želel biti v časovni stiski. 
Za ciljno destinacijo si je izbral 
Kitajsko, čeprav to ni bil glavni 
cilj. Njegov glavni cilj je bil videti 
in prepotovati del Svilne ceste. 
Svilna cesta so trgovske poti, 
ki niso bile namenjene samo 
trgovanju s svilo, ampak tudi z 

drugimi dobrinami, in potekajo 
med Kitajsko in Sredozemljem. 
Na začetku sploh ni vedel, do kod 
bo sploh prišel in kaj vse ga na 
poti čaka, vendar je bil odločen, 
da preizkusi popotovanje tudi 
na kolesu.

Po Svilni cesti do Almatija 
v Kazahstanu
Začel je v Gorenji vasi in za za-
četek je želel priti najprej do 
Istanbula. Tam ima prijatelje in 
nekaj dni je nameraval preživeti 
tudi pri njih. Poteka poti ni pose-
bej določil, da potem ne bi lovil 
nekega cilja in bil omejen s tem, 
kje mora prespati in do kam mora 
priti. Do Istanbula je prišel preko 
Hrvaške, Srbije in Bolgarije. »Prvo 
noč sem prespal pri prijateljih v 
Trebnjem. Potem pa na Hrvaško, 
kjer so ceste za potovanje s ko-
lesom še zelo dobre. Čeprav so 
me južni sosedje strašili s: ‚Što 
južnije, to tužnije!', so bile v Srbiji 
ceste zelo dobre. Ravno tako skozi 
Bolgarijo. Posebej urejene pa so 
ceste v Turčiji, kjer imaš kot kole-
sar svojo skoraj metrsko široko 
pot ob glavni cesti.« Na meji Bol-
garija–Grčija je srečal dva Angleža 
na kolesu in skupaj so obiskali še 
Grčijo. V Turčiji je veliko spal kot 
‚kavčar‘ in ob tem je moral neko-
liko načrtovati, do kod mora priti. 
»Bil je še mraz, zato nisem spal v 
šotoru. Na začetku mi je bilo to 
malo neprijetno. Ko sem bil prvič 
prisiljen postaviti šotor, je bilo 
naslednje noči lažje in potem sem 

bil res popolnoma neodvisen, 
koliko moram dnevno prevoziti.« 
Iz Turčije ga je pot vodila v Gruzijo, 
od tam pa v Iran, Turkmenistan, 
Uzbekistan in čez Tadžikistan v 
Kirgizijo in Kazahstan. Pravi, da 
so v Gruziji ceste slabe, asfalt je 
slab in veliko je prometa, ravno 

tako tudi v Azerbajdžanu, kjer so 
bili že prvi odseki makadama. Iran 
ima zelo dobre in urejene ceste, v 
Turkmenistanu je bila cesta naj-
slabša, luknjasta. Uzbekistan še 
ima asfaltirane ceste, v Tadžiki-
stanu pa je velik del cest neasfalti-
ranih. Prometa v teh krajih je bilo 
bolj malo, na dan je srečal skoraj 
več kolesarjev kot avtomobilov. 
Povprečno je prekolesaril sto ki-
lometrov na dan. Če so bili vmes 
vzponi, malo manj, in če je bilo 
slabo vreme ali je moral čakati na 
vize, prav tako. Na začetku poti sta 
ga spremljala mraz in dež, na pre-
delu skozi Turčijo pa se je začelo 
lepo vreme prav tam, kjer so mu 
najbolj grozili, da ga bo pral dež. 
Tudi sicer se je med dežjem raje 
posvetil raziskovanju krajev in je 
kolo parkiral, kjer je prenočeval. 
»Če je deževalo, sem počakal, 
nisem lovil rekordov ali norm, 

Nekateri z motorjem, Rožle Reven pa s kolesom, prelaz  
v Tadžikistanu na 4655 metrih
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imel sem šest mesecev časa in 
sam sem se odločal, koliko bom 
kolesaril, kje bom spal in kdaj se 
bom vrnil.« Prve oznake za Svilno 
cesto je srečal v Gruziji. Prej si je 
pot malo priredil in če se je le dalo, 
se je izognil večjim vzponom. 
Svilna cesta sicer ni posebej oz-
načena ali urejena, vendar so vsi 
večji kraji, ki jih je obiskal na tej 
poti, v njeni zgodovini imeli nek 
pomen. Sicer ni prišel do Kitajske, 
vrhunec je bil že v Tadžikistanu, 
ko je prečkal visoko gorstvo Ak-
Bajtal in to je bil velik dosežek. 
»Ko sem na števcu videl, da sem 
prevozil že 8500 kilometrov in 
dosegel vzpon nad 4600 metrov, 
je motivacija nekoliko padla. Bil 
sem tudi utrujen. Vedel sem, da 
bosta za Kitajsko dva meseca, ki 
sem ju še imel na voljo, premalo, 
zato sem se odločil da pri številu 
10.000 kilometrov svoje potova-
nje končam.«

Najlepši in najprijaznejši 
Najlepše predele je prekolesa-
ril v Tadžikistanu. »Ko prideš na 
3000 ali 4000 višinskih metrov, 
si na planoti. Po njej sem se vozil 
šest, sedem dni. Najbolj so mi 
ostale v spominu gore in prijet-
na klima. Si nad zeleno mejo in 
vse je v skalah. Po tej strani je 
bila lepa tudi Kirgizija – rdeč-
kasta zemlja in zelena narava. 
Najbolj dolgočasno pa je bilo 
kolesarjenje po Kazahstanu. Res, 
da je bilo proti koncu, ampak 
bila je sama ravnina in nič ne 
vidiš, samo cesta in nikjer nič, ena 
hiša na osemdeset kilometrov, 
tam se moraš ustaviti, sicer pa 
se nič ne zgodi.« Kraje in nava-
de je še bolje spoznaval, ker je 
kar veliko spal pri domačinih. V 
azijskih državah je za kolesarje 
poskrbljeno tako, da lahko spiš 
pri domačinih in jih s tem finanč-

no nekoliko podpreš. Vstajal je 
zelo zgodaj, okoli petih, ker so 
bile čez dan temperature visoke 
in je dopoldne lahko prevozil 
največ kilometrov. Popoldne so 
bile običajno še nevihte, tako da 
je bil takrat bolj čas za oglede in 
iskanje prostora za prenočišče. 
Domačini so bili povsod zelo 
prijazni. »Zanimanje zbudiš že, ko 
se pripelješ po cesti. Kolesarska 
pojava v drugačnem dresu in 
s prtljago … Takoj te povabijo 
na čaj in sprašujejo, od kod si. 
Če imaš srečo, te vprašajo še, 
če bi kaj jedel, in dobiš še hrano 
ter prostor za spanje. Sploh v 
Iranu so zelo prijazni. Tam sem 
največkrat jedel zastonj. Tudi ob 
cesti, ko te vidijo in imajo piknik, 
kar pritečejo do tebe s hrano in 
te pogostijo. Celo v restavraciji, 
ko vidijo, da si tujec, pravijo, da 
ni treba plačati. Vedno so bili 
pripravljeni pomagati in nad Ira-
nom in njegovimi prebivalci sem 
bil zelo pozitivno presenečen«. 

Pasje spremstvo
»Kakšnih večjih nevarnosti na 
poti ni bilo. Najbolj sem se bal 
spuščenih psov, ki te lovijo po 
cesti in te tudi napadajo, iščejo 
hrano in kar skačejo nate. Sicer 
pa se mi na poti ni zgodilo nič 
posebnega. Le v Kazahstanu 
me je dosegla novica, da so na 
poti, ki sem jo prevozil pred 
nekaj dnevi, teroristi zapeljali 
v skupino osmih kolesarjev, tako 
da so štirje umrli. Odgovornost 
je prevzela ISIS in takrat sem 
prvič pomislil, da bi se kaj ta-
kega lahko zgodilo tudi meni. 
Sicer pa se nikoli nisem počutil 
ogroženega. Največjo nevarnost 
v Aziji je predstavljal promet. 
Ko pripelješ na njihove ceste, 
moraš pozabiti na vsa pravila 
in pozorno spremljati, kaj se 

na cesti dogaja, saj ne veljata 
zelena luč in znak stop, ampak 
zakon močnejšega in hitrejše-
ga.« Nekaj nevšečnosti so mu 
povzročale tudi prazne zrač-
nice in opisal nam je prijetno 
izkušnjo iz Irana: »Sredi divjine 
mi je počila prednja guma. Us-
tavil sem se in gledal, kaj bi. V 
tistem trenutku se mimo pripe-
lje terenski avto. Voznik ni znal 
angleško. Naložil je kolo in me 
peljal skoraj sto kilometrov do 
svojega kraja, kjer je odpeljal 
kolo v kolesarsko delavnico v 
popravilo, mene pa je namestil 
pri sebi doma. Tako sem pri njih 
še prespal in jedel. Bili so bolj 
premožna družina in samo hči je 
govorila angleško, tako da smo 
se nekako zmenili. Sicer pa so 
bile v vsaki vasi vulkanizerske 
delavnice in povsod so bili samo 
veseli, da mi lahko pomagajo.«

Zadnji kilometri in pot 
domov
»Ko sem bil še v Aziji, kakšnih sto 
kilometrov pred Almatijem, sem 
kar malo krožil po kazahstanskih 
cestah, da sem na koncu prišel 
do številke 10.000. Potem sem 
števec preprosto ugasnil, si ogle-

dal mesto, ki je zelo podobno 
evropskim, in z letalom poletel 
domov oz. najprej do Dunaja. 
Zadnje kilometre sem prevozil 
od Dunaja do Gorenje vasi, saj 
sem rekel, da če sem že šel s kole-
som, potem se moram tudi vrniti 
s kolesom. Občutki na koncu so 
bili prijetni: po eni strani je bilo 
fino, ker je bilo konec, po drugi 
stani pa sem vedel, da bom kar 
malo pogrešal tuje države, svo-
bodo, naravo in vse, kar je sodilo 
k potovanju. Posebno doživetje 
je bilo pa tudi prestop slovenske 
meje. Zdelo se mi je malo ne-
običajno, saj sem pri prečkanju 
državnih mej na moji poti porabil 
kar nekaj ur s čakanjem na mejah, 
na raznih pregledih, z dajanjem 
prstnih odtisov, fotografiranjem 
in ugotavljanjem, kdo sem in kaj 
bom v njihovi državi počel. Na 
Šentilju pa sem prečkal mejni 
prehod in nihče me ni niti poz-
dravil. Prijatelji so me na poti do 
doma pričakali na križišču na 
Lipici in me potem pospremili 
do doma. Doma pa so mi prip-
ravili malo poseben sprejem. 
In mami je bila vesela, ker sem 
prišel srečno domov. 

Teja Potočnik

Kampiranje v puščavi v Iranu (Foto: Rožle Reven) Samostan Tatev v Armeniji (Foto: Rožle Reven)



December 2018

50

Žirovske skrivnosti, I. del
Vsako mesto, vsaka vas ali zaselek ima svoje zgodovinske posebnosti, skrivne kotičke in zanimiva mesta, 

za katere vedo le nekateri. V našem prispevku smo se odločili, da bomo podrobneje pogledali, katere so te 
zanimivosti v Žireh in njihovi okolici. Po mestu, sosednjih vaseh in zaselkih ter zgodovinskih poteh se bomo 

sprehodili s prof. dr. Alojzom Demšarjem in te kotičke ter zanimivosti razkrili tudi vam.

Prvi sprehod smo opravili kar po 
starih Žireh. Najstarejši material-
ni dokaz o poselitvi Žirovskega 
predstavljajo kamnita orodja ne-
andertalcev iz Matjaževih kamer, 
ki sodijo v čas ledene dobe. Žiri 
so bile v urbarju loškega gos-
postva prvič omenjene leta 
1291 kot vas s šestimi hubami 
in sedežem žirovskega urada 
loškega gospostva. V žirovskem 
uradu je bilo že takrat opisanih 
osemnajst naselij, ki so vsa nase-
ljena še danes. V urbarju je bilo 
tudi zapisano, s čim so se ljudje 
ukvarjali, da so pridelovali oves 
ter lan in gojili razne živali ter 
plačevali davek na vino. Stara, 
danes le delno ohranjena cerkev 
v Žireh je bila podružnica župni-
je v Stari Loki. Pred letom 1384 
je dobila vikarja in pred letom 
1500 postala župnijska cerkev. 
Kot sedež župnije so Žiri postale 
tudi gospodarsko in družbeno 
središče, v katerem se je razvila 
obrt in trgovina. 

Pri kapelici je križišče treh 
poti. Ena pelje v Idrijo, druga v 
Logatec in tretja v Škofjo Loko. 
Tukaj je bil nekoč center prvot- 
nih Žirov. Po omenjenih poteh 
so trgovci prevažali blago z go-
renjskega konca na Primorsko 
in Notranjsko. Ob križišču stoji-
jo štiri velike gruntarske hiše, ki 
so včasih predstavljale mestno 
središče, kamor so spadale še 

stara cerkev in župnišče ter 
nekaj obrtniških hiš in gostiln. 
Župani žirovskega urada so bili 
večinoma doma na katerem od 
žirovskih gruntov. Po zapisu iz 
leta 1783 izvemo, da so bile zida-
ne stavbe v Žireh le cerkev, župni-
šče in nekaj privatnih hiš. Le-te so 
bile zidane iz trdnega materiala, 
grajene v nadstropja in pokrite 
s skodlami. Vse ostale hiše pa so 
bile pritlične, delno iz kamenja 
ali lesa in pokrite s slamo. Vsaka 
hiša je nosila pečat predelav in 
lastnikov, vendar so vsaj premož-
nejše delovale skladno. V začetku 

20. stoletja je večina starih hiš 
izginila ali pa so doživele velike 
preureditve. O pomembnosti 
omenjenih pravih privatnih hiš 
in njenih prebivalcev še danes 
govorijo mogočne hiše: Nagliče-
va na Idrijski cesti 3, Petronova 
na Idrijski cesti 1, Kopšetova Na 
studencu 1 in hiša na Taboru 2, v 
kateri je danes muzej. Nagliči so 
bili lastniki ene hube (nekdanja 
zemljiška posest) in do leta 1600 
župani žirovskega urada. Za njimi 
so ‚županski prestol‘ nasledili 
Bogataji, ki so prišli v Žiri nekaj 
pred letom 1600. Živeli so v da-
našnji Kopšetovi hiši. Njihov rod 

verjetno izvira iz okolice Javorij. 
Najprej so bili gostilničarji, nato 
pa župani žirovskega urada, ki 
je bil na njihovem gruntu v da-
našnji hiši Na studencu 1. Druga 
veja rodbine je županovala 
hlevnovrškemu uradu loškega 
gospostva v današnji Petronovi 
hiši. Postopno so postali lastniki 
petih od šestih žirovskih hub, 
nazadnje okoli leta 1700 tudi 
grunta s sedežem v sedanjem 
žirovskem muzeju. Bili so ena naj-
močnejših rodbin na Žirovskem, 
po letu 1750 pa je njihova moč 
začela upadati. V stavbi, kjer je 

Stare Žiri na fotografiji iz leta 1900

Nekdanje perišče za pranje perila ob potoku Ostanek Štalarjeve hiše ob prireditvenem prostoru pri muzeju
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Prvi grunt ali Petronova hiša 
na križišču trgovskih poti

Drugi veliki žirovski grunt ali 
nekdaj Nagličeva hiša

Tretji žirovski grunt, danes 
Kopšetova hiša

Četrti žirovski grunt, nekdanja 
stara šola in današnji muzej

danes lepo urejen muzej, pa je v 
sredi 18. stoletja bival tudi Jurij 
Kalan (1706–1777) z Visokega, 
najmogočnejši Kalan, ki je bil 
leta 1754 lastnik hube s sedežem 
v sedanjem muzeju. V današnjem 
muzeju je bila prvotno hiša la-
stnika žirovskega grunta, potem 

gostilna, od leta 1865 do leta 
1914 pa tretja žirovska šola. V 
avli muzeja stoji mejnik z med-
narodnega mejnega prehoda na 
rapalski jugoslovansko-italijanski 
meji. Nekdanji mejni prehod je 
bil v Osojnici in le dobrih pet 
minut hoje oddaljen od muzeja. 

V muzeju so na ogled zanimiva 
stalna razstava o žirovski zgo-
dovini Žiri in Žirovci skozi čas, 
stalna razstava o žirovskem če-
vljarstvu, poleg tega pa še gale-
rija žirovskih slikarjev. Zanimiv je 
tudi zunanji prireditveni prostor 
pred muzejem, kjer stoji osta-

nek – obokani vhod v žal podrto 
Štalarjevo hišo in obris teme-
ljev te nekdaj mogočne stavbe. 
Poleg potočka ob muzeju je tudi 
nekdanje perišče, kjer so včasih 
vaščanke prale perilo. 

Teja Potočnik

Lep zaključek leta tudi za LAS loškega 
pogorja

LAS loškega pogorja leto 2018 uspešno zaključuje s prvimi izvedenimi projekti. Rezultati se že vidijo na 
terenu in nedvomno jih boste opazili v decembrskem vzdušju. V letu 2019 pa so na vidiku že novi projekti.

S koncem leta smo v LAS lo-
škega pogorja pri vodilnem 
partnerju Razvojna agencija 
Sora preleteli zelo uspešno leto 
2018. Končali smo štiri projek-
te, hkrati se izvajajo projekti 
Marejne, Vključevanje mladih 
s posebnimi potrebami v špor-
tne aktivnosti, Igrifikacija mest 
in Impresije Škofjeloškega ter 
projekta Med-O-Vita in Odprta 
vrata kmetij, ki območje občin 
Gorenja vas-Poljane, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri pove-
zujeta s partnerji iz Slovenije 
in Hrvaške.

Rezultati projektov Med-O-
Vita in Marejne se že vidijo na 
terenu. Pri gostinskih ponu-
dnikih na Škofjeloškem so v 
Gostilni pri Boštjanu, Gostišču 
pri Župan, Gostilni Pr‘ Sed-
mic, Gostišču Tolc, Gostilni na 
Vidmu, Gostišču pri Zalogarju 
in Dvorcu Visoko v promo-
cijskih prodajnih omarah – 

‚marejnah‘ na voljo lokalno 
pridelani izdelki blagovne 
znamke Babica in Dedek, 
naravni izdelki škofjeloških 
hribov. Omenjeni gostinski 
ponudniki so dobro prepozna-
li potencial projekta Marejne. 
V Gostišču Tolc želijo svojim 
gostom pod geslom Sorško 
domače malo drugače ponu-
diti čim več lokalno pridelane 
hrane, pripravljene na malo 
drugačen način, kot smo ga 
vajeni. »Ker na naši ekološki 
kmetiji ne zmoremo sami pri-
delati vsega, kar potrebujemo 
in uporabljamo pri pripravi 
naših jedi, smo se odločili za 
sodelovanje v projektu Marej-
ne, ki združuje lokalne pridelo-
valce in gostince,« je povedal 
Primož Pintar. Dodal je: »Hkrati 
si želimo, da bi gostje lahko del 
kulinarične ponudbe Škofjelo-
škega hribovja odnesli s seboj 
nazaj v domovino kot spomin 

na bivanje pri nas.« 
V Brodeh pri čebelarskem 

domu so preko projekta Med
-O-Vita postavili čebelarsko 
učno pot, ki je namenjena 
promociji in ozaveščanju o 
pomenu čebel, še posebno 
kranjske sivke. Učna pot je 
odprta za obiskovalce in si 
jo je možno pogledati. Gre 
za enega izmed redkih pri-
merov tovrstne predstavitve 
čebelarstva na Slovenskem. 
Omeniti moramo tudi izredno 
angažiranost prostovoljcev v 
Čebelarskem društvu Škofja 
Loka pri izpeljavi projekta.

Novembra se je končal 
peti javni poziv, ki daje novo 
motivacijo za nove projekte 
v letu 2019. Več o delovanju 
LAS loškega pogorja in pro-
jektih pa si lahko preberete 
na spletni strani www.las-po-
gorje.si. Vsem želimo lepe 
praznike in dober začetek 

v novem letu 2019. Naj bo 
polno ustvarjalnih idej in za-
gona za njihovo uresničitev. 

Tina Čadež

Marejna z izdelki blagovne 
znamke Babica in Dedek, 

naravni izdelki škofjeloških 
hribov v Gostišču Tolc  

(Foto: Jana Jocif)
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Sin loškega šampiona v vrtcu pravi,  
da ati v službi dela prevale

Škofjeloški konjenik Sašo Bertoncelj se z nasmeškom spominja na dogodke v iztekajočem se letu, saj se je na 
gimnastičnem evropskem prvenstvu ovenčal s srebrno medaljo, za nameček pa je že drugič postal očka. 

Letos ste postali evropski podpr-
vak na konju z ročaji. Kakšni so 
bili občutki po verjetno največ-
jem uspehu vaše kariere? Kako 
je bilo s sojenjem in kako ste 
nasploh zadovoljni s sojenjem 
v vašem športu?
Res lepi spomini. Še vedno se mi 
ob misli na to, da sem evropski 
podprvak, nariše nasmeh na ustih. 
Občutki so bili fenomenalni, sploh 
zato, ker sem pred tem imel v le-
tošnji sezoni nekaj težav z dobro 
izvedbo na samih tekmovanjih in 
potem začneš tako sam kot tudi 
javnost dvomiti o tem, ali si še, 
sploh pri mojih letih, iz pravega 
testa. No, dokazal sem sebi in vsem 
ostalim, na najlepši možen način. 
Nastop ni bil popoln, je bil pa zelo 
dober. Sam sem kar perfekcionist, 
tako da sem redko popolnoma 
zadovoljen s svojim nastopom 
(smeh). Sojenje v finalu je bilo na 
srečo dobro, sploh po fiasku v kva-
lifikacijah. Jah, kje sploh začeti? 
Sojenje je težava v gimnastiki, ne 
vedno, se pa dogajajo napake, vča-
sih tudi namerne, ampak tako to 
je, mislim, da povsod v vrhunskem 
športu, takim stvarem, če je vklju-
čen človeški faktor, pač ne moreš 
pobegniti. Soditi gimnastiko ni 
preprosto, elementi se zvrstijo 
zelo hitro, eden za drugim, tako da 
sodniki nimajo lahkega dela in je 
treba kakšno njihovo napako tudi 
razumeti. Ravno sedaj se na med-
narodni federaciji razvija računal-

niški sistem za sojenje gimnastike, 
kar bi znalo v prihodnje drastično 
spremeniti sistem sojenja. To zna 
biti zanimivo. 

Javnost vidi vaš nekajsekundni 
nastop. Nam lahko v številkah 
opišete, kaj vse morate v prip-
ravljalnem obdobju narediti, da 
pridete v formo za tak kratek 
nastop? Kako težko je v vašem 
športu po dopustu spet priti v 
vrhunsko formo?
Ja, javnost vidi le tistih nekaj (prib-
ližno 45) sekund nastopa. Takrat 
mora biti vse lepo in brezhibno, 
lahkotno, kot da je gimnastika 
nekaj najlažjega na tem svetu. 
Zgodba je pa malo drugačna, 
(smeh) ogromno treninga je pot-
rebnega za popolno izvedbo te 
nekaj manj kot minuto dolge 
sestave. Trening je bil zelo po-
doben lanskemu, tako da sem za 
pripravo na evropsko prvenstvo 
naredil več kot 4000 zgibov, več 
kot 2000 sklec, gotovo več kot 
3000 različnih zapiranj knjig, o 
samih kolesih na konju z ročaji 
pa sploh ne bi razpravljal, saj jih je 
bilo po grobi oceni krepko preko 
20000. Ker pa je bila letošnja sezo-
na tekmovalno kar zanimiva, saj 
sem s tekmovanji začel v sredini 
februarja, končal pa v zadnjem 
vikendu novembra, je tudi za-
nimiv podatek, da sem nastopil 
na mislim, da osemnajstih tek-
movanjih, skupaj sem imel tako 
trideset tekmovalnih nastopov. 
Tako sem približno tretjino leta, 
mogoče malo manj, preživel v 
tujini, kar na koncu postane že kar 
naporno. Ja, gimnastika je šport, 
pri katerem po enotedenskem 
premoru začneš praktično od 
začetka. Kar je kar naporno. Če se 
malo pošalim, me je včasih strah 
oditi na dopust, ker vem, kaj me 
potem čaka (smeh). 

Menda ste tudi ljubiteljski 
kuhar, kot je razvidno na vaši 
spletni strani. 
Uživam v kuhinji, res je. Ne vem, 
kdaj se je to vse skupaj pokazalo, 
gotovo pa ima veliko vlogo pri 

tem MasterChef, ki mi je odprl 
pogled na različne načine pripra-
ve hrane in me popeljal v nov svet 
kulinarike. Joj, tale moja spletna 
stran je res potrebna obsežne po-
sodobitve (smeh). Naj njej imam 
kar nekaj receptov, še veliko več 
pa jih je pripravljenih za objavo. 
Pri kuhanju bi težko rekel, kaj mi 
je najljubše. Nekako kuham, kar 
mi v določenem trenutku zadiši. 
Rad eksperimentiram z različnimi 
okusi, začimbami, sestavinami. 
Zadnje čase sem napadel morsko, 
mesno kuhinjo, losose, škampe, 
steake. Nisem izbirčen, kolegi 
iz reprezentance me velikokrat 
zbadajo, da bi pojedel vse, kar mi 
dajo na krožnik (smeh), če bi se pa 
moral odločiti, je pa to mogoče 
losos, kakšen dober steak, Ninina 
obara ali pa mamini 'dunajci'. Pri 
nas doma se z Nino kar 'grebe-
va' za kuhalnico. Oba sva rada v 
kuhinji, imava pa tudi vsak svoj 
stil, kar je super, nikoli ni dolgčas. 

Kako je očetovska vloga spre-
menila vaše življenje? 
Zdaj smo že štirje. Jan je pred de-
setimi meseci dobil bratca Jaka, 
tako da nama z Nino res ni dolg-
čas. Vloga očeta je definitivno 
spremenila moje, najino življe-
nje z Nino. Seveda je velikokrat 
težko, sva utrujena, ampak lahko 
mirne vesti rečem, da se je vse 
spremenilo na bolje. Življenje v 

polni hiši z dvema malima fan-
toma je točno takšno, kakršnega 
sva si z Nino želela. Ko imaš dva 
otročka, se življenje spremeni. 
Sedaj najprej pomisliva na otroka, 
kaj potrebujeta, šele potem sva 
na vrsti midva. Njuno veselje je 
najpomembnejše. Zadnjič, ko so 
se v vrtcu pogovarjali, kaj starši 
počnejo v službi, kakšne poklice 
imajo, je Jan povedal, da ati v 
službi dela prevale (smeh). Imam 
pa res sanjsko službo (smeh). Sicer 
pa sta oba zelo rada v gimnastični 
dvorani. Jaka se zaenkrat še bolj 
plazi in dela: »Gugu-gaga.« Jan 
pa že obvlada nekaj gimnastičnih 
prvin, na kar seveda kot oče gle-
dam z velikim ponosom.

Ste še lačni uspehov ali je sedaj 
bolj prioriteta družina?
Takole bom odgovoril. Ko ne bom 
več lačen uspehov, bo čas, da se 
upokojim. Takrat, ko te želje ne 
bo več, bodo tudi rezultati padli, 
saj na treningih ne bom uspel 
dati toliko od sebe. Gimnastika 
je zame najlepša služba na svetu, 
na koncu dneva je pa to vendarle 
služba, s katero preživljam svojo 
družino in to je prioriteta. V pri-
meru, da ne bi uspel z gimnastiko 
finančno poskrbeti za svoje, se z 
njo ne bi več ukvarjal, tako da je 
s tega vidika zagotovo prioriteta 
družina.

Damjan Likar

Sašo in partnerka Nina sta pred desetimi meseci povila drugega 
sina Jaka.

Sašo Bertoncelj je letos postal 
evropski podprvak.
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Čudovita Norveška
Zakonca Marjana in Gorazd Kalan rada kolesarita. Če jima le čas dopušča, se na kolo odpraviti popoldne po službi 
in med kakšnim podaljšanim vikendom. Lani sta na kolesu obkrožila Slovenijo, letos pa sta se na dopustniško 

kolesarjenje podala na Norveško.

Kolesarita že kar nekaj let. Pred 
petimi leti sta se lotila dnev-
nih izletov po Sloveniji, tako 
za nekaj dni … s kolesom in z 
nahrbtnikom. Organizirano sta 
prekolesarila Camino v Španiji in 
Provanso v Franciji in tako dobila 
idejo, da bi se samostojno brez 
spremstva podala na kolesarsko 
preizkušnjo. Prva je bila lani, okoli 
Slovenije, ob meji. Osnova je bila 
trasa kolesarske dirke okrog Slo-
venije, ki sta se je lotila v naspro-
tni smeri. Slovenijo sta obkrožila 
v trinajstih dneh. Na kolesarskih 
avanturah prevozita poprečno 
od osemdeset do sto kilometrov 
na dan, odvisno od terena in 
tega, koliko časa se zadržita ob 
poti. Svojim podvigom namreč 
pravita dopustniško kolesarjenje. 
Med potjo si ogledujeta zanimi-
vosti kraja, obiskujeta muzeje, v 
miru popijeta kavo, si privoščita 
plavanje v bližnjem jezeru ali 
zgolj uživata v čudovitih pogle-
dih v naravi. Prevozita toliko, kot 
tisti dan želita, to je njun čas, in 
tudi prenočevanje in hranjenje 
določita sproti, da nista na nič 
vezana. Najpomembnejša sta 
jima svoboda in neodvisnost, ki 
ju ponuja kolesarjenje. Po lanski 
kolesarski zgodbi sta se odločila, 
da si bosta za letošnji dopust 
omislila nekaj več. Potovanje s 
kolesom jima je v veselje, športne 
torbe, ki jih voziš s seboj, niso nič 
posebnega, navadiš se jih in gre. 
Prepustiš se okolju in sprošče-
nosti ter preprosto uživaš. Tako 
sta se odločila, da letos gresta na 
Norveško, saj tam še nista bila. 

Kako je potekalo potovanje prve 
dni, od Osla do Rjukana?
Norveška je lepa in zelena, pa 
tudi sicer imava rada bolj hri-
bovite, razgibane pokrajine. Bila 
sva na Finskem, pokrajina nama 
je bila všeč in Norveška naj bi 
bila podobna. Najbolj naju je 
skrbelo norveško vreme. Spra-
ševala sva se, kakšen dopust 
bo to, če naju bo na Norveškem 
dva tedna pralo. Morala sva se 
odločiti. Običajno imaš, če si 
korajžen, malo več sreče, upala 

sva tudi, da konec julija le ne bo 
tako hudo deževno, kot je pole-
ti na Norveškem lahko. Najprej 
sva želela pot do Osla opraviti z 
avtom, potem pa sva se odločila 
za letalo. Pot sva začela v Oslu in 
prečkala norveški polotok do 
fjordov in obale mesta Bergen. 
Ko sva prispela v Oslo, sva si 
najprej v dveh dneh ogledala 
mesto, seveda s kolesom. Glede 
na promet je to v velikem mestu 
lažje in Oslo ima zelo dobro ure-
jene kolesarske poti. Ogleda-
la sva si smučarsko skakalnico 
na Holmenkollnu, opero, park 
Vigeland s številnimi kipi, Ib-
senovo stanovanje, galerijo in 
muzej slikarja Muncha, pa tudi 

norveški muzej na prostem ter 
znameniti splav Kon-Tiki. Prese-
nečena sva bila nad sodobnostjo 
in urejenostjo mesta, nad uskla-
jenostjo med starimi in novim 
stavbami. V mestu se čuti, da je 
to neka sodobna, urejena urba-
nizirana družba, bogata zaradi 
naravnih nahajališč nafte. Mesto 
je zavestno urejeno ekološko 
in ljudem prijazno. V središču 
mesta imajo plažo in kopališče 
ob naselju, kjer so bloki na vodi. 
V njih bivajo v glavnem mlade 
družine in zanimivo jih je bilo 
opazovati, kako uživajo v toplem 
poletnem dnevu. Ena mestna 
četrt je bila taka, kot bi prišel v 
Pakistan. Na Norveškem ob 4,5 

milijona domačinov živi še pol 
milijona tujcev, med katerimi 
prednjačijo Pakistanci, Maročani, 
Poljaki, Romuni … Po ogledu 
Osla sva nadaljevala kolesarje-
nje čez deželo Telemark, znano 
po smučanju. Kolesarjev, takih 
kot sva bila midva, ni bilo veliko, 
kar naju je presenetilo. Res je, 
da sva se izognila glavni kole-
sarski poti ob železnici, ker sva 
vedela, da se bova po tem delu 
dežele vračala z vlakom nazaj 
v Oslo. Prvi dan sva kolesarila 
od Osla do mesta Drammen in 
naprej do Kongsberga. Vozila 
sva se skozi strnjena naselja po 
kolesarski poti do prvega cilja 
izven Osla. Kolesarska pot je bila 
odlično označena skoraj vse do 
turistično-smučarskega središča 
v Kongsbergu. Naslednji dan sva 
pot začela po gozdnati pokra-
jini, podobni naši Pokljuki. Ob 
poti je bilo polno borovnic in 
gozdnih sadežev, tako da sva jih 
z veseljem nabirala. Tudi pokra-
jina je čista, neposeljena, voda 
je povsod čista, lahko jo piješ 
tudi iz jezera. Med potjo ni bilo 
naselij, kaj šele kakšnih trgovin 
in restavracij. Pot naju je vodila 
v Rjukan, kjer so nama ponudili 
prenočišče znanci iz Škofje Loke, 
za kar sva jim zelo hvaležna. Nad 
Rjukanom je smučišče, kamor 
sva se povzpela naslednji dan. 
V tem delu je tudi najvišja gora 
južne Norveške, na vrh katere 
sva se želela povzpeti s podze-
mno železnico, ki pa so jo ravno 
ta dan prenavljali, zato sva žal 
Gaustatoppen (1883 m) videla 
le iz doline.

In kako čez planoto Hardanger-
vidda do Bergna?
Iz Rjukana sva četrti dan nadalje-
vala kolesarsko pot na planoto 
Hardangervidda, kjer sva kolesa-
rila nekaj dni. Planota je nekako 
800 metrov nad morjem, vrhovi 
so med 1000 in 1400 metri nad 
morjem. Na teh vrhovih so lede-
niki in pod njimi čudovita jezera 
ter neokrnjena narava. Kolesar-
jenje po Norveški je ‚plezanje‘ 
iz ene doline v drugo, gor in dol 

Gorazd, Marjana in Bergen v ozadju s hriba Fløyen  
(Foto: Gorazd Kalan)

Opera v Oslu (Foto: Gorazd Kalan)
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… Pokrajina je zanimiva, nekaj 
ur se voziš ob jezeru, pa spet v 
hrib in spet spust do naslednjega 
jezera. Vmes so številni slapovi, 
skalnate površine in gozd. Av-
tomobilov na poti je bilo zelo 
malo. Glavnih prometnih cest 
sva se izogibala. Le-te skozi pla-
noto Hardangervidda potekajo 
v predorih, ki so dolgi tudi po 
deset do štirinajst kilometrov in 
s kolesom ne smeš skozi. Prav ti 
predori so naju najbolj skrbeli. 
Kje ga boš obšel, ali je prevozen, 
ali boš lahko šel skozi? Informacij 
o tem pa praktično ni. Tako sva 
morala vsakič do predora, da sva 
videla, ali se da skozi. Če je bil 
kratek, sva se skozi kar peljala. 
Ko sva pri domačinih poizvedo-
vala, kako bi zaobšla predore, so 
nekateri menili, da bova morala 
pot nadaljevati z avtobusom. 
K sreči se je izkazalo, da v teh 
predelih obstajajo stare poti 
in ceste, ki vodijo čez prelaze 
nad sodobnimi predori. Zaradi 
teh prelazov na planoti je bilo 
nekaj več vzponov, a ko si prišel 
na vrh, je bil trud poplačan. Na 
vrhu je bil sneg in zelo hladno, 
vendar zelo, zelo lepo. Planota 
Hardangervidda je bila nekje 
na polovici najine poti. S pla-
note sva se spustila navzdol k 
zahodni norveški obali, k fjordu 
Hardanger, enemu večjih nor-
veških fjordov. Od mesta Odda 
ob fjordu sva potem potovala 
do mesta Bergen na zahodni 
obali Norveške. V tem zadnjem 
delu je bila zanimiva pokrajina, 
poraščena s številnimi sadov-
njaki. V času najinega potovanja 
so ravno zorele češnje. Ob poti 

so bile majhne bele hišice, v ka-
terih si češnje in pecivo kupil 
na zaupanje. Kar pomeni, da je 
bila v hišici škatla, v katero si dal 
denar, kolikor si ga pač potrošil 
za nakup. Brez blagajne in brez 
trgovcev. V Bergnu, mestu, ki 
je znano, da ima 280 dni v letu 
dež, sva pravi norveški dež tudi 
doživela. Bila sva na koncertu 
največjega norveškega sklada-
telja Edvarda Griega in prav tisti 
dan je močno deževalo. 

Kako sta si organizirala pre-
nočevanje in prehranjevanje? 
Ko prideš iz urbanih naselij, ni 
trgovin in restavracij. Z lanske-
ga potovanja po Sloveniji sva 
bila vajena, da se, ko si lačen, 
ustaviš in ješ. Na Norveškem pa 
to ni šlo. Ob poti sva nabirala 
gozdne sadeže in zjutraj pred 
odhodom obiskala trgovino in si 
pripravila hrano za po poti. Med 
nekaj deset kilometrov dolgim 
spustom proti obali sva v vaseh 
ob poti pričakovala lokal za jutra-
njo kavo in rogljiček, pa ga žal ni 
bilo. Tudi v kraju, kjer sva tisti dan 
prenočevala v zasebni sobi, ni 
bilo nobene gostilne. Preprosto, 
zasedeni hoteli, nobene ponud-
be in nimaš kam. Sicer je hrana 
v restavracijah zelo draga, zato 
je bolj preprosto, da jo kupiš v 
trgovini in si jo pripraviš sam. 
Norvežani manj hodijo ven, 
ampak se družijo doma in pova-
bijo prijatelje na svoj dom. Cene 
v trgovini so podobne našim, v 
restavracijah pa bistveno višje. 
Preden sva prikolesarila v Ber-
gen, sva imela celo problem s 
prenočevanjem. Bergen je drugo 
največje mesto na Norveškem, 

njegova okolica pa je v poletnih 
mesecih zaradi čudovitih fjor-
dov oblegana s turisti. Poklicala 
sva nekaj prijateljev, pa ni bilo 
možno nikjer prenočiti. Tako sva 
se dan, preden sva prispela v 
Bergen, po stotih prevoženih 
kilometrih odpeljala še dobrih 
dvajset kilometrov v hrib, kjer 
sva prenočevala v enem malo 
bolj improviziranem hostlu. Cene 
v hostlih so primerljive s spanjem 
pri nas, marsikje celo nižje.

Se je strah glede vremena ures-
ničil? Kako so vaju sprejeli  Nor-
vežani? 
Kljub slabim pričakovanjem sva 
imela na kolesarjenju le dan ali 
dva, ko je malo rosilo, vse ostale 
dni pa naju je spremljalo sonce 
in prav prijetno vreme. Sicer so 
bila jutra tudi mrzla, ob morju pa 
je bilo čez dan tudi do trideset 
stopinj. Na najvišjih točkah je bilo 
hladneje, med deset in petnajst 
stopinj. Dan je dolg, ob enajstih 
zvečer sva lahko še sedela na 
terasi na soncu. Moraš se discipli-
nirati, da se odpraviš v posteljo, 
ker se dan kar ne konča. Naselja 
so zelo mirna, ljudje so večinoma 
po svojih domovih in jih razen 
v avtomobilu na ulici skoraj ne 
srečaš. Izjema so večja mesta. 
Če jih kaj vprašaš, so prijazni, 
drugače pa te pustijo pri miru, 
se ne vtikajo vate in jih nič ne 
zanima, kdo si in kaj si. Če želiš 
mir, je Norveška za to idealna. 
V Rjukanu so nama sosedje na-
jinih prijateljev pustili ključe v 
nabiralniku in poskrbeli, da nas 
je v hiši čakal svež kruh in mleko. 
Vozniki so zelo strpni in čeprav 
kot kolesar na kakšnem vzponu 

oviraš promet, ti nihče ne trobi, 
se ne jezi, ampak čakajo, da se jim 
lahko umakneš in se ti zato tudi 
zahvalijo. Tudi po nastanitvah so 
ljudje zelo prijazni. Starejši gos-
pod v enem od hostlov, kjer sva 
prenočevala, nama niti ni hotel 
računati zajtrka in še malico za 
po poti nama je pripravil. Ljudje 
so malo drugačni kot mi, prijazni, 
uslužni, ampak bolj hladni. Spoš-
tujejo zasebnost in se ne vtikajo 
vate ter se držijo bolj zase. 

Na poti od Osla do Bergna sva 
prekolesarila 626 kilometrov in 
skupaj 8284 metrov nadmorske 
višine. Dodatno pa sva prevozi-
la še dobrih 200 kilometrov po 
Oslu, Rjukanu in Bergenu. Nazaj v 
Oslo sva se vrnila z vlakom. Med 
potjo nazaj v Oslo sva si privo-
ščila še krajši kolesarski izlet do 
mesteca Flam ob fjordu Aurland, 
od koder vozi znamenita gorska 
železniška proga v Myrdal. Vso 
prtljago sva imela v torbah na 
kolesih, vendar se hitro navadiš 
in ne kompliciraš. Sploh v tem 
delu pri Bergenu so ljudje zelo 
sproščeno in športno oblečeni, 
tako da je običajno, če greš tudi 
na koncert v kolesarskih oblači-
lih. Za potovanje sva imela dovolj 
časa, nikamor se nama ni mudilo 
in tudi kakšna neprijetna situaci-
ja naju ni spravila s tira. V Oslu je 
bilo lepo, vendar resnične lepo-
te doživiš na kolesarjenju skozi 
čudovito pokrajino z gozdovi, 
jezeri in nedotaknjeno naravo. 
Tudi Bergen je čudovito mesto, 
polno posebnosti. Norveška je 
lepa država in vesela sva, da sva 
jo obiskala. 

Teja Potočnik

Cesta, ki vodi na planoto 
Hardangervida.  

(Foto: Gorazd Kalan)

Pogled na planoto 
Hardangervida in na enega 

ledenikov pred mestom Odda  
(Foto: Gorazd Kalan)

Urbani novi del Osla s plažo 
(Foto: Gorazd Kalan)

Samopostrežna trgovinica ob 
poti (Foto: Gorazd Kalan)
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Odlični mednarodni uspehi mlade strelke

Anja Prezelj na strelskem 
tekmovalnem prizorišču OIM 

(Foto: arhiv OKS)

Anja Prezelj je v streljanju s pištolo k letošnjim dosežkom na domačih in mednarodnih tekmovanjih dodala  
še odlično peto mesto na olimpijskih igrah mladih (OIM).

Letošnje OIM so med 6. in 18. 
oktobrom potekale v Buenos 
Airesu v Argentini. Mlada strelka 
se je, kot edina udeleženka med 
slovenskimi strelci in strelkami, 
z 48-člansko reprezentanco Slo-
venije pridružila 3998 mladim 
športnikom iz celega sveta, ki so 
tekmovali v 32 različnih športih. 

Čestitke ob uspehu na OIM. Je to 
vaš največji tekmovalni uspeh 
doslej? 
Najlepša hvala. Ja, peto mesto 
na mladinskih olimpijskih igrah 
je moj največji tekmovalni do-
sežek. Tudi sicer je bila letošnja 
sezona zame precej uspešna. 
Med drugim sem osvojila peto in 
dvanajsto mesto na evropskem 
prvenstvu med mladinkami, 
deveto mesto na Sredozem-
skih igrah, prvo in drugo mesto 
na državnem prvenstvu med 
mladinkami ter prvo mesto na 
dvoboju Slovenije in Hrvaške.

Ste pričakovali dobro uvrsti-
tev? Čemu jo pripisujete? Je bila 
bistvena forma ali še drugi de-
javniki?
Tako dobre uvrstitve pravzaprav 
nisem pričakovala, saj konku-
rence večinoma nisem poznala. 
Zavedala pa sem se, da moram 
biti močna in da bom morala zelo 
dobro ustreliti, da bom prišla 
med najboljše. Uvrstitev v fina-
le me je presenetila. Vedela pa 
sem, da sem dala vse od sebe in 
ustrelila tako, kot znam. Za to je 
bila definitivno bistvena forma, 
ki je bila v tistem času zelo dobra, 

piko na i pa je dodalo še dobro 
splošno počutje tistega dneva in 
občutek, da sem se pripravljena 
spopasti z izzivom.

So priprave na kvalifikacije in 
na same OIM potekale kako 
drugače kot običajni treningi? 
Same priprave niso potekale 
nič drugače kot moji običajni 
treningi med sezono. Mogoče 
sem naredila kakšen trening več, 
kot bi ga sicer. Trening običaj-
no traja približno dve uri in je 
sestavljen iz treh delov: iz ogre-
vanja, streljanja in raztezanja. 
Med ogrevanjem se odločim, 
čemu bom dala poudarek pri 
streljanju. Nato sem običajno 
uro in pol na strelski liniji. V 
tem času ustrelim med 50 in 
80 nabojev, odvisno od obsega 
tekmovanja, ki me čaka med 
vikendom. Najbolj pomembna 
stvar pri tem športu pa je po 
mojem mnenju koncentracija. 
Izjemno pomembno je, da si 
res z glavo pri stvari in se kon-
centriraš na pravilno izvedbo 
strela. To mi je na olimpijskih 
igrah mladih dobro uspevalo.

OIM so potekale v Argentini, ki 
je res lepa dežela. Ste imeli kaj 
prostega časa in ste si jo lahko 
ogledali? Vam je ostala v lepem 
spominu in se nameravate še 
vrniti?
Po koncu tekmovanja sem imela 
še en teden, preden smo se vrnili 
domov. V tem času sva si s tre-
nerjem ogledala tudi del mesta 
okrog znamenitega obeliska. 

ligi, kasneje na državnem, danes 
pa že na mednarodnem nivoju.

Je strelstvo v Sloveniji razvit 
šport z močno konkurenco?
V primerjavi s tujino je v Sloveniji 
še veliko rezerve. Še posebno v 
moji kategoriji. Se pa šport razvi-
ja in počasi postajamo bolj kon-
kurenčni tudi na mednarodnem 
nivoju. Konkretno v moji katego-
riji na nivoju države nimam velike 
konkurence, na mednarodnem 
nivoju pa že.

Kakšni so vaši prihodnji načrti? 
Se trenutno pripravljate še za 
kakšno posebno tekmovanje?
Trenutno se počasi pripravljam 
na večja mednarodna tekmova-
nja, ki se začnejo januarja. Med 
drugim tudi na evropsko prven-
stvo v Osijeku, ki bo marca. Sko-
raj vsak vikend do takrat imamo 
manjše in večje tekme tako po 
državi kot izven zunaj nje, na ta 
tekmovanja pa potekajo priprave 
vsak teden posebej.

Poleg treningov in šole proste-
ga časa zagotovo ni na pretek, 
pa vendar. Kaj radi počnete v 
prostem času?
Kot dijakinji zadnjega letnika 
gimnazije mi velik del časa poleg 
treningov trenutno pobereta 
šola in učenje. Sicer pa z veseljem 
preberem kakšno knjigo, pogle-
dam dober film, grem ven s prija-
telji in poskušam izkoristiti prosti 
čas, kot ga le najbolje lahko.

Helena Habjan

Vsak dan smo na poti do prizorišč 
skozi okno avtobusa videli tudi 
druge predele. Za več ogledov 
pa žal ni bilo časa. Argentina mi 
je ostala v lepem spominu in 
mogoče se kdaj tja tudi vrnem, 
bodisi kot turistka ali pa tekmo-
valka.

Kako to, da ste športno pot 
posvetili streljanju? Kdo vas je 
navdušil za ta šport in kdaj ste 
se spoznali z njim?
Med zimskimi počitnicami v 
tretjem razredu, to je bilo leta 
2008, je na strelišču v Železnikih 
potekal tečaj streljanja. Mami je 
videla oglas, me vprašala, če bi 
šla poskusit, in tako se je začelo. 
Že prvič me je izjemno zanima-
lo, bil je nek izziv, in puške kar 
nisem spustila iz rok. Navdušenje 
nad športom me vse do sedaj 
še ni spustilo. Če kaj, se je samo 
okrepilo.

Kaj vas je tako pritegnilo na tem 
športu, da ste ga začeli potem 
resneje trenirati in tekmovati?
Že od začetka mi veliko pomeni 
to, da se imamo na treningih 
res super. Zato sem na strelišče 
vedno rada zahajala tako zara-
di sebe kot zaradi ostalih. Ker 
šport temelji na koncentraciji 
in na psihični pripravi, je to za 
športnika velik izziv in to mi daje 
veliko motivacije za naprej. Na 
tekmovanjih lahko pokažeš, kako 
ti uspe obdržati svojo glavo pod 
nadzorom tudi pod pritiskom. 
Tekmovati sem začela že po pol 
leta treningov. Najprej v občinski 

Anja Prezelj (druga z desne) med streljanjem s sotekmovalci na OIM (Foto: Aleš Fevžer)
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Minusi leta 2018
V škofjeloškem mestnem središču smo mimoidoče 
vprašali, kaj jih je v letu 2018 najbolj zmotilo v naši 

družbi, kaj so pogrešali, nad čim so bili najbolj 
razočarani in kaj jim bo ostalo v neprijetnem spominu.

Sandi Kalan: »Najbolj me motijo strankarske 
razprtije v slovenskem parlamentu. Namesto 
da bi sodelovali, nasprotujejo še tako dobre-
mu predlogu samo zato, ker ga je predlagal 
nekdo iz drugega političnega tabora. V Škofji 
Loki opažam, da je več sodelovanja med 
opozicijo in koalicijo.« 

Jožica Krajnik: »Na splošno me najbolj zmo-
tijo komentarji pod različnimi članki. Skoraj 
vsi so ali sovražno nastrojeni ali pa popljuvajo 
vse povprek. Sprašujem se, kam pelje ta 
svet. Ali res nismo več sposobni pozitivnega 
razmišljanja in pozitivnih predlogov namesto 
stalnega kritiziranja?«

Polona Rus: »V starem mestnem jedru iz-
ginjajo trgovine, kar ni dobro predvsem za 
starejše, ki niso tako mobilni. Na svetovni 
ravni pa me motijo množične migracije ljudi, 
ki so tako zelo različni od nas, da se nikoli ne 
bodo integrirali v naše okolje. Prišlo bo do 
trka civilizacij.« 

Marjana Vidmar: »V razmišljanju, kaj me je 
najbolj zmotilo v letu, ki se poslavlja, bom 
izpostavila naslednje. V lokalnem merilu je to 
predvsem onesnaženost zraka v Škofji Loki v 
zimskih mesecih zaradi velikega števila kurišč 
na trda goriva ter premajhne družbene in so-
cialne angažiranosti. V slovenskem merilu me 
je zmotilo, da se kljub vsemu polemiziranju na 
področju zdravstva nismo premaknili naprej 
v smislu zniževanja nedopustnih čakalnih 
vrst. V svetovnem merilu me najbolj moti, 
da se evropski politiki tako očitno podrejajo 
ameriški politiki, denarju in raznim lobijem.«

Damjan Likar 
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Kje boste preživeli 
najdaljšo noč  

v letu?
Odštevanje do novega leta se je začelo, zato smo 
nekatere občane povprašali, kje bodo preživeli 
silvestrsko noč, kako jim je všeč prednovoletna 

Loka in na katero najdaljšo noč v letu imajo 
najlepše spomine.

Valerija Gros: »Silvestrovanje bo potekalo 
doma, v krogu družine. V tem prazničnem 
času pogrešam več predstav za male otroke 
in tudi več komedij na Loškem odru. Všeč mi 
je okrasitev Loke, le lonci na Homanovi lipi 
mi niso. Pogrešam tudi manjkajoče lučke na 
smrečicah pred hišami. Zanimivo silvestro-
vanje je bilo, ko se je enoletna hči zbudila 
ob pol enih ponoči in skakala po posteljici 
na muziko Slavka Avsenika, ki je bil gost na 
TV-oddaji.« 

Vesna Markovič: »Silvestrovanje bo delovno. 
Počela bom tisto, kar najraje počnem: pekla 
bom tortice in ustvarjala. Loka je že sama po 
sebi zame pravljično mesto in je čudovito 
okrašena. Zdi se mi pa, da manjka še malo  
božičnega vzdušja za poživitev mrzlih veče-
rov na odprtem, posebej za otroke. Najbolj 
zanimivo silvestrovanje šele prihaja, saj zame 
ni pomembno, kje smo na ta večer, ampak 
mi je bolj pomembno, kam nas bo odpeljalo 
novo leto.«

Janez Strnad: Doma bomo. Ravno v teh 
prazničnih dneh se selimo z Mestnega trga 
na Partizansko cesto, tako da imamo še pre-
cej dela z urejanjem prostorov. Okrasitev v 
mestu mi je všeč, nekakšna bela vedra na 
Homanovi lipi so mi zdijo smešna. Najbolj 
nepozabno novo leto je bila nenapovedana 
žurka pri sorodnikih v Tacnu. Vse se je odvijalo 
spontano in to je po navadi najboljše.

Marta Satler: »Letos bom silvestrovala v naši 
Loki na Placu. Ničesar ne pogrešam, vsega je 
dovolj in mesto je še vedno prijetno mirno. 
Zaradi dobrih filmov letos vedno več ljudi 
pride v Kino Sora. Zelo rada se spominjam 
vseh silvestrovanj v mladosti. Takrat je bila 
pomembna le dobra družba, kaj bomo jedli 
in oblekli, ni bilo važno. Veliko je bilo smeha 
in vedno je bila zima.«

Damjan Likar
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Plusi leta 2018
Leto 2018 nam bo počasi pomahalo v slovo. Lepi 

spomini v iztekajočem se letu ostanejo in radi 
jih bomo podoživljali. Kaj iz leta 2018 je ostalo 

anketirancem v najbolj prijetnem spominu?

Helena Zupančič: »Všeč mi je, da se po celem 
svetu širi vpliv veganstva. Ljudje postajajo 
veliko bolj osveščeni glede sočutja do živali 
in problemov z materjo Zemljo. Zdi se mi, da 
se je tudi begunska problematika umirila, 
če pomislim, kako hudo je bilo pred nekaj 
leti. V Loki mi je lepo, da je poslavljajoči se 
župan staremu mestnemu jedru povrnil sijaj. 
Stanujem na Placu in lahko rečem, da se v 
mestu stalno nekaj dogaja. Loka ima bogato 
kulturno in družabno življenje.«

Marija Draškovič: »Hvaležna sem, da živim v 
precej miroljubni državi, če pomislim, koliko 
nasilja in vojn je po svetu. V Sloveniji tudi 
ni več čutiti finančne krize, prav tako mi je 
zaenkrat všeč novi predsednik vlade. Za našo 
občino pa sem vesela, da je bil na zadnjih 
lokalnih volitvah izvoljen Radinja. Pričaku-
jem, da bo poskrbel tudi za našo Marinkino 
knjižnico, ko bo prišlo do selitve.«

Janez Pintar: »Najbolj pozitiven dogodek v 
našem lokalnem okolju so občinske volitve. 
Enako velja tudi za državni nivo. Pri obojih 
volitvah zaznavamo več zanimanja za politiko 
in to je dobro. Kot najbolj pozitiven dogodek 
v svetu v letu 2018 izpostavljam aktivno 
politiko ameriškega predsednika Donalda 
Trumpa, ki na zelo jasen način odločno rešuje 
pomembne svetovne probleme.« 

Andreja R. Megušar: »Vesela sem, ker smo 
člani selškega društva, poimenovanega po dr. 
Janezu E. Kreku, izdali zbornik o tem velikem 
Slovencu, s čimer smo obeležili obletnico 
njegove smrti. To je priložnost za delo naprej, 
saj je sam rekel: 'Samo začeti je treba.' V Škofji 
Loki smo letos aprila slovenski pasijonci gos-
tili predsednika Europassiona Josefa Langa. 
Evropsko združenje, ki združuje več kot de-
vetdeset pasijonskih mest po Evropi, nas je 
povabilo k sodelovanju kot enakovredne 
člane. Letos je vsa slovenska mladina na svojih 
oratorijih obeleževala stopetdeseto obletnico 
smrti velikega Slovenca in misijonarja Friderika 
Barage. Kdo ne pozna oratorijske himne Eno je 
potrebno? Prav tako so Slovenijo zaznamovali 
dogodki ob stoti obletnici konca prve svetov-
ne vojne in smrti Ivana Cankarja. Navdušila me 
je tudi polna Unionska dvorana ob trideseti 
obletnici ustanovitve slovenske kmečke zveze, 
ki se je rodila v Zmincu.«

Damjan Likar
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Kakšne so vaše 
novoletne želje?

Ko odbije polnoč, so poti odprte za upe, želje in nove 
načrte. Nekaj mimoidočih smo povprašali, kaj si v 
prihajajočem letu najbolj želijo tako na osebnem 

področju kot v lokalnem okolju, Sloveniji in v svetu. 

Lidija Kovač: »Moje gibalo niso želje ega. 
Sledim svojim srčnim željam, ki me pripeljejo 
do izpopolnjenosti. Da jih uresničim, je bolj 
kot cilj pomembna sama pot, ki jo prehodim, 
da ga dosežem. Vsem želim veliko ljubezni, 
veselja, miru ob doseganju ciljev.«

Natalija Obadič: »Želim si, da bi bili ljudje 
med seboj bolj prijazni, dobrohotni, pozitivno 
usmerjeni, velikodušni, tolerantni in da ne bi 
na vsako stvar gledali črnogledo. Če bi bili vsi 
tako usmerjeni, bi bilo na svetu veliko manj 
hudega. Tudi sama si želim še bolj razviti 
te pozitivne lastnosti, saj še vedno pridejo 
trenutki, ko me spodnesejo.« 

Alojz Bogataj: »Na osebni ravni si želim 
notranjega zadovoljstva. Na občinski ravni 
pa je moja želja, da bi sklenili dobro koalicijo 
in da bi v občinskem svetu upoštevali tudi 
predloge tistih, ki so manj slišani. Na globalni 
ravni si želim, da bi se velesile znale dogovoriti 
za svetovni mir in blagostanje vseh. Revščina 
ni potrebna, hrane je dovolj za vse ljudi. Vsem 
vašim bralcem želim veliko blagoslova na 
vseh področjih.« 

Mika Čemažar: »Želim, da zaživijo naši 
zastavljeni družinski projekti, da ostanemo 
povezani, spoštljivi in polni energije. Naj se 
prijaznost in spoštovanje do drugače mislečih 
širi tudi na družbeni ravni. Le povezani in v 
harmoniji lahko premikamo gore. Brez ljubez-
ni do življenja in ljudi ni sreče. Srečno 2019.« 

Damjan Likar
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IŠČETE NOVE 
SODELAVCE?
Poiščite jih v lokalnem okolju 
z Loškim utripom.

Pokličite Žiga, 041 233 350

Razpisi
delovnih 

mest
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ZAPOSLUJEMO

Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja
tehniška izobrazba
Izkušnje: 0 – 1 let
Oblika zaposlitve: redno, določen čas z 
možnostjo podaljšanja

DELOVNA MESTA:
• Strugar (3- izmensko)
• Sestavljanje (3- izmensko)
• Livar (4- izmensko)
• Topilec (4- izmensko)

KAJ PRIČAKUJEMO
• delavnost, natančnost, fl eksibilnost in 

odgovornost,
• samoiniciativnost in inovativnost,
• dobre komunikacijske sposobnosti,
• sposobnost samoorganizacije,
• izpit B kategorije

KAJ NUDIMO
• zaposlitev za določen čas z možnostjo 

podaljšanja
• delo v urejenem, perspektivnem in 

dinamičnem okolju
• možnostjo stalnega strokovnega 

izobraževanja in izpopolnjevanja

Vse prošnje sprejemamo samo v elektronski obliki.

Kontaktna oseba: Jasna Huškarić, email: jasna.huskaric@difa.si

DIFA d.o.o. je hitro razvijajoče se družinsko proizvo-
dno 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 indu-
strije, svojim kupcem pa nudi podporo v celotni verigi 
od pred-razvoja posameznih delov ter podsklopov 
do konca trajanja projekta.

IŠČEMO

Dijake in študente za opravljanje lažjih del v 
proizvodnji za daljše obdobje.

Želimo Vam vesele Božične 
praznike ter srečno, zdravo in 

uspešno leto 2019!
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Prireditve v decembru
sreda,  
12. 12.

10.00–
12.00

Igrarije s knjigo za otroke 
od 1. do 6. leta

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka

17.00 Ura pravljic: Medved in 
miška

Krajevna knjižnica 
Železniki

17.00 Igrica Zajček išče mamo DPD Svoboda Žiri

17.00 Delavnica za spretne 
prste, Novoletna smrečica, 
delavnica za otroke od 4. 
do 8. leta

Tabor 2, Stara šola, Žiri

17.00–
19.10

Šahovske urice
(vsako sredo)

Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka

18.00–
20.00

Ob punklu se dobimo
(vsako sredo)

Kulturni dom Železniki

18.00 Ustvarjalna delavnica 
za mladino in odrasle, 
delavnica za spretne prste
Okrasek kot darilo

Tabor 2, Stara šola, Žiri

19.30 Kristalni abonma: trio 
Baldur

Sokolski dom Škofja 
Loka

20.00 Pogovor o knjigi 
M. A. Atwood: Deklina 
zgodba

Krajevna knjižnica 
Železniki

četrtek,  
13. 12.

16.30–
18.30

Delavnica Križ kraž Krajevna knjižnica 
Gorenja vas (Sokolski 
dom)

17.30 Ustvarjalna delavnica 
Novoletna smrečica za 
otroke od 4. leta dalje

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka

petek,  
14. 12.

16.00 Izdelaj si unikatno značko MDC Blok

petek,  
14. 12.

17.00 Delavnica za spretne 
prste: izdelava novoletnih 
okraskov in voščilnice

Krajevna knjižnica 
Poljane

18.00 Razkošje Katarja, 
potopisno predavanje 
Maje Novak – Mayite

Tabor 2, Stara šola, Žiri

18.00–
19.00

Amuse delavnica – 
praznična mila

Atelje Amuse – 
Cankarjev trg 6, Škofja 
Loka (za cerkvijo)

19.00 Predstavitev knjige in 
zgoščenke Cvrčanje nad 
mestom – brana poezija 
Agate Trojar z glasbeno 
skupino Tantadruj in 
gostom, dramskim igralcem 
Igorjem Žužkom

Jesharna, Blaževa ul. 
10, Škofja Loka

19.30 Jazz je kul bend – božično-
novoletni koncert

Kulturni dom Sv. Duh

20.00 Kulturbla in novi literati Rdeča ostriga

sobota, 
15. 12.

8.00–
12.00

Tržnica kmetijskih 
pridelkov in izdelkov

Žiri – pred zadružnim 
domom

10.00 Otroški glasbeni abonma: 
Skrivnostna noč

Sokolski dom Škofja 
Loka

10.00–
13.00

Brezplačna delavnica 
Modrost različnih obdobij 
v življenju ženske

Šubičeva hiša

12.00 Srečanje ob 77. obletnici 
poljanske vstaje

Turistična kmetija pri 
Ljubici, Vinharje 10

15.00–
17.00

Brezplačna otroška 
delavnica Izdelava voščilnic

Šubičeva hiša
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Vedno je čas za branje 
in obisk knjižnice

Veste, da je vsak četrti prebivalec naših štirih občin član 
knjižnice? Ste med njimi tudi vi?

Poleg izposoje gradiva smo tudi letos za vas pripravili in  
izvedli več kot 800 dogodkov in prireditev. Kar nekaj jih bo 
tudi v decembru! 

Morda še ne veste, kaj bi bližnjemu ali prijatelju podarili 
za novo leto? Letna članarina v knjižnici je lepo darilo!

Razlogov za obisk in članstvo je več kot dovolj.

Ob tej priložnosti Vam želimo obilo zdravja, sreče in srečanj  
v naših prostorih v novem letu!

Kolektiv 
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka

Foto: A. Tarfila

sobota, 
15. 12.

15.00–
18.00

Žive slike rokodelcev v 
Šubičevi hiši

Šubičeva hiša

19.00 Božični koncert Otroškega 
pevskega zbora Mifun 

Sokolski dom Škofja 
Loka

19.00 Božično-novoletni koncert 
Gimnazije Škofja Loka

Cerkev sv. Jurija v Stari 
Loki

19.00 Koncert Prifarskih 
muzikantov ob 30. 
obletnici delovanja 
z gostom, ženskim 
komornim pevskim 
zborom Gimnazije Kranj

Športna dvorana Trata

19.00 Koncert Zimska pravljica, 
Ansambel Saša Avsenika in 
Slovenski oktet

Športna dvorana 
Železniki

21.00 Lokalna scena 2k18 DD Partizan, 4226 Žiri

nedelja, 
16. 12.

17.00 Viki Grošelj: Moja soočanja 
s Himalajo

OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas

18.00 
Prost 
vstop

Podelitev Severjevih nagrad, 
Ne pozabi na rože, odrska 
izpoved Polone Vetrih.

Loški oder Škofja Loka

pon., 
17. 12.

17.00 Beremo z nasmehom: 
Beremo s psičkom Vilijem, 
za otroke od 6. do 10. leta 
(obvezne vnaprejšnje 
prijave).

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka

17.00 Delavnica za spretne 
prste: izdelava novoletnih 
okraskov in voščilnic

Krajevna knjižnica 
Gorenja vas

18.00 Loka v snegu: kape za 
dober namen, dobrodelni 
bazar

Galerija Ivana Groharja

19.00 Športnik leta Športna dvorana 
Železniki

18. 12.–
28. 12. 

15.00 in 
17.00

Pravljična dežela Gorajte
(25. 12. odpade)

Gorajte pri Škofji Loki

torek,  
18. 12.

17.30 Ura pravljic za otroke od 
4. leta dalje, predstava 
Zvezdica Zaspanka

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka

18.00 Strokovno predavanje 
Sabine Topolovec: Začimbe 
in zdravje otrok

Kašča na Spodnjem 
trgu

19.00 Skalarna zvočna kopel Sevilla center, 
Strojarska ulica 16, Žiri

19.00 Bralni krožek Knjigosnedke Krajevna knjižnica 
Trata

sreda,  
19. 12.

13.30 Knjižnica mene briga Krajevna knjižnica 
Trata

17.00 Gledališka predstava Trije 
snežaki

Tabor 2, Stara šola, Žiri

17.00 Delavnica za spretne prste: 
Novoletna smrečica

Krajevna knjižnica 
Železniki

18.00 Božično-novoletni koncert 
učencev Glasbene šole 
Škofja Loka

Sokolski dom

četrtek,  
20. 12.

13.00–
14.00

Reševanje kviza s pomočjo 
računalnika, Spletni 
nevrončki za osnovnošolce

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

15.00 Radost oznanjam Kulturni dom Železniki

16.00 Razgibajmo možgančke – 
za osnovnošolce, reševanje 
kviza

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka

16.00–
18.00

Brezplačna delavnica za 
odrasle Križ kraž, vadba za 
možgane

Krajevna knjižnica 
Gorenja vas

17.00 Delavnica za spretne prste 
za otroke od 4. do 10. leta, 
Novoletna smrečica

Krajevna knjižnica 
Trata
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četrtek,  
20. 12.

17.00 Pod mavričnim dežnikom Vrtec Škofja Loka,
večnamenski prostor 
enote Najdihojca, 
Podlubnik 1d

17.00 Beremo z nasmehom: 
Beremo s psičkom Vilijem 
(obvezne vnaprejšnje 
prijave).

Krajevna knjižnica 
Železniki

17.00–
19.00

Peka medenih kruhkov,
Izložbe domišljije  
(obvezne prijave)

Rokodelski center 
DUO Škofja Loka, 
Mestni trg 34

19.30 Loka v snegu, koncert: 
Slavko Ivančić

Sokolski dom Škofja 
Loka

19.30 Predbožični koncert 
učencev Glasbene šole 
Škofja Loka

Cerkev sv. Petra, Selca

petek,  
21. 12.

17.00 Delavnica za spretne prste: 
svetleči okraski

Izposojevalna enota
Sovodenj

17.00–
22.00

Božični LUFt Cankarjev trg, Škofja 
Loka

18.00 Božično-novoletni koncert 
kitaristov

Kapela Puštalskega 
gradu

22. 12.–31. 12. Jaslice na Mestnem trgu Marijino znamenje na 
Mestnem trgu

22. 12.–31. 1. 2019 Jaslice pred Marijino 
kapelico na Fari

Starološki trg

sobota, 
22. 12.

9.00 Prednovoletni turnir v 
odbojki

Telovadnica OŠ Žiri, 
Žiri

10.00 Rudi in praznične 
kremšnite, gostuje Miškino 
gledališče Kukuc, za 
abonma Zamorček in izven

Loški oder Škofja Loka

20.00 Nočni pohod ob polni luni Sovodenj – Mrzli vrh

nedelja,  
23. 12.

16.00 Tradicionalni božični 
koncert Jerbas domačih

Telovadnica OŠ 
Poljane

18.00 Božično-novoletni koncert 
Tria Eroika Aromatika

Kulturni dom Sv. Duh

torek, 
25. 12.

19.30 Božično-novoletni koncert 
Mestnega pihalnega 
orkestra Škofja Loka

ŠD Trata, Škofja Loka

19.30 Tradicionalni božično-
novoletni koncert

DPD Svoboda, Žiri

sreda, 
26. 12.

10.00 Štefanov sejem Selca

10.30 Blagoslov konj 2018 Na Podstotn`k, Žiri

11.30 Žegnanje konj in oslov Stara Loka, parkirišče 
pod cerkvijo

17.00 Božično-novoletni koncert 
Naj vas zabavamo!

Športna dvorana 
Železniki

četrtek,  
27. 12.

16.00 Loka v snegu: novoletna 
zabava za otroke z 
otroškimi delavnicami, 
projekcijo filma Kekec in 
prihodom dedka Mraza

Sokolski dom Škofja 
Loka, Kino Sora

16.30–
18.30

Delavnica Križ kraž Krajevna knjižnica 
Gorenja vas (Sokolski 
dom)

20.00 Loka v snegu: projekcija 
filma Na svoji zemlji 
in pogovor z Janezom 
Ferlanom, vstop je prost.

Kino Sora

petek, 
28. 12.

15.00 Maša za žrtve povojnih 
pobojev v Matjaževi jami 
pri Pevnem

Cerkev sv. Uršule v 
Pevnem

17.00 Loka v snegu: delavnica 
Unikatni leseni okraski za 
božično drevo

PUMO, Mestni trg 38
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petek, 
28. 12.

20.00 Božični koncert in 
promocija albuma: Uroš 
Perić in Blue Note Quartet

Sokolski dom Škofja 
Loka

20.00 Prednovoletna srečanja:
potopisno predavanje

Žiri, pred zadružnim 
domom

21.00 Loka v snegu: koncert 
Abba Mia tribute band

Trg pod gradom

sobota, 
29. 12.

21.00 Loka v snegu: koncert: MI2, 
Vinci & Plačanci

Trg pod gradom

21.00 Prednovoletna srečanja,
rock žur

Žiri, pred zadružnim 
domom

pon., 
31. 12.

21.00 Loka v snegu, 
silvestrovanje: Gino s 
skupino

Trg pod gradom

21.45 Silvestrsko romanje z 
baklami in lučkami k Mariji 
v Crngrob z zahvalno mašo 
ob 23. uri

Zbirno mesto pred 
Marijino kapelico na 
Starološkem trgu

torek, 
1. 1. 2019

18.00 Baklada Odhod izpred pošte v 
Selcih ali izpred bara v 
Dolenji vasi

Uredništvo Loškega utripa  
vam želi

SREČNO 2019!
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