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Ana Šubic

Železniki – Od jutri do nede-
lje, 1. julija, bodo Železniki v 
znamenju tradicionalnih 
Čipkarskih dni. Tako kot 
lani bodo tudi letos sočasno 
izvajali evropski projekt, saj 
je Občina Železniki znova 
pridobila 25 tisoč evrov sred-
stev v programu Evropa za 
državljane, in sicer s projek-
tom Citizens4Europe: 
Evropske migracije – naša 
skupna preteklost za boljši 
razvoj prihodnosti. Partnerji 
v projektu so še pobratena 
hrvaška občina Lepoglava, 
italijanski Innichen ter dru-
štva iz Massmechelna v Bel-
giji, makedonskega Skopja 
in nemškega Freisinga.
Pestro petdnevno dogajanje 
za vse generacije prireja Tu-
ristično društvo Železniki s 
soorganizatorji. Slavnostno 
odprtje Čipkarskih dni bo v 
četrtek ob 19. uri v Kultur-
nem domu Železniki, slav-
nostni govornik bo etnolog 
dr. Janez Bogataj. Obenem 
bodo odprli še razstave v 
kulturnem domu, Špendalo-
vi hiši in muzejski galeriji, 
ki bodo na ogled vse dni do 
nedelje od 10. do 21. ure.
V četrtek in petek med 10. in 
12. uro bodo v mladinskem 
centru ustvarjalne delavnice 

za otroke Klekljamo malo 
drugače. Petkov večer bo v 
znamenju slavnostne akade-
mije ob občinskem prazni-
ku. Sobotno dopoldne prina-
ša v Boncljevo hišo medna-
rodno strokovno konferenco 
Dediščina preteklosti je naša 
skupna prihodnost. Po 18. 
uri bo otroke pred plavžem 
zabaval čarodej Toni, ob zori 
pa bodo v starem delu mesta 
uprizorili običaj, imenovan 
pobiranje kranceljnov. Za 
vročico sobotne noči bo po-
skrbela Tanja Žagar s skupi-
no Avantura.
V nedeljo, 1. julija, bo osre-
dnji praznik čipke, ki se bo 
začel z mašo za klekljarice 
ob 10. uri, dan pa bo name-
njen tudi sejemski ponudbi 
in tržnici v starem delu Že-
leznikov. Po 11. uri bodo na 
različnih lokacijah zaigrali 
glasbeniki Glasbene šole 
Škofja Loka. Pred plavžem 
bodo po 13. uri plesale fol-
klorne skupine, nastopil bo 
tudi domači pihalni orke-
ster. Nedeljsko popoldne bo 
ob 15. uri postreglo z vseslo-
venskim tekmovanjem 
otrok in odraslih v kleklja-
nju, pri plavžu pa si bodo 
obiskovalci lahko skovali že-
belj. Sledila bo še veselica z 
Raubarji. Več na spletni 
strani www.td-zelezniki.si.

Praznik čipke
V Železnikih se jutri začenjajo že 56. Čipkarski 
dnevi. Pester program bo potekal vse do nedelje, 
1. julija, ko bo tudi klekljarsko tekmovanje.

Z lanskega klekljarskega tekmovanja, ki je osrednji 
dogodek Čipkarskih dni v Železnikih / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kreativnice 
bodo delovale na Spodnjem 
trgu, nastale pa so v okviru 
projekta InduCult, sofinan-
ciranega iz programa Sre-
dnja Evropa, ki ga vodi Ra-
zvojna agencija BSC Kranj. 
V projektu je sodelovalo več 
partnerjev, med njimi Obči-
na Škofja Loka in Razvojna 
agencija Sora s svojim Ro-
kodelskim centrom Duo. 
Kreativnice so njegova nad-
gradnja, je ob odprtju pove-
dala Kati Sekirnik iz centra 
Duo. Kreativnice, ki so v 
prostoru na Spodnjem trgu 
ob nekdanji tovarni klobu-
kov Šešir, bodo razstavni 
prostor, ki bo predstavljal 
bogato dediščino tekstilne 
industrije na Škofjeloškem 
ter navdihoval ustvarjalnost 
in vzajemno sodelovanje 
kreativnih interesnih sku-
pin in industrije. Prepleta se 
z identiteto lokalne skupno-
sti, ki je povezana z ustvar-
jalnostjo in industrijo, spod-
bujal pa naj bi tudi zanima-
nje pri mladih in brezposel-
nih za nove zaposlitve. De-
luje po načelu ''preteklost za 
prihodnost''. Z inovativno 
predstavitvijo dediščine te-
kstilnih podjetij (s poudar-
kom na klobučarstvu bli-
žnjega Šeširja) ustvarja kon-
tekst in pripoveduje zgodbo 
o sodobnem ustvarjanju te-
kstilnih ustvarjalcev in nji-

hovi povezavi z industrijo. 
Tu bodo ustvarjali domači 
rokodelci (predvsem roko-
delke), kar bo predstavljalo 
poligon za inovativno razvi-
janje novih tekstilnih izdel-
kov domačih ustvarjalcev in 
ustvarjalk. 
Ob odprtju je Rok Šimenc, 
direktor razvojne agencije 
BSC Kranj, povedal, da so 
Kreativnice del mednaro-
dnega projekta, v katerem 
sodeluje deset partnerjev iz 
osmih držav, gre pa za oži-
vljanje starih industrijskih 
mest. Z Gorenjskega sode-
luje Tržič z ohranjanjem če-
vljarske industrijske tradici-

je. Pričakuje, da bodo Krea-
tivnice zanimive za kreativ-
ce, podjetnike in tudi turi-
ste. "Gre za poklon indu-
strijski kulturi, mojstrom in 
znanju ter bo prostor za ne-
utesnjeno delo," pa je o Kre-
ativnicah dejala Lili Pajntar, 
ena od mojstric, ki je sodelo-
vala pri snovanju tega pro-
stora in bo ob boku drugih 
rokodelcev in rokodelk v 
njem tudi ustvarjala. Poleg 
tega bodo v centru zbirali 
tudi anekdote, povezane z 
industrijsko dediščino tega 
prostora, in pričakujejo, da 
bo iz tega nastalo še kaj no-
vega. Župan Miha Ješe je ob 

tem spomnil na odprtje Ro-
kodelskega centra Duo in 
Loške hiše na Mestnem 
trgu, sedaj pa se tema bise-
roma na ogrlici pridružuje 
še novi na Spodnjem trgu. 
Ta prostor so že v preteklosti 
zaznamovali rokodelci. Pri-
čakuje živahno ustvarjanje v 
Kreativnicah in ob tem upa, 
da bodo na Spodnjem trgu 
odprli še kaj podobnega. 
Obenem je izrazil tudi upa-
nje, da bo občina z državo 
našla skupni jezik, da bi oži-
vila veliki kompleks Šeširja 
in tako ohranila dolgoletno 
tradicijo klobučarstva na 
Škofjeloškem.

Nov prostor ustvarjalnosti 
V Škofji Loki so na Spodnjem trgu odprli nov kreativni center Kreativnice, ki na inovativen način 
predstavlja tekstilno dediščino na Škofjeloškem in bo prostor razstavljanja in ustvarjanja. 

Župan Miha Ješe z rokodelkami, ki bodo ustvarjale v Kreativnicah. Na sredi v temni obleki 
Lili Pajntar. / Foto: Andrej Tarfila

Odlikujejo  
jih izjemni 
dosežki
Priznanja učencem 
škofjeloških šol, ki so se 
najbolj izkazali na državnih 
tekmovanjih v znanju in na 
glasbenih tekmovanjih
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Pomembna 
pridobitev za 
žirovski šport
Pri osnovni šoli v Žireh so 
odprli atletski stadion, še 
letos začetek gradnje 
športne dvorane.
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ŠKOFJA LOKA

Manjka jim družinskih 
zdravnikov
Novi direktor Zdravstvenega 
doma Škofja Loka Aleksan-
der Stepanović je predstavil 
načrt reševanja prostorske 
stiske, poudaril kadrovsko 
problematiko in poslovanje 
zdravstvenega doma.
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GORENJA VAS - POLJANE

Nadaljujejo z obnovo
V Tavčarjevem dvorcu na Vi-
sokem, ki je junija spet odprl 
vrata obiskovalcem, v teh 
dneh končujejo gradnjo sa-
nitarij v kletnem delu, obna-
vljajo tudi vhodni portal.
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ŽELEZNIKI

O začetku železarstva
Muzejski noči so se kot obi-
čajno pridružili tudi v Muze-
ju Železniki, kjer so odprli 
prenovljeno arheološko vitri-
no o gradišču Štalca in za-
četku železarstva v Selški 
dolini.
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ŽIRI

Oživili središče kraja
S prireditvijo Živimo Žiri, ki 
se je odvijala sredi junija, so 
želeli pokazati, kakšen bi 
lahko bil nekoč center Žirov, 
ki so ga spremenili v prostor 
srečevanja, druženja in po-
vezovanja.

stran 10
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Loški glas, torek, 26. junija 2018

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 6/let nik VII, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 51, ki je iz šel 26. junija 2018.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka –  Prireditve po-
tekajo že ves junij, slovesno 
pa jih bo zaokrožila slavno-
stna akademija ob občin-
skem prazniku v soboto, 
30. junija, ob 19.30 na Lo-
škem gradu. Nastopil bo 
škofjeloški orkester Ama-
deo, podelili bodo tudi ob-
činska priznanja.
"Dobili bomo novo častno 
občanko, in sicer dr. Jožico 
Rejec, ki je res veliko naredi-
la za loško območje in je bila 
glavna motivatorka drugim 
loškim podjetjem za pomoč 
ob nakupu žičnice na Sta-
rem vrhu. Res je vredna tega 
naziva, kar dokazuje tudi 
naslov častne občanke, ki ga 
bo prejela v sosednji občini 
Železniki," je ob tem pove-
dal župan Miha Ješe. "Poleg 
tega se zelo veselim, da bo 
zlati grb dobil ob sedemde-
setletnici uspešnega delova-
nja Vrtec Škofja Loka. Žal 
jubilej slavi leto dni prezgo-
daj, da bi ga lahko nadgradil 
z novim vrtcem." 
Dva prejemnika dobita srebr-
ni priznanji, in sicer Tomaž 
Jenko, predsednik KUD Jan-
ko Krmelj Reteče - Gorenja 
vas, in Župnijska karitas Ško-

fja Loka. Prejemnici brona-
stega grba sta Marija Krajnik 
iz Reteč, organizatorka kul-
turnega praznika v Retečah, 
in Alenka Florenin, županja 
pobratene občine Sovodnje 
ob Soči. Župan napoveduje 
še dva prejemnika županove 
pohvale in tri prejemnike po-
sebne zahvale za širjenje do-
brega glasu o Škofji Loki v 
pobratenih mestih Freising, 
Tabor in Maasmechelen. 

Županja Alenka Florenin 
prejema priznanje ob štiri-
desetletnici pobratenja me-
sta Sovodnje ob Soči s Ško-
fjo Loko. 
"S Sovodnjami smo pobrate-
ni že štirideset let. Običajno 
obletnice proslavimo s slove-
snostmi v obeh krajih. Sovo-
dnje je proslavilo 24. junija. 
Obiskala jih je naša uradna 
delegacija, v kulturnem pro-
gramu je z dvema skečema 

sodelovala skupina Drama 
Igra. V Škofji Loki pa bomo 
akademijo pripravili v jesen-
skem času, ko se ostala doga-
janja malo umirijo," napove-
duje župan Miha Ješe. 
Prazniku občine se bo 30. ju-
nija pridružil še en dogodek. 
Ob 11. uri bodo namreč ob 
Selški Sori za šolskim cen-
trom na Podnu odprli sadni 
park, ki ga v sodelovanju z 
občino mestu podarjajo go-
renjski Lions klubi: Bled 
Golf, Domžale, Kamnik, 
Kranj in Škofja Loka, oskrbo-
vali ga bodo učenci Osnovne 
šole Jela Janežiča. 
Praznovanja bodo zaokrožili 
5. septembra, ko se bo febru-
arskemu jubilantu, osemde-
setletnemu umetniku Petru 
Jovanoviču, s pregledno raz-
stavo pridružil častni občan 
slikar Franc Novinc, počasti-
la ga bosta še dva častna ob-
čana, dr. France Štukl in Mi-
loš Mlejnik. "Ob tej priložno-
sti bom povabil na srečanje 
tudi ostale častne občane," 
dodaja župan. Poleg že ome-
njenih in nove častne občan-
ke dr. Jožice Rejec so to še 
pesnica Neža Maurer, kmet 
in politik Ivan Oman ter 
znanstvenica dr. Aleksandra 
Kornhauser Fraser.

Škofja Loka bo dobila 
častno občanko
V soboto, 30. junija, bo Škofja Loka s prireditvijo na gradu proslavila občinski praznik. Med šestimi 
občinskimi nagrajenci je tudi častna občanka dr. Jožica Rejec. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Začetek junija 
je že tradicionalno name-
njen sprejemu veleposlani-
kov, akreditiranih v republiki 
Sloveniji, pri škofjeloškem 
županu Mihi Ješetu. Leto-
šnje srečanje, ki je potekalo 
ravno na sredini med dvema 
uprizoritvama Škofjeloškega 

pasijona, je gostitelj znova 
izkoristil in goste povabil na 
uprizoritev pasijona v jubilej-
nem letu 2021. Drobec iz te 
srednjeveške dramske igre 
jih je znova spomnil na to 
škofjeloško kulturnozgodo-
vinsko dragocenost, ki jo v 
Škofji Loki ohranjajo in nad-
grajujejo na sodoben način, 
kot je denimo digitalizirana 

Romualdova pot, ki vodi po 
loških znamenitostih in po-
stajah Škofjeloškega pasijo-
na. Ambasadorji radi priha-
jajo v Škofjo Loko, cenijo 
njene čare in imajo zasluge, 
da sta Škofja Loka in Škofje-
loški pasijon prepoznana v 
mednarodnem okolju. Žu-
pan se jim je zahvalil za do-
bro sodelovanje in širjenje 

dobrega glasu o Škofji Loki 
daleč naokrog. 
Letošnjega srečanja velepo-
slanikov so se udeležili 
predstavniki naslednjih ve-
leposlaništev: Albanije, Bra-
zilije, Češke, Kosova, Grčije, 
Gruzije, Japonske, Apostol-
ske nunciature, Ukrajine, 
Nemčije, Nepala, Madžar-
ske in Romunije.

Cenijo Loko in njene čare
Veleposlaniki, akreditirani v Sloveniji, so na povabilo župana Mihe Ješeta tudi v začetku letošnjega 
junija obiskali Škofjo Loko.

Župan Miha Ješe se je veleposlanikom pisno zahvalil za sodelovanje in promocijo Škofje Loke. / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka je poleg Lju-
bljane mednarodno najbolj 
odprta občina v Sloveniji. 
Imamo izjemno veliko sti-
kov, kar se je še posebno 
pokazalo v letošnjem juni-
ju, ko je imela občina in 
tudi jaz osebno res veliko 
tovrstnih srečanj. "Obrate" 
v letošnjem juniju tako pri-
merjam s svojim službova-
njem v Moskvi, le da sem 
bil takrat precej mlajši. 
Vseh stikov, ko smo bili z 
mednarodnimi delegacija-
mi, je bilo v juniju dvajset. 
Izraziti moram veliko za-
dovoljstvo, ker vsi ambasa-
dorji, akreditirani v naši 
državi, z veseljem pridejo 
v Škofjo Loko, se tu počuti-
jo kot doma in ne le ura-
dno, temveč tudi osebno 
radi prihajajo k nam. Spo-
znali so Loko in znajo ce-
niti njene čare, gostoljubje 
in predvsem bogato kul-
turno dediščino in še lepšo 
naravo. 
Junija sem ob tradicional-
nem srečanju z ambasador-
ji dobil še posebno zahvalo, 
ob kateri poudarjajo, da je 
Škofja Loka pri njih zelo 
lepo zapisana in da se bodo 
še naprej radi vračali k 
nam. Vsem sem ob tej pri-
ložnosti dal pisno zahvalo 

za sodelovanje in tudi za 
njihovo široko promocijo 
Škofje Loke in Škofjeloške-
ga pasijona in jih vse pova-
bil na naš jubilejni pasijon 
leta 2021. 
Junij je obdobje pomemb-
nih prireditev in občinskega 
praznovanja. Veliko medna-
rodnih stikov smo imeli tudi 
ob Teku štirih mostov, ki je 
odlično uspel, začinil ga je 
še leteči cilj kraljevske kole-
sarske dirke Po Sloveniji, ko 
smo se Ločani množično 
zbrali ob trasi in navijali za 
najboljše kolesarje. In vesel 
sem, da je Primož Roglič na 
tej tekmi zmagal. Na teku je 
sodeloval župan mesta Maa-
smechelen iz Belgijie, velika 
delegacija iz pobratenega 
Freisinga, sicer pa so bili 
udeleženci iz osmih držav. 
Napovedal sem, da bo ta tek 
popolnoma internacionali-
ziran, ko bo na platoju pred 
starim Petrolom vihralo 
dvajset zastav. To prireditev 
uvrščamo ob bok dvema po-
membnima mednarodnima 
športnima dogodkoma, tra-
dicionalnemu Pokalu Loka 
in na novo organiziranemu 
nogometnemu turnirju Jana 
Oblaka, ki so se ga letos ude-
ležili nogometaši iz šestih 
držav. 
Tudi našega zgodovinskega 
festivala Historiala se je 
minuli konec tedna udele-
žilo več predstavnikov po-
bratenih mest in veleposla-
nikov, podobno pričakuje-
mo tudi na slavnostni aka-
demiji ob občinskem pra-
zniku, prav na spominski 
dan prve zabeležke naših 
območij v darilni listini 
Otona II. freisinškim ško-
fom, ki datira na daljni 30. 
junij leta 973. Hkrati pra-
znujeta tudi občini Žele-
zniki in Žiri, ki jima česti-
tam za praznik. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Junij z mednarodnim 
predznakom

Miha Ješe

Prireditve  se vrstijo že ves mesec, med njimi je bila tudi 
O'glasbena Loka z nastopi učencev Glasbene šole Škofja 
Loka /Foto: Andrej Tarfila
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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA

VABILO na 
SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB  

OBČINSKEM PRAZNIKU

V soboto, 30. junija 2018, ob 19.30 uri  
vas vabimo na Loški grad 

na Slavnostno akademijo ob občinskem pazniku.

Na slavnostni akademiji bomo podelili priznanja 
Občine Škofja Loka za leto 2018.

V kulturnem programu bo nastopil Škofjeloški orkester  
Amadeo z gosti.

V primeru dežja bo prireditev v Sokolskem domu.

Vljudno vabljeni!

mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Zlato Vegovo, 
Cankarjevo, Stefanovo ... in 
še celo vrsto priznanj v zna-
nju na različnih področjih 
osvajajo tudi učenci škofje-
loških osnovnih šol. Prav 
tako se na glasbenih tekmo-
vanjih doma in na tujem z 
izvrstnimi rezultati izkazu-
jejo učenci Glasbene šole 
Škofja Loka. Tiste, ki so na 
teh in onih tekmovanjih do-
segli izjemne dosežke, je ju-
nija v Sokolskem domu 
sprejel župan Miha Ješe in 
jim čestital za uspeh, prav 
tako njihovim mentorjem. 
Na sprejemu so kulturni 
program pripravili učenci 

Glasbene šole Škofja Loka. 
Za zlata priznanja na držav-
nih tekmovanjih v znanju so 
bili nagrajeni: Erazem Ku-
šar, Neja Jamnik, Bor Vo-
dovnik, Neva Kušar, Veroni-
ka Klemenčič, Eva Druži-
nec, Terezija Končan, Anika 
Kržišnik, Neja Videmšek, 
Benjamin Dagarin, Dane 
Jemc, Anže Krajnik, Miha 
Kušar, Patrik Potočnik, 
Minka Triler, Elizabeta Kon-
čan, Jakob Žorž, Neca Ca-
mlek, Nik Vodovnik, Luka 
Potočnik, Maks Tomšič, 
Nace Rant, Lana Ema Mrak, 
Andrej Bertoncelj, Andrej 
Bogataj, Lara Debeljak, 
Manca Šifrar, Maja Šubic, 
Jan Košir, Darian Salih, Jošt 

Kalan, Ana Bokal, Jasna Na-
stran, Lucija Nastran, Matej 
Nastran, Faruk Suljić, Katja 
Bukovšek, Zarja Kejžar, 
Nuša Rajniš, Tim Seher Kla-
vora, Klemen Omejc, Tjaša 
Rupar in Pia Vrečko. Župan 
je izrekel priznanja tudi 29 
mentorjem teh učencev. 
Priznanja so prejeli tudi 
učenci, ki so se na državnih 
tekmovanjih uvrstili na prva 
tri mesta. To so bili: Vesna 
Končan, Maks Bogatqaj, 
Zoja Fortin, Ema Ažbe, Tia 
Koželj, Sara Štefelin, Tia Šte-
fanec Vaupotič in Lara Debe-
ljak, prav tako so priznanja 
dobili njihovi trije mentorji.   
Za odlične uvrstitve na glas-
benih tekmovanjih (tudi 

mednarodnih) pa so prejeli 
priznanja naslednji učenci 
Glasbene šole Škofja Loka: 
Julija Rakovec, Jona Levar, 
Janez Jesenovec, Pavel Kar-
lin, Blaž Bukovnik, Lenart 
Maček, Martin Pucihar, Ja-
kob Žorž, Hana Žvagen, 
Hana Rant, Zala Zgaga, Ta-
dej Benedik, Tara Oblak, Te-
rezija Končan, Larisa Dem-
šar, Klara Prevodnik, Ma-
tevž Hostnik, Jakob Florjan-
čič, Jurij Malovrh, Neža 
Omejc, Matija Jemc, Lan 
Kavčič, Eva Kristina Omejc, 
Jošt Kalan, Elizabeta Švab, 
Manca Potočnik, Danaja 
Fink, Nejc Perme in Nace 
Ravnikar ter 16 njihovih 
mentorjev in korepetitorjev.

Učence odlikujejo 
izjemni dosežki
Župan Občine Škofja Loka Miha Ješe je pred koncem šolskega leta podelil priznanja učencem 
škofjeloških šol, ki so se najbolj izkazali na državnih tekmovanjih v znanju in na glasbenih tekmovanjih.

Nagrajeni za zlata priznanja iz znanja / Foto: Tina Dokl

Izvrstno so se odrezali na glasbenem področju. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Škofja Loka – Udeleženci so 
prišli iz cele Slovenije, Nem-
čije, Avstrije, Madžarske in 
Hrvaške, skupaj približno 
devetdeset starodobnih ko-
lesarjev. Povorka se je vila 
od škofjeloškega Mestnega 
trga do Trga pod gradom, 
kjer so pozdravili paraplegi-
ke in tetraplegike, nato pa so 
se podali prek "gorskega 
prelaza Kamnitnik" in čez 
okoliške vasi do Stražišča in 
nazaj.
Udeleženci so v starih 
"gvantih" in s kolesi, starej-

šimi od petdeset let in brez 
prestav, prevozili dvajset ki-
lometrov, pojasni predse-
dnik Rovtarjev Brane Tavčar 
in doda: "Spremljal nas je 
ansambel Suha špaga, ki je s 
svojim petjem naznanil naš 
prihod in skupaj z njimi 
smo naredili pravi kraval."
Letos društvo Rovtarji beleži 
tudi dvajset let smučanja in 
kolesarjenja po starem in ob 
tej priložnosti so podelili 
priznanja ustanovnim čla-
nom. Prejeli so jih Milan 
Čemažar, Frenk Oblak, Sil-
va Oblak in prvi predsednik 
društva Aci Novinc. 

Povorka starodobnih 
kolesarjev

Člani društva Rovtarji so tokrat že enajstič 
organizirali mednarodno srečanje starodobnih 
kolesarjev.

Rovtarji so naredili pravi "kraval". / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – Energetsko-svetovalna pisarna predstavlja 
brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izva-
janju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pri-
pomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo 
ter znižanju stroškov bivanja. Svetujejo izkušeni energetski 
svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in ko-
mercialno neodvisno pomoč pri: toplotni zaščiti in energet-
ski sanaciji zgradb, zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in 
zasteklitve, izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energen-
ta in ogrevalnih naprav, pripravi tople sanitarne vode, upo-
rabi obnovljivih virov energije, možnosti pridobitve različnih 
subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah in podobnem. 
Svetujeta Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr., in Matjaž 
Eržen, unv. dipl. ing. str. Energetsko-svetovalna pisarna je 
odprta vsak torek od 16.00 do 17.30, in sicer na Kidričevi 
cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna prehodna 
najava na Razvojno agencijo Sora (telefon 04 50 60 220).

Brezplačni nasveti v energetski pisarni

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V okviru Kre-
ditne sheme, v katero svoja 
finančna sredstva združuje-
jo občine Škofja Loka, Gore-
nja vas - Poljane, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Škofja 
Loka, je odprt nov javni raz-
pis za dolgoročne in kratko-

ročne kredite, ki se dodelju-
jejo podjetjem in dopolnil-
nim dejavnostim na kmeti-
jah iz že omenjenih občin.
Dolgoročni krediti se v okvi-
ru novega javnega razpisa 
dodeljujejo za obdobje do de-
set let po obrestni meri 6-me-
sečni euribor + 1,95 odstotka. 
Pridobiti jih je mogoče za 
nakup stavbnega zemljišča in 

njegovo komunalno opremo, 
nakup, graditev in adaptacijo 
poslovnih prostorov ter na-
kup opreme in kmetijske 
mehanizacije. Posamezen 
prosilec lahko v koledarskem 
letu po novem pridobi največ 
sto tisoč evrov dolgoročnega 
kredita. Prav tako so v okviru 
Kreditne sheme na voljo 
sredstva za kratkoročne kre-

dite. Ti so namenjeni financi-
ranju tekočega poslovanja. 
Po novem jih moč dobiti do 
vrednosti petdeset tisoč evrov 
za obdobje do enega leta po 
obrestni meri 1,8 odstotka, 
nominalno. 
Podrobnejše informacije: 
Razvojna agencija Sora, Po-
ljanska c. 2, Škofja Loka, 
tel.: 04 50 60 220.

Razpis za kreditiranje malega gospodarstva
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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 273. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 28. člena Statu-
ta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
3/16, 35/16, 26/17) je župan Občine Škofja Loka, dne 15. 6. 
2018 sprejel sklep, da se objavi 

JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI  

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA  

NAČRTA 
»LIVADA ŽOVŠČE« V ŠKOFJI LOKI 

1.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta »Livada Žovšče« v Škofji Loki (v nadalje-
vanju besedila: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik 
Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur.

2.

Predmet OPPN je gradnja individualne stanovanjske pozidave 
na območju »Livada Žovšče«.
Na območju OPPN je predvidena gradnja stanovanjske sose-
ske, predvideno je umeščanje eno- in dvostanovanjskih stavb 
ter gradnja pripadajoče komunalne, energetske ter druge in-
frastrukture.

3.

Javna razgrnitev bo potekala ob delavnikih od 22. 6. 2018 do 
vključno 27. 7. 2018 v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 
15, Škofja Loka, v poslovnem času Občine Škofja Loka – ob 
ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 15. uro, ob sredah 
med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 12. uro. 
Gradivo OPPN bo v času javne razgrnitve javno dostopno tudi 
na spletni strani Občine Škofja Loka na e-naslovu: www. 
skofjaloka.si pod rubriko »Novice in objave«,»Javne razgrnitve«. 

4.

V času javne razgrnitve bo 28. 6. 2018 ob 17. uri organizirana 
javna obravnava v veliki sejni sobi na Upravni enoti Škofja 
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, II. nadstropje.  

5.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne 
pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Ob-
čina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, ali pa jih na mestu 
javne razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pri-
pomb poteče s potekom javne razgrnitve. 

6.

Ta sklep se objavi na Radiu Sora ter na spletni strani Občine na 
e-naslovu: www.skofjaloka.si ter začne veljati z dnem objave. 

Številka: 3505-0004/2017
Škofja Loka, dne 15. 6. 2018
 Župan
 Občine Škofja Loka 
 mag. Miha Ješe l.r.
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Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Kot je povedal 
direktor Zdravstvenega 
doma Škofja Loka Aleksan-
der Stepanović, so se reševa-
nja prostorske stiske v zdra-
vstvenem domu že lotili na 
več nivojih: "Kratkoročno s 
selitvijo zasebne zobozdra-
vstvene ambulante v juliju 
(morda še ene do konca leta 
2018) ter s prekinitvijo naje-
mnih pogodb z zobotehniki 
in optikom. Pred kratkim 
smo bili z županom in sode-
lavkami na ogledu prostorov 
bivšega Tehnika, kamor bi 
lahko preselili del dejavno-
sti, ki v službenih prostorih 
ne obravnavajo pacientov, 
kot so na primer patronažna 
služba in preventivni centri. 
Upam, da se bomo lahko 
dogovorili tudi za finančno 
vzdržno najemnino. To je 
seveda le gašenje požara, saj 
so potrebe mnogo večje. Do-
končno rešitev predstavlja 
izgradnja novega zdravstve-
nega doma, ki je predviden 
v strategiji razvoja zdravstva 
na območju občin Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, 
Železniki in Žiri za obdobje 
do leta 2030. Gradnjo bi po 
najbolj optimističnih napo-

vedih lahko začeli že konec 
prihodnjega leta ali v začet-
ku leta 2020." 
Največje težave s kadrom so 
trenutno na področju dru-
žinske medicine, primanj-
kuje pa tudi ostalih speciali-
stov, na primer pediatrov in 
internistov. "Trenutno to 
rešujemo z velikimi napori 
zaposlenih in s pogodbenim 
delom upokojenih zdravni-
kov, pred kratkim smo zapo-
slili novo radiologinjo, ko-
nec leta zaključi specializa-
cijo specializantka družin-
ske medicine, aktivno išče-
mo zdravnike tudi v drugih 

občinah in regijah. Tudi 
sam delam kot zdravnik, žal 
zaradi številnih drugih ob-
veznosti tega ne zmorem 
vsak dan. Občasno nadome-
ščam zdravnico, ki je na po-
rodniškem dopustu, svojih 
pacientov pa še ne vpisu-
jem," je pojasnil Stepano-
vić. V zvezi s finančnim po-
slovanjem zdravstvenega 
doma je pojasnil, da je bilo 
to dolga leta uspešno, lan-
sko leto pa je bila zabeleže-
na kar velika izguba, ki jim 
je v enem letu ne bo uspelo 
odpraviti. "Med poglavitni-
mi razlogi za izgubo, ki je v 

lanskem letu znašala 
326.285 evrov, lahko ome-
nim znižanje cen zdravstve-
nih storitev s 1. januarjem 
2017 za 3,6 odstotka, nižje 
prihodke od prostovoljnih 
zavarovanj, neplačan del 
programa zdravstvene vzgo-
je in povečanje materialnih 
stroškov. Prav tako smo v 
skladu z navodili ministr-
stva za zdravje zaposlili di-
plomirane medicinske se-
stre, ki jih seveda potrebuje-
mo, a še niso bile priznane 
od ZZZS. Glede na obseg 
dela in zahtevnost terena v 
smislu dostopnosti je bilo 
premalo sredstev namenje-
nih tudi nujni medicinski 
pomoči, ki jo v vsakem pri-
meru in ne glede na izgubo 
moramo zagotoviti." Direk-
tor upa, da bodo izgubo vsaj 
prepolovili. "Zelo bi bili ve-
seli tudi kakšnih donacij lo-
kalnih skupnosti in gospo-
darstva, ki je na tem obmo-
čju k sreči zelo uspešno. 
Letos načrtujemo nakup 
novega reševalnega vozila in 
adaptacijo dveh ambulant 
družinske medicine, treba 
bo zagotoviti tudi opremo in 
prostor za širitev ambulan-
te, kjer se zdravijo otroci z 
motnjami v razvoju." 

Manjka jim družinskih 
zdravnikov
Novi direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović je predstavil načrt reševanja 
prostorske stiske, poudaril kadrovsko problematiko in poslovanje zdravstvenega doma. Letos 
načrtujejo nakup novega reševalnega vozila, adaptacijo dveh ambulant družinske medicine ...

Direktor ZD Škofja Loka dr. Aleksander Stepanović,  
dr. med, specialist splošne medicine / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Občina Škofja Loka vsako leto naroči stro-
kovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na štirih 
standardnih oziroma referenčnih lokacijah. Tudi letos je 
strokovno analizo junija izvajal Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Kranj, 
in sicer na vseh štirih lokacijah: Selški Sori v Podlubniku in 
Soteski, Poljanski Sori na kopališču Puštal in Sori v Rete-
čah. Ocenjevali so mikrobiološke parametre in za vse štiri 
odvzete vzorce površinskih kopalnih voda in ugotovili, da 
so skladni s priporočili o varnosti kopanja na naravnih ko-
pališčih oz. kopalnih območjih, ki jih je izdelal Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ). Analize vode z mikrobio-
loškega vidika kažejo primernost voda za kopanje. Kljub 
vsemu tudi na kopališčih, kjer je kopalna voda skladna s 
priporočili o varnosti kopanja, svetujejo, da ljudje vode ne 
zaužijejo, saj lahko to povzroči različne okužbe s povzroči-
telji črevesnih nalezljivih obolenj. Pozornejši morajo biti 
zlasti otroci, ki med kopanjem nenamerno popijejo več 
vode, in starejši. Dobro je tudi, da se po kopanju kopalci 
čim prej oprhajo s čisto pitno vodo.

Kopalne vode ustrezne

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Razvojna agen-
cija Sora je s soorganizatorji 
tudi letos pripravila Teden 
podeželja na Loškem. Prvi 
junijski teden je bil pester in 
zanimiv: začel in končal se je 
s tržnico kmetijskih pridel-
kov in izdelkov, začel v Ško-
fji Loki in končal v Gorenji 
vasi. Priredili so brezplačna 
predavanja, predstavili po-
nudnike blagovnih znamk 

Dedek Jaka in Babica Jerca, 
zaokrožili pa z dnevom od-
prtih vrat Čebelarskega cen-
tra v Brodeh, kjer so prejšnji 
mesec pred svetovnim dne-
vom čebel odprli čebelarsko 
učno pot. Čebelarji so ob tej 
priložnosti predstavili svoje 
dejavnosti, dom, čebelnjak, 
zeliščni vrt, prikazali točenje 
medu, izvedli ustvarjalne de-
lavnice z voskom, svetovali o 
čebelarstvu in dali pokusiti 
svoj med. 

Teden podeželja  
s tržnico

Mimoidoči radi posežejo po domačih pridelkih in izdelkih 
na tržnici. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki, 
mestu s številnimi medna-
rodnimi povezavami, vsako 
leto pripravijo tudi dogo-
dek, povezan z drugimi kul-
turami. Letos so junij začeli 
z dnevoma japonske kultu-
re, ki ju je Občina Škofja 
Loka organizirala v sodelo-
vanju z japonskim velepo-
slaništvom. 
Prvi dan so povabili na brez-
plačno delavnico koinobori-
ja, to je izdelovanja papirna-
tih japonskih krapov. Pod 

vodstvom japonske umetni-
ce Yan Suni so udeleženci 
spoznali ozadje izobešanja 
koinoborijev na Japonskem 
in jih nato tudi sami izdela-
li. Izdelani koinoboriji so 
naslednjega dne krasili oder 
na predstavi tradicionalnega 
japonskega gledališča rokyo-
ku. Na njej sta nastopili 
skladateljica in rokyoku pri-
povedovalka Nanafuku Ta-
magawa in glasbenica na 
inštrumentu shamisen Sa-
wamure Mifune, ki sta odi-
grali predstavo Vražji par iz 
Sendaja. 

Spoznavali  
japonsko kulturo

Z delavnice izdelovanja papirnatih koinoborijev
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Nina Fehter

Škofja Loka – Trenutno čla-
ni intenzivno delujejo v šti-
rih projektih, se vključujejo 
še v številne manjše projek-
te ali organizirajo posame-
zne dogodke na teme krea-
tivnega pisanja, bralnega 
opismenjevanja, literarnih 
dogodkov, pripovedništva in 
animiranih filmov. 

Enkrat na mesec skupaj z 
Loškim muzejem v Galeriji 
Ivana Groharja organizirajo 
pripovedovanje pravljic. Kot 
nam je povedala vodja pro-
jekta Pravljica v Galeriji Pe-
tra Čičić, želijo s ciklom do-
godkov povezati ljubitelje 
pripovedovanja, združiti 
različne pripovedovalce, nji-
hove načine in pristope do 

pripovedovanja ter jih pove-
zati med sabo z željo po oži-
vljanju bogate kulturne de-
diščine, ki bi se spajala in 
oplajala s sodobnimi pogle-
di na poslušanje pravljic.
S projektom Novi literati že-
lijo poiskati in združiti mla-
de, neuveljavljene pisce v 
lokalni skupnosti. Projekt 
bo potekal do konca leta, 
zato se jim lahko, kljub 

temu da skupina že deluje, 
vsi zainteresirani mladi pri-
družijo kadarkoli med pro-
jektom. V prvi fazi izvajajo 
mesečna literarna srečanja, 
na katerih prebirajo lastne 
tekste, jih obravnavajo in re-
flektirajo. Mentorji projekta 
na voden in vnaprej pripra-
vljen način, ki mu na ta ra-
čun ne manjka spontanosti 

in sproščenosti, mlade pisce 
vodijo mimo in onkraj zagat 
lastnih pisanj. Povezali jih 
bodo z uveljavljenimi pisci, 
pripravili javna branja avtor-
skih besedil in omogočili 
izdajo literarnih besedil. 
Anja Eržen, vodja projekta, 
poudarja cilj Novih literatov 
– ta je "povečana literarna 
produkcija mladih piscev in 
vzpostavitev kanala, prek ka-
terega bo ta produkcija do-
segla čim širšo javnost, 
predvsem pa tiste, ki jih za-
nimata ustvarjanje in priho-
dnost mladih na splošno." 

Misel ustvarja smisel
Misel ustvarja smisel so za-
čeli izvajati lani, gre pa za 
umetniško-izobraževalni 
projekt, namenjen mladim 
v Škofji Loki, ki se želijo kul-
turno udejstvovati, a zato 
pogosto ne najdejo priložno-
sti. Prek projekta se trudijo 
ustvarjati platformo, ki 
spodbuja kreativno udej-
stvovanje na različnih po-
dročjih umetniškega delova-
nja. Ustvarjalce povezuje, 
usmerja, izobražuje, jim 
nudi teoretsko in praktično 
podporo ter skozi celoten 
proces spodbuja in razvija 
kritično misel, ki presega 
okvirje čiste "zgolj umetno-
sti". Projekt obenem promo-
vira lokalno umetnost, širi 
zavedanje o osebnih in 
družbenih koristih umetni-

škega udejstvovanja ter daje 
tako motivacijo kot tudi pri-
ložnosti. Konkretno to poč-
nejo preko treh poglavitnih 
dejavnosti. Kot razloži vodja 
projekta Urban Pirc, so 
prva izmed njih ustvarjalni 
krožki, kjer udeleženci pod 
vodstvom mentorja najprej 
spoznajo različne aspekte 
ustvarjalnega procesa, nato 
pa se sami ali v skupini pre-
izkusijo v ustvarjanju la-
stnih umetniških kreacij. 
Druga so kulturni večeri 
oziroma Kulturble; te tako 
kot krožki potekajo v MKC 
Pri Rdeči ostrigi in so po-
memben element lokalne-
ga kulturnega dogajanja. 
Tretji podvig pa je ustvarja-
nje publikacij, med kateri-
mi je za zdaj najbolj prepo-
znana Revija nič. Gre za le-
poslovno-satirično-žurnali-
stično revijo, ki jo ustvarja-
jo Ločani, a njen domet 
presega lokalne meje. Je 
pomemben doprinos k ško-
fjeloški in slovenski ume-
tniški sceni, saj je revija za-
bavna, sveža, drugačna in 
sproščena. Spremljajo jo 
pozitivne kritike tako bral-
cev kot tudi stroke.
Grable bodo zelo vesele, če 
se boste nanje obrnili po e-
-pošti drustvograble@
gmail.com ali prek njihove 
FB-strani in se jim pridruži-
li kot ustvarjalci ali pa zgolj 
kot obiskovalci dogodkov.

Grabljenje po umetnosti
Letošnje leto, tretje leto njihovega obstoja, je še posebno plodovito za Kulturno društvo Grable, 
društvo za kreativno grabljenje sveta.

Novi literati v akciji / Foto: Tina Vatić

Maša Likosar

Škofja Loka – Petindvajset 
motoristov na goldwingih je 
paraplegike in tetraplegike 
popeljalo iz Škofje Loke 
prek Jelovice na Bled, kjer je 

sledil krajši postanek, a so-
potniki motorjev niso zapu-
ščali, zato so jim prijazni 
motoristi prinesli in postre-
gli kremno rezino kar na 
njih. Tokrat so se prvič vozi-
li po gorenjski pokrajini in 

prevozili več kot štiristo kilo-
metrov. 
Vožnja z goldwingi je udob-
na, dinamična, zanesljivejša 
in – kot pravi vodja projekta 
Janez Trdina – so goldwingi 
eni redkih motorjev, s kateri-

mi se lahko kot sopotniki 
varno vozijo tudi invalidi. Za-
dnji sedež namreč primerno 
objame telo in nudi dovolj 
opore. Pred odhodom je mo-
toriste pozdravil župan Obči-
ne Škofja Loka Miha Ješe, ki 
je dejal: "Prav je, da medse 
odprtih rok sprejmemo vse 
ljudi, in zelo sem vesel, da so 
letos paraplegiki za svoje iz-
hodišče PARAWinga izbrali 
Škofjo Loko. Naj njihova vo-
žnja ne bo tekmovalnega 
značaja, temveč predvsem 
druženje in povezovanje." 
Ob dogodku je hkrati poteka-
la predstavitev dejavnosti, so-
cialnih programov in kolesar-
jenja na ročni pogon članov 
društva in zveze paraplegi-
kov. Izlet pa je imel tudi do-
brodelen značaj, saj je Zdru-
ženje Goldwing Slovenija 
darovalo sredstva, ki so jih 
tokrat namenili za nakup 
sobnega dvigala za lažje pre-
meščanje invalidnih oseb iz 
postelje na invalidski voziček, 
toaletni stol in kopalno kad. 

Svobodni na motorju
Letošnji že sedmi PARAWing, ki sta ga pripravila Združenje Goldwing Slovenija in Društvo 
paraplegikov Gorenjske v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije, daje možnost invalidnim 
osebam, da se za en dan počutijo svobodne in neomejene.

Pred potovanjem od Škofje Loke do Bleda / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Za dan usta-
novitve društva Sožitje velja 
6. junij 1968, ko je deset 
ustanovnih članov zapisalo 
pet ključnih ciljev: pomoč 
staršem in strokovnim de-
lavcem pri skrbi za ljudi z 
motnjami v duševnem ra-
zvoju, uveljavljanje njihovih 
pravic, ozaveščanje in izo-
braževanje staršev, družin-
skih članov in okolja ter iz-
vajanje konkretnih storitev. 
Kot je v uvodu v knjigo, ki jo 
je Sožitje izdalo ob jubileju, 
zapisal predsednik društva 
Marko Mohorič, sta bila ra-
zvoj pravic in socialna vklju-
čenost oseb z motnjami v 
duševnem razvoju v teh le-
tih izjemna, kakovost življe-
nja njihovih članov se je po-
večala. Leta 1963 je nastala 
danes krovna zveza Sožitje, 
zatem pa več društev, tudi 
škofjeloško. Danes je v zve-
zo Sožitje vključenih 52 dru-
štev z več kot 13 tisoč člani.
Zadovoljni so, da je danes za 
osebe z motnjami v dušev-
nem razvoju dobro poskr-
bljeno, od razvojne ambu-
lante, vrtca, OŠ Jela Janeži-
ča, varstveno-delovnega cen-
tra do bivalne skupnosti, 
nekatere teh institucij so 

nastale tudi na pobudo in s 
podporo Sožitja. Ponosni so 
tudi na prevoze od vrat do 
vrat, ki vsem članom, tudi 
tistim daleč v Selški in Po-
ljanski dolini omogočajo, da 
pridejo v vrtec, šolo, VDC ... 
O tem in še marsičem piše 
knjiga, ki jo je ob pomoči so-
delavcev uredila Polona Ka-
lan, poleg društvene zgodo-
vine pa prinaša tudi pričeva-
nja staršev, sorodnikov in 
prijateljev oseb z motnjo v 
duševnem razvoju – pa tudi 
njih samih, ki v knjigi pred-
stavijo svojo ustvarjalnost. 
Slednjo pa so predstavili 
tudi na prireditvi v Sokol-
skem domu, kjer so nastopi-
li: Anton Habjan, Maks Ko-
šenina, nastopajoči iz ra-
zvojnega oddelka Vrtca Ško-
fja Loka z imenom Iskrice, 
Folklorna skupina Jelčki So-
žitje, plesna skupina Osnov-
ne šole Jela Janežiča, pevski 
zbor VDC, slavnostni govor-
nik pa je bil predsednik dr-
žavnega zbora Milan Brglez. 
Ob jubileju so podelili tudi 
priznanja. Prejelo jih je 13 
posameznikov, za zgledno 
sodelovanje pa tudi tri loške 
ustanove: vrtec, OŠ Jela Ja-
nežiča in VDC. Priznanje za 
častnega člana pa je dobil 
Filip Mohorič. 

Sožitje praznuje
Društvo Sožitje Škofja Loka, ki skrbi za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju, praznuje petdeset 
let. Proslavili so z izdajo knjige in prireditvijo.

Nastopila je tudi plesna skupina OŠ Jela Janežiča. / Foto: Tina Dokl

Filip Mohorič je postal častni član društva Sožitje. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Združenje za vrednote NOB Škofja Loka in 
knjigarna Modrijan vabita na predstavitev knjige Ti si mene 
naučila brati, ki piše o partizanskem šolstvu na Žirovskem, 
v Poljanski dolini in zgornjem delu Selške doline, kjer je leta 
1944 v okupiranih krajih nastal sistem tajne slovenske šole. 
Predstavitev bo v sredo, 4. julija, ob 18. uri v Galeriji France-
ta Miheliča v Kašči. Z avtorji Ireno Jereb Filipič, Ivanom Kri-
žnarjem, Francem Podnarjem in Mileno Sitar se bo pogo-
varjal Drago Štefe. Knjigo bo ob tej priložnosti mogoče ku-
piti po promocijski ceni. 

Ti si mene naučila brati
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Loški glas, torek, 26. junija 2018
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Mateja Rant

Visoko – V Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem so od 1. 
junija dalje znova na ogled 
stalne razstave o Kalanovi 
rodbini, visoška črna kuhi-
nja, zbirka Ivana in Franje 
Tavčar ter razstava o stavbni 
dediščini domačije na Viso-
kem. Zelo dobro sta bili obi-
skani tudi obe večji priredi-
tvi, Dan prijateljstva in Fe-
stival družin, ki so ju letos 
že pripravili ob dvorcu, go-
stili so že tudi nekaj porok. 
Velika pridobitev za dvorec 
bodo zato nove sanitarije, ki 
jih ta čas urejajo v kletnih 
prostorih dvorca.
Izkop za ureditev sanitarij so 
po besedah župana Milana 
Čadeža začeli že v februarju 
in naj bi jih tudi že končali, a 
so številni nepredvideni do-
godki nekoliko zamaknili 
gradnjo in naj bi bile tako 
obiskovalcem na voljo od 
sredine julija dalje. "Po za-
ključku grobih gradbenih del 
je namreč v prostore vdrla 
vlaga, tako da je bilo treba tla 
in zidove pred polaganjem 
ploščic izsušiti. V dogovoru z 
zavodom za varstvo kulturne 
dediščine smo se odločili 
tudi za zamenjavo vhodnih 
vrat v sanitarije, da bodo v 
skladu z ostalo stavbno opre-

mo v objektu." Dela, ki vklju-
čujejo še rušitvena dela za 
kasnejšo celovito obnovo kle-
ti, predhodno hidroizolacijo 
temeljev ter ureditev tlakov 
in oblog v hodnikih kleti, 
bodo po županovih besedah 
vredna dobrih štirideset tisoč 
evrov.
Objavljen je bil tudi razpis 
za izbiro izvajalca za nada-
ljevanje obnove, ki bo pote-
kala v skladu s konservator-
skim načrtom. V prihodnjih 
dveh letih bodo zgradili ce-
lovito zunanjo meteorno ka-

nalizacijo ter hidroizolirali 
in statično utrdili temelje 
dvorca, sanirali streho na 
obeh objektih, uredili tlake z 
vsemi inštalacijami v celotni 
kletni etaži dvorca, obenem 
pa obnovili še zadnji pritlič-
ni prostor, in sicer osrednjo 
gostinsko sobo, ki jo bodo 
potem lahko uporabljali vse 
leto. Dodatna dela bodo vre-
dna 430 tisoč evrov.
Strokovnjaki iz Restavrator-
skega centra Ljubljana pa so 
že začeli restavrirati vhodni 
portal. Razen del, ki jih izva-

ja Restavratorski center, je v 
obnovo dvorca občina doslej 
vlagala zgolj lastna sredstva. 
Glede na to, da so dvorec 
lani razglasili za spomenik 
državnega pomena, župan 
računa, da bo sredstva za 
ohranjanje stavbne dedišči-
ne na Visokem po novem 
prispevala tudi država. Sku-
paj z Občino Škofja Loka in 
zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine so v preteklih 
dneh že pripravili tudi prvi 
predlog načrta upravljanja 
dvorca. 

Nadaljujejo obnovo
V Tavčarjevem dvorcu na Visokem, ki je junija spet odprl vrata obiskovalcem, v teh dneh končujejo 
gradnjo sanitarij v kletnem delu, obnavljajo tudi vhodni portal. 

Na dvorcu Visoko restavrirajo vhodni portal. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Gorenja vas – V proračunu 
so tako najbolj povečali prav 
sredstva za zimsko službo, in 
sicer za slabih petsto tisoč 
evrov, saj so skupni stroški 
znašali rekordnih devetsto 
tisoč evrov. "Tako visokih 
stroškov za zimsko službo 
nismo imeli še nikoli," je po-
jasnila Jana Kristan z oddel-
ka za proračun, finance in 
računovodstvo. 
Z rebalansom so se za dvaj-
set tisoč evrov povečali pri-
hodki režijskega obrata, in 
sicer iz naslova storitev, ki 
so povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistil-

nimi napravami ter prihod-
ki iz naslova subvencij 
omrežnin, je razložila Jana 
Kristan. Za dobrih sto tisoč 
evrov so višji tudi prihodki 
od komunalnih prispevkov, 
prav tako so se povečali pri-
hodki od nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora na 
območju Rudnika Žirovski 
vrh, za skoraj osemdeset ti-
soč evrov. Glede na pogodbo 
o sofinanciranju so povečali 
oziroma uskladili tudi pred-
viden prihodek od Fundaci-
je za šport za projekt gra-
dnje zunanjega igrišča pri 
novi telovadnici v Gorenji 
vasi in od Eko sklada. V pro-
račun so uvrstili tudi evrop-

ska sredstva za projekta 
Učilnice v naravi – šolski 
učni vrtovi in Lokalno učno 
središče, in sicer za prvega 
slabih sedem tisoč evrov, za 
drugega pa dva tisoč evrov. 
Pri odhodkih pa so znižali 
sredstva za ukrepe za pove-
čanje poplavne varnosti na 
območju Poljan za 272 tisoč 
evrov, kar je po besedah 
Jane Kristan v skladu s tre-
nutno z ministrstvom za 
okolje usklajeno dinamiko 
financiranja projekta, saj naj 
bi letos izvedli le manjši ob-
seg del v okviru omenjenega 
projekta. Za 65 tisoč evrov 
so zmanjšali še sredstva za 
dvorec Visoko ter za 45 tisoč 

evrov za kanalizacijo Gore-
nja vas–Tabor in za 18 tisoč 
evrov za javno razsvetljavo v 
Todražu, saj bodo letos dela 
izvedli v manjšem obsegu, 
kot so načrtovali. Na novo 
pa so v proračunu predvideli 
sredstva za začetek odkupa 
zemljišč za ureditev pločni-
kov ob izvedbi projekta sa-
nacije zidov in brežin ob ce-
sti Trebija–Sovodenj, obno-
vo obzidja na pokopališču 
Stara Oselica, kjer imajo te-
žave zaradi divjadi, ter za 
projekt zmanjšanja poplav-
ne nevarnosti v porečjih 
Sor, pri katerem sodelujejo 
z občinami Škofja Loka, Že-
lezniki, Žiri in Medvode.

Za poplačilo zimske službe
Gorenjevaški svetniki so na zadnji seji sprejeli tudi rebalans letošnjega proračuna, ki ga je med 
drugim narekovala huda zima, zaradi katere so imeli rekordne stroške za zimsko službo.

Mateja Rant

Poljane – V Kulturnem dru-
štvu dr. Ivana Tavčarja Po-
ljane nad Škofjo Loko bodo 
z vrsto dogodkov zaznamo-
vali 150. obletnico rojstva dr. 
Aleša Ušeničnika, akademi-
ka, rektorja Univerze v Lju-

bljani in profesorja, ki je bil 
doma iz Poljan.
V petek ob 18. uri mu bodo 
posvetili sveto mašo v žu-
pnijski cerkvi v Poljanah, ki 
jo bo vodil ljubljanski nad-
škof Stanislav Zore, ob 
19.30 pa bodo pripravili bla-
goslov plošče v spomin bra-

tov Ušeničnik na hiši Župa-
novše v Predmostu pri Po-
ljanah. Ob 20. uri bo sledila 
osrednja prireditev v kultur-
nem domu v Poljanah s 
slavnostnim govornikom dr. 
Matijo Ogrinom ter premie-
ro dokumentarnega filma o 
Alešu Ušeničniku in pred-

stavitvijo zbornika. V torek, 
3. julija, se bodo ob Ušenič-
nikovem grobu na ljubljan-
skih Žalah poklonili njego-
vemu spominu, ob 20. uri 
pa v Štefanovi hiši v Polja-
nah pripravljajo še kulturni 
večer, posvečen delu in ži-
vljenju Aleša Ušeničnika z 
razstavo dokumentov in 
knjig, predstavitvijo njego-
vih pesmi in rodovnika.

V spomin na znamenitega rojaka

V zadnjih letih nam je uspe-
lo s skupnimi močmi ob 
Tavčarjevem dvorcu na Vi-
sokem ustvariti pozitivno 
zgodbo. Dosegli smo tudi 
to, da je območje Visokega 
postalo kulturni spomenik 
državnega pomena in s tem 
je prvi list popisan. Danes je 
ta lokacija daleč najprimer-
nejša za velike prireditve, 
srečanja, najpomembnejša 
je pa vsebina v samem dvor-
cu, saj tam prikazujemo 
zgodovino in dediščino od 
kmetovanja do kuhanja ter 
uporabe dvorca za protoko-
larni namen. Kot nalašč je 
bil lani dvorec za praznova-
nje stoletnice najbolj znane, 
brane in gledane slovenske 
povesti Cvetje v jeseni, ki je 
nastajala tudi v teh prostorih 
in opisovala pokrajino in 
ljudi iz naše Poljanske doli-
ne. Prihodnje leto pa bomo 
zaznamovali sto let Visoške 
kronike – in tudi ta mejnik 
bomo praznovali, kot se spo-
dobi. 
Moram priznati, da sem veli-
ko prebral o Tavčarjevem ži-
vljenju in delu. V šoli smo o 
njem veliko slišali in se tudi 
učili, ni šel v pozabo in tudi 
ne bo, za to bomo poskrbeli 
tudi v naši občini. V njego-
vem življenju je igrala po-
membno vlogo žena Franja, 
z njeno pomočjo je kupil po-
sestvo na Visokem in je tudi 
podpirala vse vogale dvorca. 
Gospa Mojca Ferle je v Lo-
ških razgledih zapisala: 
»Zavzetost za narodno stvar 
jo je zbližala s pisateljem 
Ivanom Tavčarjem in drug 
drugega sta spodbujala pri 
javnem delovanju. Franja je 

delovala predvsem na do-
brodelnem in humanitar-
nem področju in je zavzela 
vodilno vlogo med narodni-
mi damami. Kot sposobna 
organizatorka je predsedo-
vala predvsem meščanskim 
liberalnim društvom in bila 
deležna številnih priznanj. 
Leta 1925 je bila imenovana 
za častno dvorno damo ju-
goslovanske kraljice Marije, 
leta 1928 pa je kot prva žen-
ska postala ljubljanska ča-
stna meščanka. Svoj pečat je 
pustila tudi na Visokem, ki 
sta ga s Tavčarjem kupila 
leta 1893.«
Gospa Franja Tavčar je bila 
zelo pomembna osebnost, 
zaznamovali so jo ustvarjal-
nost, vodenje, dobrodelnost 
in zavzetost za narodno 
stvar. Letos mineva 150 let 
od njenega rojstva in 80 let 
od smrti. Ob teh obletnicah 
bomo septembra pripravili 
na Visokem dogodek, kot se 
spodobi, saj se zavedamo 
njenega prispevka.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Na Visokem znova 
praznujemo

Milan Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas – Okroglo 
mizo, na kateri so osrednjo 
pozornost namenili varno-
sti najšibkejših udeležen-
cev v prometu, torej pešcev 
in kolesarjev, so v Gorenji 
vasi pripravili na pobudo 
Združenja šoferjev in avto-
mehanikov (ZŠAM) Žiri ter 
Javne agencije za varnost 
prometa (AVP). Na njej so 
poskušali poiskati rešitve, 
kako delovanje na tem po-
dročju še izboljšati oziroma 
kako bi lahko združili moči 
in povezali vse, ki skrbijo za 
varnost v prometu, v še 
učinkovitejši preventivni 
aparat na terenu.
Predsednik ZŠAM Žiri Ma-
rijan Dolenec je najprej 
predstavil aktivnosti, ki jih 
skupaj s sveti za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome-
tu opravijo v občinah Žiri in 

Gorenja vas - Poljane ter 
tudi širše, s katerimi skrbijo 
predvsem za varno pot v 
šolo in varnost pešcev v ve-
černih urah. V več akcijah 
so doslej razdelili več kot tri 
tisoč odsevnih teles. "Na ža-
lost pa jih ljudje premalo 
uporabljajo," z obžalova-
njem ugotavlja Dolenec. Di-
rektor AVP Igor Velov je ob 
tem poudaril, da jim brez 
entuziastov v lokalnih sku-
pnostih ne bi uspelo izbolj-
ševati prometne varnosti, 
ciljev na tem področju pa je 
še ogromno. Po njegovem 
lahko veliko na tem podro-
čju storijo v šolah, še po-
membneje pa se mu zdi, da 
s prometno vzgojo začnemo 
doma, pri tem pa morajo 
biti starši otrokom zgled. 
Edini humani cilj na podro-
čju prometne varnosti je nič 
smrtnih žrtev prometnih 
nesreč, je sklenil Velov.

Za večjo varnost pešcev
Na okrogli mizi v Gorenji vasi so spregovorili o 
varnosti ter vzgoji in preventivi v cestnem 
prometu na območju Poljanske doline.
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Mateja Rant

Visoko – "Družine so do-
mov odhajale z zavedanjem, 
da si je vredno prizadevati 
za družino in usmeriti vso 
energijo v to, da bi se ure-
sničili kot mame oziroma 
očetje in zakonci. Čeprav so 
obiskovalci v petek prihajali 
raztreseni od delovnega te-
dna, smo jim v treh dneh 
uspeli okrepiti zaupanje v 
vrednost lastne družine," je 
bil po zaključku festivala za-
dovoljen vodja Festivala dru-
žin Igor Vovk. Za vse tri dni 
so pripravili pester program 
za cele družine, pa tudi po-
sebej za otroke, mame, oče-

te in zakonce. Letos so še 
posebno pozornost nameni-
li očetom, saj se je festival 
končal prav na mednarodni 
dan očetov. Na festivalu so 
se imeli očetje možnost ude-
ležiti moškega večera pod 
vodstvom Mihe Rutarja ter 
delavnic za očete in otroke. 
Za dobro počutje vseh obi-
skovalcev je sicer skrbelo 
okrog sto prostovoljcev in 
nastopajočih.
V Zavodu Iskreni skozi vse 
leto pripravljajo vrsto poglo-
bljenih izobraževanj s po-
dročja starševstva in zakon-
skega življenja, enkrat na 
leto pa družinam ponudijo 
tudi praznični konec tedna 

za sprostitev, veselje, druže-
nje in zabavo. Družinam po-
skušajo pričarati nepozabno 
dogodivščino v naravi, saj 
imajo možnost tudi prespati 
v šotorih. Program oblikuje-
jo tako, da se lahko vključi 
vsa družina, ne le otroci, 
prav vsak pa lahko najde kaj 
zase. Tudi letos je bilo mo-
goče izbirati med športnimi 
in ustvarjalnimi dejavnost-
mi, se udeležiti predavanj, 
učiti novih spretnosti in po-
dobno, skupni čas je bilo 
mogoče izkoristiti tudi zgolj 
za prijetno druženje. Medse 
so povabili številne zanimi-
ve goste. Gregor Čušin je 
pripravil nagovor za zakon-

ce z naslovom Še vedno 
sva!, mame pa so si lahko 
privoščile žensko popoldne 
v družbi z Alenko Rebula. 
Vsi družinski člani so se lah-
ko s kolesom podali na izlet 
v prazgodovino, na katerem 
so srečali celo dinozavra. 
Svoje znanje so preverjali na 
kvizu Družinske sive celice 
s Pavletom Ravnohribom, s 
strokovnjakom za rodoslov-
je Tinom Mamićem pa izde-
lali družinsko drevo. Poleg 
tega so potekale še delavnice 
izdelave nakita, poslikave 
kamnov, klekljanja, risanja 
karikatur, jahanja in baleta. 
Na plesni "poboljševalnic" 
pod vodstvom Darje Ovse-
nik so skozi ples nadgrajeva-
li svoj odnos. Posebno po-
zornost otrok vsako leto pri-
tegne plezalna stena, letos 
pa tudi čisto pravi bager, ki 
so ga letos otroci lahko po-
skušali celo sami upravljati. 
Za glasbeno spremljavo je 
ves konec tedna skrbel Gre-
ga Strajnar s skupino Loo-
BEzND, kot posebna gostja 
pa je nastopila Nina Pušlar. 
Vse dni se je odvijal tudi ve-
černi program za starše, na 
otroke pa so medtem popa-
zile varuške. 
Najbolj pester program so 
pripravili v nedeljo, ki je bila 
v znamenju mednarodnega 
dneva očetov. Igor Vovk je 
kot zanimivost ob tem nave-

del, da dan očetov izvira iz 
Združenih držav Amerike, 
danes pa ga praznujejo v 
skoraj sto državah po vsem 
svetu. V Sloveniji je po oce-
nah statističnega urada Slo-

venije iz leta 2015 več kot 
pol milijona očetov, od tega 
jih 313 tisoč živi v družinah s 
svojimi otroki, nekaj manj 
kot 27 tisoč pa jih živi samih 
z otroki. 

Družine se povežejo med seboj
Na Visokem so tretji konec tedna v juniju že drugo leto zapored gostili Festival družin, ki ga že dvanajsto leto organizira Zavod Iskreni. V treh dneh so na 
travniku ob dvorcu našteli okrog tisoč dvesto obiskovalcev, pri čemer je sto devetdeset družin tam tudi taborilo.

Svoje spretnosti so lahko tako otroci kot odrasli preizkusili 
na plezalni steni. / Foto: Denis Bozovičar

Otroci so lahko poskusili upravljati čisto pravi bager. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Poljane – Košarkarski festi-
val v KK Gorenja vas opisu-
jejo kot dogodek, ki poveže 
košarkarsko sezono v celoto, 
na njem pa se vsako leto 
zberejo vsi tisti, ki prav vsak 

dan živijo za košarko. Do-
mači ekipi so se letos pri-
družile še ekipe KK ECE 
Triglav Kranj, KK Krvavec, 
KK Jesenice, KK Škofja 
Loka, KK Cerkno in Košar-
karske šole Tržič. Festival 
košarke, ki so ga pred štiri-

mi leti pripravili kot zaklju-
ček košarkarske šole, je v 
prihodnjih letih prerasel 
okvire domačega kluba, saj 
so k sodelovanju povabili 
tudi vse tiste, s katerimi so 
se med letom srečevali na 
tekmovanjih, je razložil Jaka 

Trček iz KK Gorenja vas. Iz 
leta v leto se jim na festivalu 
pridruži več ekip, predvsem 
tiste, s katerimi med letom 
največ sodelujejo in se zato 
trenerji poznajo med seboj. 
Na festivalu je poleg tekem, 
ki jih v posameznih katego-

rijah odigrajo v prijatelj-
skem vzdušju, poudarek na 
zabavi in druženju z vrstniki 
pred začetkom počitnic. 
Vsako leto zato pripravijo 
tudi pester spremljevalni 
program. Med drugim so se 
udeleženci lahko pomerili v 
nagradni igri, v kateri so 
morali zadeti pet metrov in 
pol visok koš. Pripravili so 
tudi žrebanje, kjer je srečne-
ga nagrajenca čakala biogra-
fija Gorana Dragića Dajte 
Gogiju žogo!, ki jo je napisal 
Tadej Golob. Knjige se je 
nadvse razveselil Aleksan-
der iz KK ECE Triglav. Kot 
posebno presenečenje so le-

tos pripravili še možnost 
ogleda in fotografiranja z 
zlato medaljo evropskih pr-
vakov v košarki, ki jo je na 
dogodek prinesel tehnični 
vodja slovenske reprezen-
tance na evropskem prven-
stvu Tomaž Uršič. Vsi otroci 
so se lahko okrepčali s če-
vapčiči in sladoledom, obve-
zen del zaključka košarkar-
ske sezone pa predstavlja še 
zabava z vodnimi balončki. 
Otroci so s svojim veseljem 
in ljubeznijo do športa tudi 
letos uspeli pričarati enkra-
tno vzdušje, ki je po bese-
dah Jake Trčka temelj za 
njihovo delo z najmlajšimi.

Prijetno druženje ob košarki
V Košarkarskem klubu (KK) Gorenja vas so ob zaključku letošnje košarkarske šole v športnem parku v 
Poljanah četrto leto zapored pripravili Festival košarke, na katerem se je zbralo sto šestdeset 
udeležencev oziroma sedemnajst ekip iz sedmih različnih gorenjskih klubov.

Udeleženci letošnjega Festivala košarke v Poljanah / Foto: Denis Bozovičar

Aleksander iz KK ECE Triglav (v družbi Jake Trčka) se je 
razveselil knjige Dajte Gogiju žogo!
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Konec maja je bil zaključek 
praznovanja 110-letnice Čip-
karske šole Železniki, a zelo 
pomembno za klekljarstvo 
in ohranjanje dediščine v 
našem kraju je tudi leto 
1963, ko je Turistično dru-
štvo Železniki prvič organi-
ziralo Čipkarske dneve. Že 
takrat, na prvi prireditvi, je 
bilo tudi tekmovanje v kle-
kljanju. Čipkarski dnevi so 
se ohranili vse do danes in 
letos bomo tako imeli že 56., 
gre pa za najstarejšo priredi-
tev v naši občini in tudi eno 
najstarejših v Sloveniji. Va-
bljeni na dogodke, ki se 
bodo odvijali med 27. juni-
jem in 1. julijem.
Za izvedbo smo zopet prido-
bili evropska sredstva, tako 
da bo program zelo bogat in 
raznolik. Odkar smo se po-
bratili z Lepoglavo, imamo 
možnost za prijavo na 
evropske razpise. Sodelova-
nje s to hrvaško občino so 
vzpostavili prav naše kleklja-
rice in turistični delavci, ki 
so se srečevali na festivalih. 
To se je razširilo še na sode-
lovanje našega in lepogla-
vskega pihalnega orkestra, 
ki sta se tudi pobratila, leta 
2016 pa je prišlo še do po-
bratenja občin. Od tedaj 
smo uspešni pri črpanju 
sredstev, s katerimi lahko 
precej oplemenitimo pro-
gram Čipkarskih dni.
Letos bomo v sklopu te pri-
reditve prvič obeležili tudi 
praznik Občine Železniki. 
Vabljeni torej tudi na slav-
nostno akademijo s podeli-
tvijo občinskih priznanj, ki 
bo 29. junija ob 20. uri v 
Športni dvorani Železniki. 
Naj pojasnim, da je občinski 
praznik povezan s tematiko 
evropskega projekta, ki ga 

bomo izvajali v času Čipkar-
skih dni. Poleg čipke, ki je 
eden od simbolov naše obči-
ne, bodo letos posebna tema 
migracije, med drugim pri-
seljevanje Tirolcev v zgornjo 
Selško dolino. Občinski pra-
znik (30. junij) praznujemo 
v spomin na prvo pisno 
omembo krajev v Selški do-
lini v darilni listini z dne 30. 
junija 973, s katero je nem-
ški cesar naše ozemlje pode-
lil v last freisinškim škofom, 
in ti so v 13. stoletju prebi-
valce iz Innichena začeli na-
seljevati na območje Sorice 
in okolice.
Ko smo že pri dediščini, 
moram poudariti, da si za 
njeno ohranjanje nenehno 
prizadevajo tudi v našem 
muzeju in Muzejskem dru-
štvu. Prejšnji mesec so v 
muzeju uredili kotiček o 
dražgoškem kruhku, ta me-
sec pa še arheološko vitrino 
z izjemno bogatimi najdba-
mi s Štalce. Hvala vsem, ki 
kakorkoli pomagate odstira-
ti bogato dediščino naših 
krajev in skrbite, da bo dose-
gla tudi naše zanamce.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Dediščina je naše 
bogastvo

Anton Luznar

Ana Šubic

Sorica – Na regionalni cesti 
Podrošt–Sorica, kjer Gorenj-
ska gradbena družba (GGD) 
že nadaljuje rekonstrukcijo, 
se bo v nekaj tednih začela 
intenzivna gradnja ob popol-
ni zapori. Cesta čez Petrovo 
Brdo, ki služi kot obvoz ob 
gradnji soriške ceste, bo na-
mreč predvidoma od 10. ju-
lija spet prevozna. Bojan 
Markovič iz GGD je razložil, 
da na cesti Sorica–Petrovo 
Brdo ta čas izvajajo pripravo 
za asfalt, ki ga bodo položili 
do konca junija. Na tej cesti 
se je poleg usadov novembra 
lani sprožil še plaz. O njego-
vi sanaciji je Markovič pove-
dal, da so piloti že izvedeni, 
ta čas pa poteka gradnja pod-
pornega zidu. "Predvidoma 
bo celoten odsek prevozen 
10. julija. To pomeni, da 
bomo takrat vzpostavili po-
polno zaporo odseka Podro-
št–Sorica," je napovedal. 
Uradni obvoz bo, kot reče-
no, prek Petrovega Brda, 
mnogi pa se poslužujejo 
tudi lokalne ceste skozi Sori-
ški potok. 
Na cesti pod vasjo Sorica in v 
Podroštu dela potekajo že 
nekaj mesecev, za izvedbo 

del od Podrošta do predlani 
zgrajenega odseka pa potre-
bujejo popolno zaporo. Večji 
del gradnje bodo skušali 
opraviti letos in cesto tudi v 
spodnjem delu preplastiti 
vsaj z grobim asfaltom, zago-
tovo pa bo čez zimo odprta in 
prevozna, je dejal Markovič. 
"Na odseku Podrošt–Sorica 
že izvajamo pilotno steno 

pod delno zaporo, po vzpo-
stavitvi popolne zapore pa se 
bodo začela tudi vsa ostala 
dela, ki jih pod delno zaporo 
ni možno izvajati. Gre pred-
vsem za podporne in oporne 
zidove," je pojasnil.
Na območju križišča v Podro-
štu so že zgradili podporne 
zidove. "V zaključevanju so 
robni venci. S cesto na sa-

mem križišču bomo smisel-
no nadaljevali, ko bo popolna 
zapora na odseku Podrošt–
Sorica." Na cesti pod vasjo 
Sorica pa zaključujejo oporne 
zidove. "Izvedena je kamnita 
posteljica, začeli smo izvedbo 
meteorne kanalizacije. Dela 
na tem odseku bodo končana 
predvidoma do konca avgu-
sta," je še dejal. 

V Sorico kmalu po obvozu
Cesta čez Petrovo Brdo bo znova prevozna predvidoma 10. julija, nato pa bo možno vzpostaviti zaporo 
ceste Podrošt–Sorica, napovedujejo na Gorenjski gradbeni družbi, ki gradi obe regionalni cesti.

Odsek regionalne ceste pod vasjo Sorica bo predvidoma zgrajen do konca avgusta.

Dolenja vas – Občina Železniki nadaljuje urejanje površin 
ob regionalni cesti v Dolenji vasi. Ker bo blizu lokala prehod 
za pešce, so obstoječi pločnik iz smeri Škofje Loke že prila-
godili na ustrezno širino (1,6 metra), sedaj pa se je izvajalec 
Eurograd lotil preureditve pločnika na drugi strani ceste 
pred Španovo hišo. "Tam je bil pločnik doslej na istem nivo-
ju kot dvorišče, zato so vozniki marsikdaj s ceste zapeljali 
tudi pred hišo. Pločnik bomo sedaj z dvignjenimi robniki 
ločili od dvorišča in vmes postavili še varnostno ograjo," je 
povedal občinski referent za komunalo Darko Gortnar in 
dodal, da bo v času gradnje pločnika še naprej potrebna 
polovična zapora regionalne ceste. Petdeset tisoč evrov vre-
dno investicijo, v sklopu katere bodo uredili tudi javno raz-
svetljavo, naj bi končali do konca julija.

Pločnik v Dolenji vasi predvidoma do konca julija
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Železniki – Občina Železniki je pred dnevi že podpisala po-
godbo o nakupu stanovanjske hiše za OŠ Železniki za potre-
be širitve Vrtca Železniki, za katero je odštela 120 tisoč 
evrov. "Sedaj intenzivno pripravljamo projektno dokumen-
tacijo, izvajalec prve faze obnove bo izbran te dni, dela pa 
naj bi začel v začetku julija," je povedal občinski svetovalec 
za investicije Peter Košir in dodal, da bodo dodatne vrtče-
vske prostore skušali urediti že do začetka novega šolskega 
leta. V prvi fazi bodo v pritličju objekta uredili igralnico za 
skupino nižjega starostnega obdobja, razdelilno kuhinjo, 
garderobe ter sanitarije za otroke in zaposlene. Obnova naj 
bi vključno z opremo stala okoli 85 tisoč evrov. 

Kmalu urejanje dodatnih prostorov za vrtec

Ana Šubic

Železniki – V okviru investi-
cije v Poslovno cono Alples, 
kjer že nekaj časa poteka ob-
nova vodovoda, so minuli 
teden začeli urejati še obmo-
čje uvoza v cono. "Dela so se 
začela z gradnjo opornega 
zidu pri podjetju Alples in 
proti parkirišču pred objek-
tom Češnjica 48. Te dni se 
bo izvajalec, podjetje Lava-
co, lotil še rekonstrukcije 
uvoza, zaradi česar bo na 
regionalni cesti vzpostavil 
delno zaporo, ki jo bo po po-
trebi uporabljal tudi v priho-
dnjih mesecih. Gradnja bo 
sicer potekala fazno, tako da 
bo dostop do cone možen 
ves čas, a po različnih po-
teh," je povedal občinski 
svetovalec za investicije Pe-

ter Košir. Skoraj pol milijo-
na evrov vredna investicija, 
za katero je občina pridobila 
368 tisoč evrov nepovratnih 
državnih sredstev, naj bi po-
tekala do konca septembra. 
Preuredili bodo slabo pre-
gledno križišče, pri čemer 
bodo odstranili oporni zid 
med dovoznima cestama, ki 
se vzporedno navezujeta na 
regionalno cesto. Ob uvozu 
v cono bodo z "otokom" loči-
li vozna pasova in obnovili 
še približno sto metrov ceste 
(malo dlje od odcepa za prvo 
ulico stanovanjskih hiš). V 
križišču bodo sanirali celo-
tno komunalno infrastruk-
turo in preplastili regional-
no cesto, zgradili bodo tudi 
pločnike pred trgovino Tuš, 
bencinskim servisom in 
mimo gostinskega lokala.

Začenja se gradnja 
uvoza v cono

Gradnja opornega zidu pri Alplesu / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki vabi na slavnostno akade-
mijo ob občinskem prazni-
ku, ki ga bodo počastili v 
petek, 29. junija, ob 20. uri 
v Športni dvorani Železniki. 
Letos bodo podelili osem 
občinskih priznanj. Častna 
občanka bo postala dr. Joži-
ca Rejec, upokojena predse-
dnica uprave podjetja Do-
mel Holding. Plaketo obči-
ne bosta prejela Marjan Ži-
tnik za dosežke na področju 
industrijskega oblikovanja 
in Jože Prezl za dolgoletno 
aktivno delovanje na druž-
benopolitičnem in gospo-
darskem področju. Prizna-
nje občine za aktivno delo-
vanje društev bosta prejela 
Športno kinološko društvo 

Železniki za šestdeset let 
delovanja in Turistično dru-
štvo (TD) Davča, ki praznuje 
petdesetletnico. Priznanja 
za življenjsko delo prosto-
voljcev bodo podelili Mira-
nu Benedičiču, ki že vrsto 
let skrbi za ohranjanje sa-
kralne dediščine v Železni-
kih, ter Janezu Primožiču in 
Valentinu Kejžarju, dolgole-
tnima članoma TD Davča, 
ki sta aktivna tudi v drugih 
organizacijah. Na slovesno-
sti, ki jo bo povezovala Min-
ca Rihtaršič, bodo nastopili 
Pihalni orkester Alples Že-
lezniki s solistko Tino Ka-
menšek, učenci Glasbene 
šole Škofja Loka, folklorna 
skupina Jelčki društva Soži-
tje iz Škofje Loke in otroci iz 
Vrtca Železniki s folklorno 
in pevsko točko.

Letos osem občinskih 
nagrajencev
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Ana Šubic

Železniki – Muzejski noči 
(16. junij) so se kot običajno 
pridružili tudi v Muzeju Že-
lezniki, kjer so odprli preno-
vljeno arheološko vitrino o 
gradišču Štalca in začetku 
železarstva v Selški dolini. V 
vitrini so tudi najnovejše 
najdbe, ki potrjujejo, da je 

bila na Štalci nad Češnjico v 
halštatski dobi naselbina, v 
kateri so se ukvarjali s talje-
njem železa.
Predsednik Muzejskega 
društva Železniki Rudi Rejc 
je povedal, da so prenovlje-
no, povečano in sodobnejšo 
arheološko vitrino postavili 
z lastnimi sredstvi. Zasno-
val jo je član društva Andrej 

Bogataj, ki je skupaj z bra-
tom Francijem Bogatajem 
še posebno zaslužen za raz-
iskovanje nekdanjega življe-
nja in železarstva na Štalci. 
Na vrhu vitrine je risba An-
dreja Čuferja, v kateri je 
upodobil Štalco pred 2500 
leti, kot si jo zamišljajo da-
nes. Prve najdbe so bili fra-
gmenti keramične posode, 

ki so spodbudili nadaljnje 
raziskovanje tega območja. 
O sledovih naselbine priča-
jo tudi svitki za podstavlja-
nje posod na ognju, del žr-
melj, namenjenih mletju 
žit ali kremena, oglje zogle-
nelih tramov, sulično kopi-
to, utež iz peščenjaka, ki je 
zelo redka najdba ... Med 
sledovi železarstva je An-
drej Bogataj najprej pouda-
ril produkt taljenja staro-
dobnih železarjev – t. i. vol-
ka oz. gobasto zmes železa 
in žlindre. Na ogled so tudi 
neuspeli "volkovi", različne 
vrste žlindre, ostanki zgor-
njega jaška talilne peči in 
njena spodnja stena, šoba 
za vpihavanje zraka ... V ka-
terem delu peči so bili posa-
mezni deli, je lepo razvidno 
iz prikaza njenega prereza, 
izdelali pa so tudi rekon-
strukcijo prazgodovinske 
peči v višini 65 centimetrov, 
kakršno so Andrej Bogataj, 
Bojan Rihtaršič in Janez 
Rihtaršič izdelali lani za 
prvi poskus ponovitve talje-
nja po postopkih železarjev 
s Štalce. Ponovno so se ga 
lotili minuli konec tedna na 
Fužinarskih dnevih v Bohi-
nju. Bogataj povedal še, da 

želijo na Štalci označiti 
učno pot in postaviti nekaj 
informativnih tabel. 
Ob noči muzejev so v Muze-
ju Železniki odprli tudi raz-
stavo Kulturna doživetja 
Škofjeloškega, s katero se ob 
zaključku istoimenskega 
projekta predstavljajo kul-
turni centri s Škofjeloškega: 
Šubičeva hiša v Poljanah, 
Loški muzej in Rokodelski 
center Duo ter muzeja iz Ži-
rov in Železnikov. "Združili 
smo moči pri promociji 
naše ponudbe, vsak center 
pa je pripravil tudi nove vse-
bine," je povedala Katja Mo-
horič Bonča iz Muzeja Žele-

zniki. V slednjem so se v 
sodelovanju s škofjeloškim 
centrom Duo, ki se je posve-
til malim kruhkom, lotili 
priprave vsebin o dražgo-
škem kruhku, skupaj pa so 
dosegli, da je bilo aprila iz-
delovanje kruhkov in lese-
nih modelov vpisano v regi-
ster nesnovne kulturne de-
diščine. V Muzeju Železniki 
so v okviru projekta tudi 
kupili pečico za male kruh-
ke, da bodo lahko izvajali 
delavnice, in kovaško ognji-
šče. Prvič so ga za kovanje 
žebljev pred plavžem preiz-
kusili prav na muzejsko 
noč.

O začetku železarstva
V Železnikih so ob noči muzejev odprli novo arheološko vitrino z dragocenimi najdbami s Štalce.

Andrej Bogataj predstavlja najpomembnejše najdbe s Štalce. 

Na noč muzejev so prikazali tudi kovanje žebljev 
in prvič preizkusili novo kovaško ognjišče.

Ana Šubic

Dolenja vas – Konjeniški 
klub (KK) Ratitovec je sredi 
junija v Dolenji vasi priredil 
že 23. Konjeniško prireditev. 
"Udeležba je bila odlična. 
Trinajst jahačev je nastopilo 
v odrasli konkurenci, enajst 
pa v konkurenci otrok," je bil 
zadovoljen predsednik kluba 
Tomaž Benedik. Tekmovalci 
so se pomerili v različnih di-
sciplinah, posebne pozorno-
sti so bile deležne kasaške 
dirke otrok s poniji, ki so jih 
priredili prvič. Med petimi 
udeleženci sta se izkazali 
tudi mladi predstavnici KK 
Ratitovec Tamara Bergant in 
Živa Rakovec z uvrstitvijo na 
drugo in tretje mesto. Tek-
movalci domačega kluba so 
se še posebej izkazali v spre-
tnostnem jahanju, kjer so 
Jaka Štremfelj, Rok Bernik 

in Anja Dolenec dosegli troj-
no zmago. Bernik je bil naj-
boljši v disciplinah alka in 
barrel, medtem ko je bil 
Štremfelj v barrelu drugi. 
Uspešni so bili tudi v štafeti 
parov okoli slalomskih količ-
kov. Slavila sta Anja Dolenec 
in Blaž Kavčič (KK Žiri), dru-
ga sta bila Štremfelj in Alen-
ka Trček iz Idrije, tretja pa 
Bernik in Tadej Dijak iz 
Zgornjih Gorij. Blaž Kavčič 
je bil sicer tudi drugi v alki. 
Domači klub so poleg že 
omenjenih zastopali še Blaž-
ka Pogačnik, Janez Marenk 
in Jure Kavčič. Organizatorji 
so bili zadovoljni tudi z obi-
skom prireditve. V spremlje-
valnem programu so pripra-
vili ustvarjalne delavnice in 
jahanje za najmlajše, kotiček 
z malimi živalmi, srečelov in 
veselico z ansamblom Kvar-
tet za 5.

Letos tudi dirke s poniji

Kasaške dirke s poniji so pritegnile veliko zanimanja.
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Železniki – Anja Žaberl iz 
Železnikov je mamica osem-
letnega Gala, ki je zaradi za-
pletov pri porodu močno 
naglušen in ima skoraj pov-
sem okrnjen govor. Pred 
leti, ko se je kot malček sre-
čal s prvimi besedami, ki jih 
otrok spozna v domačem 
okolju, si je želela, da bi mu 
jih lahko približala ob slika-
nici, a tedaj ni bilo nobene, 
prilagojene v slovenski zna-
kovni jezik. Odločila se je, da 
jo bo, ko bo Gal malce starej-
ši, ustvarila sama – in tako je 
pred kratkim v samozaložbi 
izdala slikanico Zajček Gal, 
Prve besede v slovenskem 
znakovnem jeziku. 
Bralec v družbi zajčka, ki za-
radi poškodovanega ušesa 
ne sliši in se sporazumeva s 
kretnjami, spozna njegovo 
družino in dom, druge živa-
li, vrt, igrišče ... Podobno kot 
v običajnih otroških slikani-
cah so na desnih straneh 
celostranske ilustracije, na 
levih pa so izpostavljeni po-
samezni elementi, ki jih zaj-
ček predstavi še s kretnjo. 
Gre za najosnovnejše bese-
de v znakovnem jeziku. 
"Risbe kretenj so opremlje-
ne s ponazorili, ki pokažejo, 

kako se posamezna izvede, 
saj je pri tem velik poudarek 
na mimiki obraza in gibanju 
telesa," je pojasnila Anja.
Ilustratorka Nina Drol, prav 
tako domačinka, je imela 
težko nalogo, še zlasti upo-
dobitev kretenj je bila svoje-
vrsten izziv. "Anja mi je v 
obstoječi literaturi označila 
strani, kjer je bila posame-
zna kretnja. Ponekod je bilo 
iz črno-bele fotografije izre-
dno težko razbrati položaj 
posameznih prstov. Poma-
gala sem si tudi s filmčki na 
spletu, ki so prikazovali, 
kako se neka kretnja izvede. 

Vse predmete in zajčke je 
bilo potem treba preslikati 
in računalniško izrezati iz 
ozadja, jih razporediti ter 
opremiti s puščicami in be-
sedilom," se spominja Dro-
lova, ki je slikanico tudi obli-
kovala. "Vesela sem, da sta 
Anja in Gal zadovoljna, še 
zlasti pa, ker se je marsikdo 
od slišečih ob slikanici tru-
dil posnemati kretnje in 
ugotovil, da bi se vsaj osnov-
nih lahko dokaj hitro naučil. 
Upam, da bo knjiga poma-
gala preprečiti kak predso-
dek in spletla vez med sliše-
čimi ter naglušnimi in glu-

himi," je še dejala Drolova. 
"Slikanica je namenjena 
vsem, v prvi vrsti pa seveda 
otrokom, ki uporabljajo slo-
venski znakovni jezik, ter 
tudi vsem drugim, ki so tako 
ali drugače povezani z glu-
hoto in našim znakovnim 
jezikom," je poudarila Anja 
Žaberl. Želi si, da bi z njo 
pripomogla k večji socializa-
ciji otrok, kot je njen Gal, 
hkrati pa pomagala staršem, 
ki so se znašli na njenem 
mestu, da bi komunikacija 
čim prej stekla in pospešila 
nadaljnji razvoj njihovih 
otrok. Tudi ona upa, da bo 
slikanica pripomogla, da 
bodo gluhi in naglušni otro-
ci (bolj) sprejeti v družbo ter 
da bi njihov jezik razumeli 
tudi slišeči. "Gal je najbolj 
vesel, ko ga nekdo razume. 
Takrat kar zažari. Žal je ta-
kih posameznikov zelo 
malo. Je pa še vedno tabu, 
da nekdo slabo sliši, da ne 
govori," ugotavlja Anja, ki 
upa, da bo lahko izdala še 
kakšno slikanico v znakov-
nem jeziku. Prvo je izdala 
ob podpori medobčinskega 
društva gluhih in naglušnih 
Auris iz Kranja ter finančni 
pomoči sponzorjev, večino-
ma podjetij iz lokalnega 
okolja.

Z Galom v svet kretenj
Anja Žaberl iz Železnikov je izdala eno prvih slikanic, prilagojenih v znakovni jezik. V svet kretenj jo je 
popeljal močno naglušen sin Gal, po katerem je poimenovala tudi glavnega junaka slikanice. 

Ponosni na slikanico: avtorica Anja Žaberl in njen sin Gal 
ter ilustratorka in oblikovalka Nina Drol / Foto: Andrej Tarfila
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V mesecu, ko v Žireh pra-
znujemo občinski praznik, 
se resnično veliko dogaja. 
Zato še toliko težje izposta-
vim samo en dogodek, saj 
vsak po svoje oživlja kraj, a 
tokrat res ne moremo mimo 
prireditve Živimo Žiri, ki je 
letos potekala prvič. Prepri-
čan sem, da je to tudi rezul-
tat aktivnosti, ki smo jih iz-
vedli v okviru priprave stra-
tegije razvoja Žirov.
Že v strategiji so namreč v 
društvih izrazili željo, da bi 
bilo med njimi več sodelova-
nja. S prireditvijo Živimo 
Žiri nam je to vsekakor 
uspelo, pri čemer gre najve-
čja zahvala, da smo to spe-
ljali, Primožu Erznožniku 
in pevskemu zboru Alpina 
Žiri, saj so prevzeli vodilno 
vlogo pri organizaciji, obči-
na pa je priskočila na pomoč 
z zaporo ceste. Veseli me, da 
je organizacijski odbor k so-
delovanju uspel pritegniti 
okrog dvajset društev, torej 
kar polovico vseh, ki deluje-
jo v Žireh. To je bil res neke 
vrste praznik za kraj in pri-
ložnost, da smo se družili na 
prostoru, kjer sicer kraljuje 
pločevina, v času prireditve 
pa so ga zavzeli tako mladi 
kot stari, ki so lahko izbirali 
med dogodki z različnih po-
dročij, od kulture do športa. 
Obenem je bil prostor ure-
jen očem prijetno, za kar so 
poskrbela žirovska podjetja, 
ki so izdelala lesene klopi in 
korita za rože ter jih občini 
odstopila v trajno last. Sredi-
šče so okrasili tudi s cvetjem 
in drevjem. Odzivi ljudi so 
bili zelo pozitivni in s tem se 
je pokazalo, da si ljudje re-

snično želijo sprememb v 
središču Žirov. Primož Er-
znožnik je bil tudi član ko-
misije za ureditev centra, 
kjer se je ustavilo pri izved-
benih aktih. Naslednja ob-
činska garnitura bo morala 
presoditi, ali naj to izpelje 
ali še naprej pusti, kot je. 
Ker smo pred državnim pra-
znikom, bi omenil še en lep 
dogodek, in sicer postavitev 
zastave na Žirku. Po 25 letih 
smo v Žireh prvič pripravili 
uradno praznovanje ob dne-
vu državnosti, še dve leti pa 
smo potrebovali, da je na 
Žirku zaplapolala slovenska 
zastava, ki jo je mogoče vi-
deti po vseh Žireh. Tudi v 
tem primeru je pobuda pri-
šla s strani skupine obča-
nov. Gre za pomemben do-
godek, saj je zastava simbol 
vseh Slovencev in nas zato 
povezuje. Menim namreč, 
da tega v Sloveniji manjka, 
prevečkrat se osredotočamo 
na tisto, kar nas deli, ne 
združuje.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Kar nas povezuje ...

Janez Žakelj

Žiri – V Osnovni šoli Žiri in njeni okolici so konec maja dru-
go leto zapored pripravili Žirfit, na katerem so občani s po-
močjo strokovnjakov s področja zdravstva in športa lahko 
preverili svoje telesne zmogljivosti. Žirfit so tudi letos pod 
sloganom Z gibanjem do zdravja pripravili ambulanta dru-
žinske medicine Arcus Medici in Športno društvo Tabor v 
sodelovanju z žirovsko občino. Odziv je bil po besedah po-
budnika akcije in zdravnika Jake Strela tudi letos zelo dober, 
saj so našteli okrog dvesto udeležencev. "Letos smo k sode-
lovanju poskušali pritegniti predvsem tiste s slabšo telesno 
zmogljivostjo in zaposlene v žirovskih podjetjih." Nameno-
ma so omejili število udeležencev, ki so bili zato deležni bolj 
osebne obravnave in jih je več kot polovica že dobila vsaj 
osnovni nasvet, kako še izboljšati svoje zdravje. Kot je lahko 
na podlagi prvih rezultatov ocenil Jaka Strel, so Žirovci kar 
na visoki ravni glede svojih telesnih zmogljivosti. "Opaža-
mo pa predvsem probleme z ravnotežjem pri starejših, sla-
bo gibljivostjo v ramenskem obroču in slabo močjo trupa." 

Letos poudarek na individualnem pristopu
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Mateja Rant

Žiri – V Žireh je pred časom 
nastala idejna zasnova obli-
kovanja središča kraja, ki so 
jo pripravili projektanti pod 
vodstvom profesorice Alen-
ke Fikfak z ljubljanske Fa-
kultete za arhitekturo, potr-
dil pa jo je tudi občinski 
svet. Pri oblikovanju zasno-
ve je sodelovala delovna sku-
pina za oblikovanje centra 
Žirov, ki so jo sestavljali lju-
dje različnih strokovnih 
znanj, med njimi tudi zuna-
nji člani in zaposleni na ob-
čini ter občinski svetniki. 
Del omenjene skupine je bil 
tudi Primož Erznožnik, ki je 
poudaril, da si vsi želijo, da 
bi se projekt nadaljeval in bi 
občina pristopila k izdelavi 
nadaljnje dokumentacije. 
Prav zato je nastala tudi za-
misel o prireditvi Živimo 
Žiri, s katero so središče vsaj 
za dva dni spremenili v ne-
kaj, kar bi nekoč lahko bilo.
S programom, ki ga je po-
magalo oblikovati več kot 
dvajset društev v kraju, so 
pričarali utrip, ki ga takšen 
prostor lahko ponudi lju-
dem, predvsem občanom – 
pa tudi gostom in turistom. 
Del glavne ceste skozi Žiri 
so zaprli za promet ter sredi-
šče kraja tako spremenili v 
prostor srečevanja, druženja 

in povezovanja. Na sredino 
ceste so postavili plezalno 
steno, zaživelo je otroško 
igrišče, dovolj prostora je 
bilo tudi za rolanje in kotal-
kanje. Pripravili so prstomet 
ter turnir v šahu in taroku, 
kmečko tržnico in bolšji se-
jem. Ribiči, lovci in kmečke 
žene so poskrbeli za odprto 
kuhinjo. Za otroke so pri-
pravili številne delavnice, v 
literarnem kotičku pa si je 
bilo mogoče tudi izmenjati 
knjige. Dogajanje so s svoji-
mi nastopi popestrile še do-

mače dramske, plesne in 
glasbene skupine ter pevci. 
K sodelovanju so pritegnili 
tudi nekatera žirovska pod-
jetja, ki so izdelala klopi in 
korita za rože, ki bodo odslej 
del urbane opreme v kraju. 
Tako so po besedah Primo-
ža Erznožnika prikazali de-
lovanje kraja brez prometa, 
kljub temu pa njihov namen 
ni bil vnaprej določati uredi-
tve središča v prihodnosti. 
"Z dogodkom smo želeli ob-
čane tudi povabiti k soobli-
kovanju podobe središča, 

pri čemer so si idejno zasno-
vo lahko ogledali na poseb-
nem panoju in tudi v virtu-
alni resničnosti." Zavedajo 
se namreč, je dodal Erzno-
žnik, da vsaka sprememba 
potrebuje čas, da se je ljudje 
navadijo in jo sprejmejo. 
Omenjena prireditev bi bila 
zato po njegovem lahko prvi 
korak, da bi začeto delo do-
bilo nadaljevanje in bi začeli 
pripravljati dokumentacijo 
za ureditev središča, kar bi 
bila tudi podlaga za pridobi-
tev sredstev.

Oživili središče kraja
S prireditvijo Živimo Žiri, ki se je odvijala sredi junija, so želeli pokazati, kakšen bi lahko bil nekoč 
center Žirov, ki so ga spremenili v prostor srečevanja, druženja in povezovanja.

Del glavne ceste skozi Žiri so zaprli za promet in središče kraja tako spremenili v prostor 
srečevanja, druženja in povezovanja. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Najuspešnejših učen-
cev Osnovne šole Žiri se 
vsako leto spomni tudi žu-
pan Janez Žakelj, ki jim je 
letos podaril knjigo Slovnica 
na kvadrat Kozme Ahačiča. 
Prejeli so jo Lena Bogataj, 
Pia Bogataj, Ana Govekar, 
Živa Slabe, Krištof Trček, 
Zala Kopač, Tinkara Kle-
menčič, Lučka Kozamernik, 
Jakob Praznik, Veronika 
Tratnik in Nina Cankar. Sle-
dnji so za njeno izjemnost, 
saj je bila dve leti zapored 
najuspešnejša učenka v ge-
neraciji, podelili še posebno 
priznanje. Obenem je bila 
Nina Cankar med tremi 
učenci, ki so prejeli prizna-
nje za doprinos k vredno-
tam šole, saj je vedno nudila 
učno pomoč sošolcem in 
sodelovala pri razrednih ak-
cijah. Poleg nje sta to pri-
znanje dobila še Lučka Ko-
zamernik in Jakob Praznik.
Nina Cankar je tudi letos iz-
stopala na številnih podro-
čjih. Uspešno je nastopala 
tako na tekmovanjih iz mate-

matike, fizike in kemije ter 
celo astronomije kot na tek-
movanjih iz slovenščine in 
tujih jezikov. Vseh devet let 
je uspešno opravila bralno 
značko in osem let obiskova-
la tudi čipkarsko šolo. "Želela 
sem se preizkusiti na čim več 
področjih," o svojih dosežkih 
skromno pravi Nina Cankar. 
Učitelji so namreč opazili 

njene sposobnosti, zato so jo 
spodbujali k udeležbi na tek-
movanjih. A čeprav se je ude-
leževala tudi tekmovanj z 
družboslovnega področja, 
sama priznava, da ji je nara-
voslovje ljubše. "Zlasti fizika 
in kemija se mi zdita zelo za-
nimivi, saj pri pouku izvaja-
mo tudi veliko poskusov in ni 
samo učenje na pamet." Za 

tekmovanja na šolski ravni se 
ji po njenih besedah ni bilo 
treba posebej pripravljati, za 
državna tekmovanja pa je 
opravila kakšne dodatne vaje 
in naloge. A to ne pomeni, da 
je ves svoj prosti čas nameni-
la zgolj učenju. Ob delu za 
šolo in pripravah na tekmo-
vanja ji je namreč ostalo še 
dovolj časa tudi za hip hop in 
tabornike ter igro z mlajšima 
sestricama, je razložila Nina. 
Verjame, da je k njenemu 
uspehu veliko pripomogla 
tudi spodbuda in podpora 
njenih domačih. "Mami mi 
je bila zlasti v pomoč pri or-
ganizaciji časa, ati pa pri re-
ševanju zahtevnejših nalog 
pri fiziki." 
Jeseni bo šolanje nadaljevala 
na Gimnaziji Kranj, za kate-
ro se je odločila, ker ji je 
všeč tamkajšnje vzdušje. 
Vmes se bo z družino od-
pravila na morje in na tabor-
jenje s taborniki. "Razen 
tega si bom poleti vzela več 
časa za branje, za kar mi 
med šolskim letom pogosto 
zmanjka časa," je še dodala 
prihodnja gimnazijka. 

Izjemna na več področjih
Enajstim učencem Osnovne šole Žiri, ki so bili vseh devet let osnovnošolskega izobraževanja odlični, 
so na občini tudi letos podarili knjižno nagrado. Med njimi je zlasti izstopala Nina Cankar.

Nina Cankar
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Mateja Rant

Žiri – Poletna muzejska noč 
v Žireh je obsegala tri sklope. 
V prvem delu je bilo mogoče 
prisluhniti domoznanskim 
predavanjem, nato je sledil 
sprehod po Lintvernovi poti, 
po kateri so jih vodili zmaji, 
za katere je maske izdelal 
Brane Solce. Za sproščen za-
ključek pa je poskrbela žiro-
vska skupina Go Funk Your-
self s koncertom v amfiteatru 
Kulturnega središča Stare 
Žiri. Program poletne mu-
zejske noči v Žireh je pripra-
vila članica Muzejskega dru-
štva Žiri Maja Justin Jerman.
Obiskovalci so se najprej 
zbrali v galeriji Kulturnega 
središča Stare Žiri, kjer se je 
odvil domoznansko obarvan 
večer. Žirovske osnovnošol-
ke so predstavile raziskoval-
no nalogo Od zibeli do gro-
ba, ki so jo pripravile pod 
mentorstvom Barbare Peter-
nelj. V njej so se osredotoči-
le na spalne navade naših 
prednikov. V nadaljevanju 
je Bojana Žakelj predstavila 
svojo diplomsko nalogo z 
naslovom Žirovski govor na 
prehodu med idrijskim in 
poljanskim govorom, Marti-
na Horvat pa svoje izsledke 
pri raziskovanju Cankarje-
vega sorodstva v Žireh. 
"Cankar ima namreč v Ži-
reh sorodnike po stari mate-
ri Neži," je pojasnila Maja 

Justin Jerman. Za konec je 
Alojzij Demšar spregovoril 
še o Žirovcih, ki so se v letih 
1918 in 1919 ob boku gene-
rala Maistra borili za sever-
no mejo. V drugem delu 
Poletne muzejske noči je 
Maja Justin Jerman posku-
šala na bolj zabaven in 
ustvarjalen, a obenem pou-
čen način približati tri točke 
žirovske dediščine. V prezbi-
teriju stare žirovske cerkve 
so pripravili dramatizacijo o 
prizadevanjih za gradnjo 
cerkve, in sicer so igralci po-

skušali gledalcem približati 
boje, ki so se bili za novo 
cerkev v Žireh. "Dramsko 
igro smo kombinirali z vi-
deo posnetki, ki jih je posnel 
Darjan Kacin v prostorih lju-
bljanske nadškofije, kjer je 
bil škof Jeglič, in na Loškem 
gradu, kamor smo postavili 
logaško glavarstvo." V 
spremstvu zmajev so nato 
pot nadaljevali do Vrta Krži-
šnik, kjer so s plesom pona-
zorili življenjski krogotok na 
višku življenjske moči. V 
plesni miniaturi so se pred-

stavile deklice iz žirovskega 
vrtca pod vodstvom Jerce 
Jerman s plesalko sodobne-
ga plesa Jasno Knez. Za 
glasbeno spremljavo je po-
skrbel harmonikar Jakob 
Kobal. Nato so se ustavili še 
na Studencu, kjer je bilo 
mogoče prisluhniti glasbe-
no-besednemu recitalu na 
temo vodo. Pela je Špela Še-
mrov, recitirala pa Nika Kri-
stan. Pot so zaokrožili na 
dvorišču Kulturnega sredi-
šča Stare Žiri, kjer je sledil 
še koncert.

V družbi zmajev
Vseslovenski Poletni muzejski noči so se pridružili tudi v Žireh, kjer so se med drugim odpravili po 
Lintvernovi poti in ob tem spoznavali žirovsko dediščino. 

V plesni miniaturi na Vrtu Kržišnik so se predstavile deklice iz žirovskega vrtca s plesalko 
sodobnega plesa Jasno Knez. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Fotografije so nadalje-
vanje serije fotografij Mine-
vanja, v katerih avtorica sko-
zi umetniško oko dokumen-
tira propadajoče žirovske 
stavbe. Tokrat se je osredoto-
čila na šolsko stavbo, ki v pri-
čakovanju obnove oziroma 
dograditve kljubuje času, ko-
likor se da. Fotografije odse-
vajo tudi nekaj nostalgije, saj 
je šola ostala enaka v vseh 
letih, odkar jo je avtorica 
sama obiskovala, zdaj pa v te 
prostore prihaja že s svojimi 
otroki. Obenem odkriva še 
neraziskane prostore, v kate-
re vsak nima dostopa in 
"skrivajo" zakladnico pred-
metov iz preteklih let.
"Vsi si želimo novih prosto-
rov šole, a po drugi strani 
ima stara šola dušo, ki jo je 
pomembno ohraniti vsaj na 
fotografijah," je ob odprtju 
razstave poudarila Polona 
Mlakar Baldasin. Ob povabi-
lu društva ŠmaR je sicer naj-
prej razmišljala, da bi za 

razstavo izbrala fotografije 
iz serij, ki jih je posnela že v 
preteklosti, a se ni želela po-
navljati, zato se je odločila 
lotiti česa čisto novega. Ob 
raziskovanju starih hiš s fo-
toaparatom v roki jo je že 
dlje časa mikala tudi šola, je 
priznala. "Ves čas opažam 
kakšne zanimive detajle, 
zdaj pa se je pokazala prilo-

žnost, da jih 'ujamem', pre-
den šolo čisto predelajo ozi-
roma podrejo." Stavbe so po 
besedah Polone Mlakar Bal-
dasin zelo hvaležni "mode-
li", saj so ves čas pri miru in 
se jim nikamor ne mudi ter 
prav nič ne komplicirajo pri 
"poziranju". V tokratni seriji 
fotografij se je osredotočila 
na detajle, ki so ji predsta-

vljali zgolj podlago za iska-
nje struktur fotografskih 
motivov, iz katerih je sesta-
vila vzorec. Kot je v spremni 
besedi k razstavi poudarila 
učiteljica likovne umetnosti 
Lucija Rupret, izbira kadra 
in kompozicije poudari li-
kovni vidik motiva, ki potem 
zaživi v povsem novi zgodbi. 
"Fotografinja spoštljivo pri-
stopa do motiva, izrabljeni 
in zavrženi predmeti nimajo 
negativnega podtona, am-
pak v tem primeru njihova 
dotrajanost deluje kot patina 
ali gube, ki jih na obraz riše 
življenje." Polonine fotogra-
fije zato po njenih besedah 
niso toliko dokument časa 
kot subjektivna pripoved o 
svetu, ki se spreminja. 
Odprtja razstave se je udele-
žil tudi ravnatelj šole Mari-
jan Žakelj. Kot je pojasnil, 
bo šola, ki so jo zgradili leta 
1952, očitno še nekaj časa 
ostala enaka, saj je ta čas v 
prvem planu gradnja špor-
tne dvorane in povezovalne-
ga dela šole.

Ovekovečila "dušo" šole
V galeriji v zvoniku cerkve sv. Martina v Žireh svoje fotografije iz serije Botra šola, ki prikazujejo 
propadajoče stanje starega dela delujoče Osnovne šole Žiri, razstavlja Polona Mlakar Baldasin.

V galeriji v zvoniku cerkve sv. Martina svoje fotografije iz 
serije Botra šola razstavlja Polona Mlakar Baldasin.

Danica Zavrl Žlebir

Žiri – Pred kratkim so v Ži-
reh odprli atletski stadion, 
pol milijona vredno nalož-
bo, s katero pridobijo tako 
šola in žirovski športniki kot 
tudi prebivalci bližnjega na-
selja Polje. Poleg stometrske 
steze za sprint, dvestometr-
ske tekaške steze, atletske 
kletke in košarkarskega igri-
šča, preplastenega z umetno 
gumijasto maso tartan, je na 
njem tudi rokometno oziro-
ma nogometno igrišče in 
zunanji fitnes. Žirovski 
atletski stadion velja za ene-
ga sodobnejših na Škofjelo-
škem, del denarja zanj je 
prispevala tudi Fundacija za 
šport, in sicer 21 tisoč evrov. 
Ob urejanju igrišča pa so 
obnovili tudi vodovod in ka-
nalizacijo ter izboljšali po-
plavno varnost za območje 
šole in okoliškega naselja, je 
povedal župan Janez Žakelj.

Ureditev atletskega stadiona 
je del večjega projekta, gra-
dnje športne dvorane, vre-
dne osem milijonov evrov, 
ki naj bi se po besedah župa-
na Janeza Žaklja začela še 
letos. Tudi tu bo prispevala 
športna fundacija, ki je v ob-
čini Žiri že sodelovala pri 
vlaganjih v športne objekte, 
v regijski skakalni center, 
nogometno in odbojkarsko 
igrišče, otroško igrišče na 
Dobračevi in planinski dom 
na Mrzlem vrhu. Aleš Re-
mih iz fundacije je povedal, 
da so lani vložili 2,4 milijo-
na evrov v 89 športnih 
objektov v Sloveniji, eden od 
njih je tudi žirovski atletski 
stadion. Župan se je zahvalil 
vsem, ki so sodelovali pri tej 
naložbi, pomembni za šolo, 
športnike in Žirovce na-
sploh. Na slovesnosti ob 
tem dogodku je zapel mla-
dinski pevski zbor iz Osnov-
ne šole Žiri. 

Pomembna pridobitev 
za žirovski šport

Pri osnovni šoli v Žireh odprli atletski stadion, še 
letos začetek gradnje športne dvorane. Ob tem 
uredili še vodovod in kanalizacijo ter izboljšali 
poplavno varnost okolice.

Župan Janez Žakelj si je v družbi ravnatelja šole Marjana 
Žaklja in gostov ogledal atletski stadion. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Žiri – Moto klub Sairach je 
drugi junijski konec tedna 
pripravil moto zbor. Na jubi-
lejno prireditev, ki je tokrat 
potekala v že dvajseti izved-
bi, so se pripeljali motoristi 
od blizu in daleč, tudi tujine 
– od južnih sosed do najbolj 

severnih evropskih držav. 
Ob spoznavanju okolice na 
tradicionalni turistični vo-
žnji so jim gostitelji pripra-
vili tudi tradicionalen pro-
gram z motorističnimi igra-
mi in zanimivim glasbenim 
programom, tako da niko-
gar niso motile niti občasne 
plohe.

Motoristi na jubilejnem 
srečanju v Žireh

Tudi letos ob druženju niso manjkale motoristične igre.
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www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

Škofja Loka – Koncert Kitara 
poletju je letos dopolnil dva-
najst let. Idejni vodja pred-
stavitve mladih odličnih ki-
taristov Denis Kokalj, dolgo-
letni učitelj kitare v Glasbe-
ni šoli Škofja Loka, je kitar-
ski koncert skupaj z dru-
štvom Camerata Carniola 
prvič pripravil leta 2006 v 
cerkvi sv. Volbenka na Logu 
ob vhodu v Poljansko doli-
no. Lani so koncert preselili 
v Nunsko cerkev Marije 
Brezmadežne v Škofji Loki 
– uspešno, zato ni bilo razlo-
ga, da letos poslušalcev, lju-
biteljev kitarske muzike, 
znova ne bi povabili prav tja. 
Kot je povedal Kokalj, je Ki-
tara poletju druženje kitar-
skih oddelkov glasbenih šol, 
na njem se predstavljajo 
najuspešnejši mladi sloven-
ski kitaristi, hkrati pa tudi 
spodbuja priljubljenost in-
strumenta na Škofjeloškem, 
kar se vidi v odličnih uvrsti-
tvah mladih kitaristov na 
različnih tekmovanjih doma 
in v tujini.
Večina nastopajočih je bila iz 
Glasbene šole Škofja Loka, 
slišali pa smo tudi odlične ki-
tariste iz idrijske glasbene 
šole, z ljubljanskega Konser-
vatorija za glasbo in balet ter 
Univerze za glasbo in upri-
zarjajočo umetnost na Duna-
ju. Večer sta v kitarskem du-
etu starim rokerjem na dušo 
z znano The House of the 
Rising Sun skupine The Ani-
mals odprla Marlenka Zore 
Pokorn in Vito Hostnik. Na-

daljevali so še drugi najboljši 
učenci domače glasbene 
šole, Nace Ravnikar, Timotej 
Pivk in Vito Hostnik, ter Ga-
šper Golob Rupnik iz idrij-
ske glasbene šole. Nacetov 
brat Leon Ravnikar, nekoč 
Kokaljev učenec, zdaj pa di-
jak na Konservatoriju za glas-
bo in balet, je navdušil z dve-
ma kitarskima klasikama: 
Etudo št. 11 – Lent H. V. Lo-
bosa in Rapsodio Valenciano 
E. Pujola. Potem je Petra Po-
korn zaigrala znano Ower 
The Rainbow, s klasikama pa 
se je predstavil tudi Ljubljan-
čan Matej Berlot, ki kitaro 
študira na Dunaju. Sledil je 
nastop odlične Ane Gorjanc 
iz Kranja, koncertni večer Ki-
tara poletju pa je zaključil ki-
tarski orkester Glasbene šole 
Škofja Loka, ki ga že tretje 
leto vodi prof. Luka Vehar. V 

orkestru so nastopili Nika 
Hvasti, Lan Bertoncelj, Ti-
motej Pivk, Nace Ravnikar, 
Nika Arsov, Rebeka Cankar, 
Maja Tarfila, Jakob Andrej 

Megušar, Živa Rupar in Ga-
šper Kavčič. Predstavili so tri 
skladbe, za zaključek tudi 
priredbo iz znanega filma Pi-
rati s Karibov.

Kitarski pozdrav poletju
Kitarski koncert Kitara poletju je tudi letos navdušil publiko v Nunski cerkvi Marije Brezmadežne v 
Škofji Loki. Slišali smo tako kitarske klasike kot priredbe popularne glasbe današnjega časa.

Odlični mladi kitaristi, ki so nas s kitarsko glasbo povedli v letošnje poletje / Foto: Tina Dokl

Nace Ravnikar, ki se je tokrat predstavil s Tangom, gre po 
poti starejšega brata Leona, ki se že šola na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Poljane nad Škofjo Loko – 
Kolonija Iveta Šubica, ki jo 
organizira Združenje ume-
tnikov Škofja Loka, je dolgo-
letna stalnica. Letos so na 
njej ustvarjali devetnajstič, 
delovno središče sveta pa je 
bil tri dni v začetku junija 
Kulturni center slikarjev Šu-
bicev v Poljanah.
Letošnja tema je bila seveda 
povezana z Ivanom Cankar-
jem, letos namreč beležimo 
stoto obletnico njegove smr-
ti, in njegovimi črticami. 
Dela so večinoma nastala v 
treh dneh ustvarjalnega dru-
ženja v Poljanah, nekateri 
avtorji so jih dokončali, dru-
gi bodo do avgustovske raz-
stave še kakšen detajl dodali. 
Na koloniji so letos sodelova-
li umetniki na različnih po-
dročjih – največ likovnikov, 

pa tudi literati in glasbeniki, 
med njimi: Igor Žužek, Aga-
ta Trojar, Petra Plestenjak, 
Agata Pavlovec, Barbara 

Demšar, Anja Fabiani, Nejč 
Slapar, Maja Šubic, Rado 
Dagarin, Matej Plestenjak, 
Janez Plestenjak, Mohor 

Demšar, Boris Oblak, Breda 
Šturm, Boge Dimovski, Ire-
na Dimovska, Matjaž Ber-
toncelj, Jelena Bertoncelj, Tit 
Nešovič, Katja Bogataj, Iztok 
Sitar in Bagrat Arazyan. 
"Cankar nam je uspel na 
različnih področjih. Največ 
del smo ustvarili slikarji, ki-
parji, stripovski avtorji, foto-
grafi, je pa že drugo leto z 
nami tudi Agata Trojar, ki 
sodeluje s svojo poezijo, ve-
sela sem igralca Igorja Žuž-
ka, ki je na sobotnem večeru 
interpretiral eno Cankarje-
vih črtic, z nami je bil tudi 
Boštjan Soklič s flavtistom 
Vidom Sarkom z uglasbeno 
Cankarjevo poezijo," je po-
vedala predsednica Združe-
nja umetnikov in vodja kolo-
nije Agata Pavlovec. Drugo 
dejanje letošnje kolonije sle-
di konec avgusta v Sokol-
skem domu.

V družbi z Ivanom
Cankarjem, seveda. Na letošnji, že 19. Koloniji Iveta Šubica v Poljanah je dvaindvajset avtorjev z 
različnih področij umetnosti ustvarjalo ob črticah našega velikega pisatelja, dramatika in pesnika.

Del ekipe 19. Kolonije Iveta Šubica ob zaključni razstavi.  
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Maja Bertoncelj

Godešič – Naraven izziv 
poln adrenalina in zabave, 
premagovanja preprek, med-
sebojnega sodelovanja. Biti 
moker, blaten, utrujen ... 
Vse to je dobro znano udele-
žencem letošnjega Kondor-
jevega leta na Godešiču, ki je 
potekal 9. junija. Na dobrih 
sedem kilometrov dolgo tra-

so se je podalo 39 ekip. Bi-
stvo je bilo medesebojno so-
delovanje, pomoč in druže-
nje, je pa Kondorjev let tudi 
tekmovalne narave, zato so 
na koncu razglasili najboljše. 
Absolutni zmagovalci druge-
ga Kondorjevega leta so člani 
ekipe Jackie iz Škofje Loke. 
Drugo mesto je osvojila eki-
pa Koman, tretje pa domači-
ni z Godešiča z imenom Sta-

re kajle. Najboljša ženska 
ekipa je bila 3, 2, 1 GO! Na 
Kondorjevem letu se tudi 
leti. Zadnja prepreka je Kon-
dorjev let, spust po osemde-
set metrov dolgi jeklenici, ki 
ga opravi le en član ekipe. Za 
najboljšega letalca je bil raz-
glašen Iztok Avguštin, član 
ekipe Stare kajle. Kot je de-
jal, je skušal posnemati Do-
mna Prevca, ni pa še pokazal 

vsega in ima še rezerve za 
prihodnje leto.
Organizatorjem iz ŠD Kon-
dor Godešič so letos vremen-
ske razmere za razliko od lani 
dopuščale izvedbo te adrena-
linske pustolovščine po celo-
tni trasi, tako da je bilo vklju-
čeno tudi plavanje na drugi 
brez reke Sore in nazaj. "Pro-
go smo v primerjavi z lani 
tudi nekoliko spremenili, do-
dane so bile nove prepreke, 
nekatere smo izpustili. Sicer 
pa mi ovir več ali manj ne po-
stavljamo – nam jih je posta-
vila narava. To je zelo zanimi-

vih in raznolikih dobrih se-
dem kilometrov," je povedal 
Simon Starman, član ekipe 
Kondorjevega leta, zadolžen 
za traso in prepreke. Kot pra-
vijo, bodo udeležencem vsako 
leto pripravili kaj novega. 
Imajo še veliko idej, kar je po-
trdil tudi vodja letošnje prire-
ditve Blaž Hafner.
Poleg Kondorjevega leta so z 
Mini Kondorjevim letom po-
skrbeli za adrenalin tudi med 
otroki, ki jih je na koncu prav 
tako čakal spust po jeklenici, 
dogodek pa se je zaključil s 
koncertom. 

Kondorjev let
Z medsebojnim sodelovanjem je dobrih sedem kilometrov dolgo progo  
s številnimi preprekami premagalo devetintrideset ekip.

Sodelovanje znotraj ekipe in včasih celo med ekipami je ena izmed značilnosti 
Kondorjevega leta. Letos so udeleženci prvič prečili reko Soro. /Foto: Maja Bertoncelj

Zabaven spust po eni izmed vodnih preprek, ki so jo 
poimenovali Drča. /Foto: Maja Bertoncelj

S preprekami so se na Mini Kondorjevem letu, katerega 
vodja je bila Ajda Hafner, spopadli tudi otroci. 
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AX SYSTEMS ADRIA d.o.o.
Varnostni sistemi / IR ogrevanje

AKCIJA v JUNIJU 
in JULIJU

Ajax Hub Kit - komplet 
najboljšega brezžičnega 

alarmnega sistema

Naročila: jure@alarm-sistemi.si  041 362 224

280 €
329,40 €

centrala
detektor gibanja
detektor odpiranja vrat
daljinski upravljalnik s 
tipko za paniko

V naši ponudbi imamo tudi vrhunske IR panele UDEN-S. Več o panelih na spletni strani www.irogrevanjeprostora.si 
oziroma nas obiščite v našem salonu na Zoisovi 1, Kranj (nasproti sodišča).

V družbi Trelleborg Slove-
nija, d.o.o., proizvajamo in 
tržimo visoko kakovostne 
gumenotehnične izdelke 
in pnevmatike. Za okrepi-
tev naše proizvodne ekipe 
vabimo k sodelovanju no-
vega sodelavca/sodelavko 
za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH 
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo 
gumenih izdelkov po teh-
noloških predpisih ter za 
pripravo orodij, naprav in 
ustreznih polizdelkov.

Zaželeno: I, II.,III. ali IV. sto-
pnja izobrazbe, delovne 
izkušnje v proizvodnji, pri-
pravljenost na delo v več 
izmenah (III- ali IV-izmen-
sko delo), vestnost, veselje 
do dela, pripadnost, od-
govornost.

Nudimo zanesljivo zapo-
slitev (določen čas z mo-
žnostjo podaljšanja) in re-
dno plačilo.

Svoje prijave nam posre-
dujte na email naslov za-
poslitev@savatech.si ali 
spelca.klancar@trelleborg.
com, ali po redni pošti na 
naslov Trelleborg Sloveni-
ja, d.o.o., Kadrovski sektor, 
Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

Železniki – Ta konec tedna 
bo potekal peti Rally Žele-
zniki. Pripravlja ga Športno 
društvo Mikron v sodelova-
nju z Občino Železniki, Jav-
nim zavodom Ratitovec in 
Zvezo za avto šport Sloveni-
je. V petek bo start relija ob 
18.30. V soboto se bo tek-
movanje začelo ob 8. uri 
zjutraj, cilj relija s podelitvi-
jo nagrad pa je predviden 
nekaj po 20. uri.

Reli v Železnikih

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Minulo sredo 
je v NLB Centru inovativne-
ga podjetništva v Ljubljani 
potekal žreb parov Lige NLB 
za sezono 2018/19. 
V prihajajoči sezoni bo v 
Ligi NLB od začetka nasto-
palo vseh dvanajst klubov, 
saj bosta prvi del igrala tudi 
Celje Pivovarna Laško in 
Gorenje Velenje, ki sta se 
zaradi nastopanja v Ligi 
SEHA in Pokalu EHF oziro-
ma ligi prvakov v zadnjih 
dveh sezonah priključila 
šele v končnici. Tekmovanje 
se bo začelo 8. septembra in 
končalo predvidoma 31. 
maja prihodnje leto. Ekipe 
bodo v prvem delu odigrale 

22 krogov po dvokrožnem 
sistemu, v končnico za prva-
ka se bo uvrstila najboljša 
šesterica, ki bo odigrala do-
datnih deset krogov, preo-
stali pa se bodo po enakem 
sistemu borili za obstanek v 
ligi, iz katere bosta izpadla 
dva kluba. V obe skupini se 
bodo prenesle vse točke in 
razlika v golih iz prvega 
dela. 
Edini gorenjski prvoligaš, 
ekipa Urbanscape Loka, bo v 
prvem krogu gostoval pri 
moštvu Dol TKI Hrastnik, 
pred domačimi navijači pa 
se bodo Ločani predstavili v 
drugem krogu, ko bodo 15. 
septembra v Športni dvorani 
Poden gostili Celje Pivovar-
no Laško.

Rokometaši za začetek 
sezone v Hrastnik
Ekipa Urbanscape Loka bo prvo domačo tekmo 
odigrala s Celjem Pivovarno Laško.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Letošnji, po vr-
sti že sedmi škofjeloški teka-
ški praznik se je začel zgodaj 
dopoldne, ko so v središče 
mesta prišli najmlajši. Prav 
tekaška disciplina je bila na-
mreč stometrski tek za otro-
ke, stare od enega do dveh 
let. Nekateri so sicer komaj 
shodili in so tekli skupaj s 
starši, bratci in sestricami, 
dedki, babicami, tetami in 
strici, drugi so se na progo 
pogumno podali brez spre-
mljevalcev. Vsi so poželi 
aplavz navijačev, ki so si nato 
dlani ogreli tudi ob 380-me-
trskem teku otrok, starih tri 
in štiri leta, ter najstarejših 
med najmlajšimi, otrok, sta-
rih pet in šest let. Zavod za 
šport in Športna zveza Ško-
fja Loka sta na odru predsta-
vila tudi uspešne mlade 

športnice in športnike, ki jim 
je za dosežene rezultate v se-
zoni 2017/18 čestital tudi do-
mači župan Miha Ješe. To so 
bili mladi iz Futsal kluba 
Stripy, Rokometnega kluba 
Urbanscape Loka, Športnega 
društva Podlubnik, Atletske-
ga kluba Škofja Loka, Smu-
čarskega kluba Alpetour, 
Športnega društva Matrica 
gym, Športnega društva Mla-
di rod, Osnovne šole Cvetka 
Golarja in Strelskega društva 
Škofja Loka.
Popoldne je sledil Tek za edi-
nost, nato pa so bili na spore-
du šolski teki. Vrhunec pri-
reditve je bil po tradiciji noč-
ni desetkilometrski Tek šti-
rih mostov, ki je v Škofjo 
Loko privabil tekače in teka-
čice iz desetih držav, najhi-
treje od vseh pa je bil v cilju 
odlični tekač Mitja Krevs 
(ASICS Frontrunner Euro-

pe), ki je s časom 31:29 prvi 
prečkal ciljno črto. Drugi je 
bil Primož Kobe (32:28), tre-
tji pa Sam Lloyd-Perks 
(32:46), oba prav tako člana 
ASICS Frontrunner Europe. 
Četrti je bil v cilju najhitrejši 
domačin Gregor Kustec (ŠD 
Osovnikar) s časom 32:53. 
"Prvo leto sem zmagal, letos 
sem zadovoljen s četrtim 
mestom, saj je konkurenca 
zadnja štiri leta res zelo moč-
na. Vsi tekači, s katerimi 
sem pogovarjal, pravijo, da je 
najboljši cestni tek, saj Ško-
fja Loka enostavno živi za 
šport, navijači pa pripravijo 
imenitno vzdušje," je pove-
dal Gregor Kustec.
Med dekleti je bila v cilju s 
časom 36:28 prva Neja Krši-
nar (KGT Papež), druga je 
bila s časom 38:04 Barbara 
Cenčič, tretja pa s časom 
38:26 Ana Čufer. Najboljša v 

moški štafeti sta bila Janez 
Ferlic in Andrej Mikelj (Polj-
ski tekači), najboljši v ženski 
štafeti sta bili Valerija Mrak 
in Silva Gregorc (Ta divja 
privilegiranka), v mešani šta-
feti pa sta zmagala Janez 
Klančnik in Mojca Hafner 
(Olimpija triatlon klub).
"Udeležba na teku je bila 
boljša, kot smo pričakovali. 
Tako smo imeli za najdaljši 

tek prijavljenih okoli tisoč 
dvesto tekačic in tekačev, 
poleg njih pa je teklo več kot 
tisoč otrok, kar je rekord na-
šega teka. Udeleženci so bili 
navdušeni nad odličnim 
vzdušjem in to je za nas 
spodbuda za vnaprej," je v 
imenu organizatorjev pove-
dal direktor prireditve Igor 
Drakulič in povabil tudi na 
osmi tek.

Škofjeloški praznik športa
Več kot dva tisoč tekačev in tekačic – ob njih pa tudi številnih navijačev – se je zbralo na letošnjem Teku štirih mostov, ki sta ga 
spremljala tudi lepo vreme in imenitno vzdušje.

Na večernem teku je bilo na startu več kot tisoč dvesto tekačev in tekačic. / Foto: Andrej Tarfila

Že dopoldne so v mestu tekli najmlajši. / Foto: Vilma Stanovnik

Ob prireditvi so se na odru predstavili tudi uspešni mladi 
športniki. / Foto: Vilma Stanovnik
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V Javnem zavodu Ratitovec 

vas vabimo, da nas 
obiščete, ker večji del tega, 

kar potrebujete, kar vas 

sprošča in kar si v prostem 

času zaželite, vam lahko 

ponudimo mi.

 

Nagrade:  5–krat vstopnica za bazen in savno

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon 
iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 5. julija 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 
4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

  tečaji za otroke  
(plavanje, tenis)

  aktivno varstvo za otroke  

med počitnicami

  rojstnodnevne zabave  

za otroke

  raznovrstne športne dejavnosti 

(igre JZR, turnirji)

  turistična vodenja z različnimi 

kulturnimi doživetji

   muzej, bazen, tenis,  

odbojka na mivki

  piknik prostor, ohceti,  

prireditve 

 Več na spletni strani  

 www.jzr.si

Odpiralni čas bazena med poletnimi počitnicami: ponedeljek in torek zaprto, 

sreda, četrtek in petek od 12. do 21. ure, sobota, nedelja in prazniki od 10. do 21. ure.
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loški glas

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

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

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

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

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

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Maša Likosar

Sv. Andrej – Skupine za sa-
mopomoč starejšim so na-
menjene predvsem tistim, 
ki želijo biti v tretjem ži-
vljenjskem obdobju še ve-
dno aktivni del družbe. Ko-
ordinatorka srečanja na Sv. 
Andreju Marija Kastelec po-
jasni, da trenutno deluje se-
dem skupin, in sicer dve v 
Žireh, tri v občini Gorenja 
vas in dve v Škofji Loki. Že-
lijo si ustanoviti še eno sku-
pino v Železnikih, zato vabi-
jo vse starejše, da se obrnejo 
na Občino Železniki, kjer 
bodo dobili vse potrebne in-
formacije za vključitev v 
skupino. 
Skupine so predvsem pogo-
vornega značaja. "Srečuje-
mo se zlasti gospe, ki živi-
mo same in nam primanj-
kuje družbe, zato nam tovr-
stna srečanja pomenijo veli-
ko in so pomemben del na-
šega bivanja." Poleg pri-
marnega pogovora skupine 
organizirajo tudi različne 
delavnice in izlete, skupaj 
obiskujejo razstave in prija-
teljice v domu starastnikov, 
telovadijo, urijo spomin, si 
izmenjujejo recepte in na-
svete o zdravi prehrani, 

skupaj celo praznujejo roj-
stne dneve. 
Tokrat so se na Sv. Andreju 
srečale članice vseh sedmih 
skupin, pridružila se jim je 
še skupina iz Centra za sle-
pe in slabovidne, vsem sku-
paj je bilo kar enainosemde-
set udeleženk. "Ker se gospe  
iz drugih skupin med seboj 
ne poznajo, je to srečanje 
odlična priložnost za sklepa-
nje novih poznanstev," pravi 
Marija. Ob prihodu so se 
najprej pogostile s čajem in 
rogljičkom. Sledili so poz-

dravni nagovori predsedni-
ka RKS OZ Škofja Loka Ru-
dija Zadnika, predsednice 
ZDSGS Zorice Škorc in di-
rektorice CSS Škofja Loka 
Silve Košnjek. Pred kosilom 
je zobozdravnica Vilma Ši-
frar Eniko predavala o ško-
dljivem uživanju sladkorja 
in podala zdravstvene nasve-
te za negovanje zob. S svo-
jim obiskom so gospe poča-
stili otroci iz Dražgoš, ki so 
zapeli nekaj pesmic. Nasto-
pila je pevska skupina Klas 
in zbor voditeljic skupin, ki 

so same napisale in zapele 
himno srečanja. Druženje 
sta glasbeno popestrila tudi 
citrar Stane Bončina in har-
monikar Heron Šubic. V po-
poldanskem času so se go-
spe sproščeno družile ob 
tomboli, dobitke so pripravi-
le same, nekaj so jih prispe-
vali tudi donatorji in bilo jih 
je toliko, da je prav vsaka 
gostja prejela nagrado. V 
spomin na srečanje so vse 
udeleženke prejele steklene 
svečnike, ki jih je izdelala 
Marica Ravnikar. 

Starejši želijo biti 
aktivni del družbe
Skupine za samopomoč starejšim, ki delujejo v okviru RKS-OZ Škofja Loka in CSS Škofja Loka ter 
skupina iz Centra za slepe in slabovidne Škofja Loka, so se tokrat že dvanajstič tradicionalno srečale 
na celodnevnem druženju na Svetem Andreju.

Skupina Klas in harmonikar Heron Šubic / Foto: Rudi Zadnik
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