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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Več sloven-
skih mest že ima tako ime-
novane pumptrack poligo-
ne, grbinaste površine, na 
katerih kolesarji, rolkarji, 
rolarji, vozniki skirojev in 
kar je še takih dvo- ali štiri-
kolesnikov preizkušajo svo-
je športne sposobnosti. Na 
začetku počitnic pa ga je do-
bila tudi Škofja Loka, kjer je 
bilo v preteklosti več posku-
sov, da bi za tovrstne špor-
tne navdušence odprli pose-
ben park. Kot je povedal 
podžupan občine Škofja 
Loka Tine Radinja, ki je vo-
dil izvedbo projekta, so se s 
poligoni trudili že v Goste-
čah in Gorajtah, pred časom 

pa sta Matej Hartman - Mah 
in Nejc Ključevšek - Ključo 
pred upravno enoto postavi-
la t. i. pumptrack. Obisk na 
njem je pokazal, kako po-
memben je ta šport za Ško-
fjo Loko. Z letošnjo postavi-
tvijo prvega pumptrack poli-
gona pa je ta zanimivi urba-
ni šport v mestu dobil do-
movinsko pravico. Ljubitelji 
teh športov se v Škofji Loki 
sicer družijo v dveh klubih, 
v Društvu ekstremnih špor-
tov Mungo in v Društvu pov-
prečnega rolkanja Kesa.
Potem ko se je po uradnem 
odprtju po grbinastem poli-
gonu prvi s kolesom zapeljal 
župan Miha Ješe, je povedal, 
da so park za urbane špor-
tnike nameravali odpreti že 

lani, letos jim je uspelo in 
zdaj pričakuje, da bo s pri-
dom služil športnikom in 
rekreativcev. Seveda pa je 
treba za varno vožnjo po gr-
binah upoštevati nekatera 
pravila, o teh obiskovalce 
poligona obvešča tudi infor-
mativna tabla.
Poligon je zasnovalo in spro-
jektiralo podjetje Aliansa, 
eno vodilnih podjetij za tovr-
stno urbano infrastrukturo. 
Primere poligonov za urbane 
športnike so si odgovorni 
pred postavitvijo v Škofji 
Loki ogledali v slovenskih 
krajih, ki jih že imajo. Zdaj, 
ko je zgrajen, je škofjeloški 
eden večjih in zahtevnejših, 
so povedali. Investicijo Obči-
ne Škofja Loka, katere sku-

pna vrednost znaša dobrih 
66 tisočakov, je v višini nekaj 
več kot 14 tisoč evrov sofi-
nancirala Fundacija za šport. 
To je kar polovica zaprošenih 
sredstev, je povedal direktor 
Zavoda za šport Škofja Loka 
Igor Draksler. Vsi sogovorni-
ki so si edini, da je lokacija za 
poligon v osrčju nekdanje 
vojašnice ravno pravšnja, tu 
namreč domuje več društev, 
v stavbi komande nekdanje 
vojašnice pa nastaja meddru-
štveni medgneracijski cen-
ter. Zraven poligona je že 
nekaj časa park za skejterje, v 
prihodnje pa načrtujejo tudi 
postavitev telovadnih orodij, 
ki bodo še zlasti primerna za 
razgibavanje starejših in naj-
mlajših obiskovalcev. 

S kolesom čez grbine
Škofja Loka je na območju nekdanje vojašnice, tik ob skejterskem parku, dobila svoj prvi grbinasti 
poligon. Prvi ga je ob uradnem odprtju preizkusil župan Miha Ješe, za njim pa četica najmlajših 
kolesarjev. 

Župan Miha Ješe prvi s kolesom čez grbine / Foto: Tina Dokl Neustrašni mladi športniki na novem poligonu / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Žiri – V Poclain Hydraulics 
z novimi francoskimi lastni-
ki v zadnjem desetletju 
uspešno vstopajo na nove 
trge k največjim svetovnim 
igralcem in so danes v svetu 
med najprepoznavnejšimi 
na področju ventilov za hi-
dravlične transmisije ter 
med štirimi vodilnimi pri 
proizvodnji ventilov za zavo-
re. Da bi letos lahko zadosti-
li kar za tretjino večjemu 
povpraševanju po hidravlič-
nih ventilih in napravah, kot 
so ga predvideli v lanskem 
decembru, ta čas pospešeno 
posodabljajo proizvodnjo in 
iščejo tudi nove sodelavce.
V okviru posodabljanja 
strojne opreme, ki vključuje 
nove obdelovalne stroje z ro-
botskimi celicami, bodo in-
vestirali v deset novih na-
prav, od katerih jih osem že 
vpeljujejo v svoje proizvo-
dne linije, je pojasnil vodja 
enote Operations Gorazd 
Leban. Naložba bo vredna 
250 tisoč evrov, pri čemer 

ocenjujejo, da se jim bo po-
vrnila že v dveh, treh letih. 
Skrb za digitalizacijo in ne-
nehno tehnološko posodab-
ljanje proizvodnje obenem 
pomeni, da bodo na nekate-
rih proizvodnih linijah pri 
izdelavi ventilov lahko obču-
tno skrajšali delovne proce-
se. "Z naložbenimi aktiv-
nostmi tako sledimo svojim 
načrtom glede sistemskega 
vpeljevanja novih tehnologij 
in pristopov po standardih 
industrije 4.0," pojasnjujejo 
v Poclain Hydraulics in do-
dajajo, da bodo tako lahko 
zaposlene ob dodatnem 
usposabljanju vključevali na 
druga, pretežno zahtevnejša 
delovna mesta. Vse večje 
povpraševanje po njihovih 
izdelkih pa narekuje tudi 
nove zaposlitve. Med tehnič-
nimi kadri iščejo strojne 
tehnike in metalurge za delo 
z večfunkcijskimi CNC-ob-
delovalnimi stroji, obenem 
pa tudi visoko usposobljene 
strokovne sodelavce strojne 
smeri za delo v razvojnem 
oddelku.

Posodabljajo 
proizvodnjo
Večje povpraševanje po hidravličnih ventilih in 
napravah na trgu narekuje tudi nove zaposlitve.

Vodja enote Operations Gorazd Leban / Foto: arhiv podjetja

Iščejo lokacijo 
za zdravstveni 
center
Zdravstveni dom Škofja 
Loka je zelo na tesnem, zato 
načrtujejo nov zdravstveni 
center.
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Mladi za 
ustvarjanje 
boljšega sveta
Skupina škofjeloških 
gimnazijcev se je udeležila 
izmenjave v projektu 
Erasmus+.
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ŠKOFJA LOKA

Društvene prostore  
v kleti že urejajo
Več loških društev bo svoje 
prostore dobilo v novem 
meddruštvenem in medge-
neracijskem centru na ob-
močju nekdanje vojašnice.
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GORENJA VAS - POLJANE

Dvorana pod streho
Potem ko so pred časom 
končali gradnjo lesene mon-
tažne konstrukcije nove 
športne dvorane v Gorenji 
vasi, so zdaj prišla na vrsto 
dela v notranjosti, sočasno 
pa urejajo tudi okolico.
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ŽELEZNIKI

Za čipke veliko 
zanimanja
Železnike je v času 56. Čip-
karskih dnevov zajel pravi 
festivalski utrip. Bogat pro-
gram je privabil več kot šest 
tisoč obiskovalcev. 
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ŽIRI

Cenijo njihovo delo
Ob občinskem prazniku ko-
nec junija so podelili tudi le-
tošnja občinska priznanja. 
Naziv častni občan je prejel 
Bojan Starman, podelili so 
še dve občinski in županovo 
priznanje.
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Občina Škofja Loka ima v 
zvezi z zdravstvenim domom 
dve zadolžitvi, kratkoročno in 
dolgoročno. Kratkoročna je 
najti lokacijo za šest manjka-
jočih ambulant, ena je bila že 
odprta ob koncu lanskega de-
cembra. Z novim direktor-
jem ZD Škofja Loka Aleksan-
drom Stepanovićem izredno 
dobro sodelujemo in iščemo 
variante, kako razbremeniti 
zdravstveni dom tistih dejav-
nosti, ki niso neposredno po-
vezane s pacienti, in selitev 
teh dejavnosti na lokacije, 
kjer bodo lahko prav tako 
kvalitetno opravljali svoje 
delo. Načeloma smo se dogo-
vorili, da se bosta selila patro-
nažna služba in center za va-
rovanje zdravja na lokacijo 
Tehnika, kar bo v zdravstve-
nem domu dalo možnost za 
umestitev še dveh ambulant. 
Dva zdravnika bosta dodatno 
prevzela po pol ordinacije, s 
tem dobimo že štiri, občina 
pa mora do konca leta najti še 
prostor za namestitev dveh 
novih ambulant in ene refe-
renčne ambulante. V vseh 
treh dislociranih enotah ZD 
Škofja Loka (Žiri, Železniki, 
Gorenja vas) so prostorsko 
preskrbljeni in temu primer-
no tudi povečujejo zdravstve-
ne ekipe in izboljšujejo dose-
danje pomanjkanje zdra-
vstvenega osebja. V Loki pa 
še zaostajamo za kratkoroč-
nimi cilji, izhajajočimi iz 
strategije zdravstva na Ško-
fjeloškem. Občina je našla 
ustrezne prostore, žal so 
izven območja Zdravstvene-
ga doma. Zato smo predlaga-
li Zavodu za zdravstveno var-
stvo Škofja Loka, ki ima pro-
store v zdravstvenem domu, 
da bi se začasno (za štiri leta, 
do zgraditve novega zdra-
vstvenega centra) preselili v 
nove prostore, njihove pa bi 
namenili družinskim zdrav-
nikom. Prepričan sem, da v 
primeru selitve uporabniki 
ne bi imeli bistveno slabšega 
servisa ZZZS, najti moramo 

lokacijo blizu zdravstvenega 
doma in centra mesta, da bo 
zagotovljen lažji dostop z za-
dostnim parkiriščem. Ena od 
lokacij je lahko Tehnik, ena 
pa poslovna stavba na Kapu-
cinskem trgu, kamor se že 
selijo nekateri zobozdravniki.
Dolgoročno pa skladno s 
strategijo zdravstvenega var-
stva na Škofjeloškem potre-
bujemo nov zdravstveni cen-
ter z okoli 10 tisoč kvadratni-
mi metri površine. V zadnji 
fazi preveritve ustreznosti 
lokacije se odločamo med 
tremi, za katere je v teku do-
datna primerjalna ocenitev. 
Do konca leta moramo izbra-
ti lokacijo in začeti z javnim 
natečajem za izdelavo idej-
nega projekta novega centra. 
Prva faza gradnje naj bi ste-
kla leta 2021. Obstoječi zdra-
vstveni dom bo še naprej v 
funkciji, ker bo prestavitev 
fazna, računamo pa, da bo 
namenjen dopolnilnim zdra-
vstvenim dejavnostim. Tre-
nutno si še ne moremo pred-
stavljati vseh potreb čez pet 
ali deset let, a prebivalstvo se 
stara in zahteve po obsegu in 
raznovrstnosti zdravstvene-
ga varstva se bodo zagotovo 
povečale. Jeseni nas čaka pri-
prava programa kvalitetnega 
staranja, konec leta tudi de-
lavnice, ki bodo vključevale 
tudi skrb za zdravstveno sta-
nje starejše populacije. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Zdravstveni dom

Miha Ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Za projekt ob-
nove strehe gradu je občina 
iz različnih naslovov uspela 
pridobiti namenska nepo-
vratna sredstva v skupni vi-
šini 372 tisoč evrov. Gradbe-
na dela bo izvajalo Mizar-
stvo in tesarstvo Franc Po-
hleven, obnova pa bo poteka 
v skladu z izdelanim kon-
zervatorskim načrtom in po-
pisom del, ki jih pripravljajo 
v inženirskem podjetju Gea 
Consult.
"Obnovitvena dela bodo ob-
segala obnovo polkrožnega 
ometanega napušča, obno-
vo dimnikov, namestitev li-
nijskih snegolovov in novih 
žlebov, napeljavo novega 
strelovoda ter izvedbo osta-
lih kleparskih del. Obod 
gradu bomo utrdili z armi-
ranobetonskimi vezmi, iz-
vedena bo menjava dotraja-
nih delov strešne konstruk-
cije in letev, obnovili bomo 
frčade ter zamenjali strešno 
kritino z novim bobrov-
cem," na občini naštejejo 
načrtovana dela, ki bodo 
predvidoma trajala priho-
dnje tri mesece. Obnova 

grajske strehe Loškega bo 
predstavljala osnovo za 
funkcionalno izkoriščenost 
podstrešne etaže Loškega 
gradu za potrebe muzejske 
dejavnosti v prihodnosti.
"Za obnovo strehe na Lo-
škem gradu smo od ministr-
stva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (iz naslova 23. 
člena Zakona o financiranju 
občin za leto 2018) uspeli 
pridobiti 202 tisoč evrov na-

menskih nepovratnih sred-
stev. Že konec lanskega leta 
pa smo za omenjeni projekt 
na projektnem razpisu za 
sofinanciranje kulturnih 
projektov na področju ne-
premične kulturne dedišči-
ne ministrstva za kulturo 
pridobili 170 tisoč evrov 
prav tako nepovratnih sred-
stev," navajajo na občini in 
dodajajo, da bo v času obno-
ve mogoč nemoten obisk 

Loškega gradu in muzeja, 
dostopen bo tudi grajski vrt 
in nemoten obisk gostinske-
ga lokala in gostinskega vrta 
Bara Freising, medtem ko 
parkiranje na območju gra-
du ne bo mogoče. 
V nadaljevanju v Škofji Loki 
načrtujejo še obnovo delov 
grajskega pročelja, ki doslej 
še niso bili obnovljeni. Zla-
sti severna fasada je močno 
potrebna obnove.

Do jeseni nova streha
V naslednjih treh mesecih bo potekala celovita obnova strehe Loškega gradu, vredna pol milijona evrov.

Julija so začeli obnavljati streho Loškega gradu. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Škofja Loka – Na Gimnaziji 
Škofja Loka se letos lahko 
pohvalijo tudi z devetimi 
zlatimi maturanti, med ka-
terimi je Martin Rihtaršič 
zbral vseh 34 možnih točk. 
Maturitetno spričevalo s po-
hvalo so prejeli še Matija 
Demšar, Jan Kafol, Jerca 
Kavčič, Katja Gartner, Vid 
Kermelj, Rebeka Klemenčič, 
Sergej Novak in Miha Švarc. 
Prav tako si pohvalo zasluži 
pet dijakinj, ki so zbrale 29 
točk in so tako zgolj za eno 
točko zgrešile maturitetno 
spričevalo s pohvalo. 29 točk 

so na maturi zbrale Špela 
Kavčič, Tina Logonder, Katja 
Pagon, Laura Bogataj in Tina 
Brdnik. Martin Rihtaršič in 
Vid Kermelj sta dosegla tudi 
najboljši rezultat v državi pri 
predmetih skupnega dela 
splošne mature in tistih 
predmetih, pri katerih je 
splošno maturo opravljalo 
več kot tisoč kandidatov. Oba 
sta dosegla sto odstotnih točk 
pri kemiji, Martin Rihtaršič 
pa tudi pri matematiki na 
višjem nivoju. Vsem dija-
kom je za njihov uspeh česti-
tal tudi ravnatelj Jože Bogataj 
in jim zaželel lepe in brez-
skrbne počitnice.

Diamantni Martin Rihtaršič
Na Gimnaziji Škofja Loka je na spomladanskem roku splošno maturo uspešno opravilo 98 dijakov 
oziroma dobrih 94 odstotkov vseh redno vpisanih dijakov, ki so opravljali maturo.

Del letošnjih zlatih maturantov Gimnazije Škofja Loka 
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Škofja Loka – V ponedeljek, 13. avgusta, ob 18. uri bo na 
novem Trgu pod gradom v Škofji Loki koncert orkestra ru-
skih ljudskih inštrumentov Nekrasov, ki deluje pod okriljem 
ruske radiotelevizije. Orkester, ustanovljen leta 1945, so vo-
dili izvrstni ruski dirigenti, med drugim Vladimir Fedosejev 
in Nikolaj Nekrasov, po katerem se je orkester tudi poime-
noval. Od leta 2012 je stalni dirigent orkestra maestro An-
drej Šljahkov, umetniški vodja pa Aleksander Maškovič. Or-
kester izvaja glasbo različnih stilov, obdobij in zvrsti, njegov 
repertoar obsega rusko ljudsko glasbo, glasbo sodobnih 
ruskih skladateljev, ruska in tuja klasična dela in tudi moder-
ne skladbe. Z orkestrom nastopajo najboljši izvajalci na raz-
ličnih glasbilih in ugledni operni solisti ter inventivni mladi 
glasbeniki. S poletnim koncertom v Škofji Loki bo ta prizna-
ni ruski orkester sklenil slovensko turnejo. V primeru slabe-
ga vremena bo koncert v Sokolskem domu.

Poletni večer z ruskim orkestrom

Škofja Loka – Zadnji počitniški dnevi bodo izzveneli s festi-
valom Pisana Loka. Letos bo potekal od 23. avgusta do 2. 
septembra, odprtje bo v znamenju Boštjana Gombača in 
Janeza Dovča, ki bo s koncertom Sozvočja Slovenije pričaral 
čaroben večer. Z glasbo bodo obiskovalce razigravali še 
Nuša Derenda s koncertom največjih uspešnic, legendarni 
Demolition group, Rok Terkaj - Trkaj in Igor Saksida z rapo-
ezijo slovenskih klasikov, Svemirko&Blaž ter Irena Rovtar, 
Jaka Trilar in Tomaž Hostnik. Tudi letošnja Pisana Loka ne 
bo minila brez večjega dogodka na Škofjeloškem gradu, kjer 
bo nastopila hrvaška skupina Parni valjak z domačimi pred-
skupinami Fire skuls in John F. Doe. Pomemben del festiva-
la bo tudi pester otroški program z ustvarjalnimi delavnica-
mi, koncertom in lutkovno-glasbeno predstavo za otroke, 
Mestni trg se bo spremenil v skate park. Poskrbljeno pa bo 
tudi za kanček humorja, in sicer tistega najbolj črnega. 

Deset pisanih dni



Občina Škofja Loka

3Loški glas, torek, 24. julija 2018

O
B

Č
IN

A 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, M

E
S

TN
I T

R
G

 1
5

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Slavnostna 
akademija ob prazniku obči-
ne Škofja Loka je bila prav 
na praznični dan, 30. junija. 
Za praznik so si izbrali da-
tum, ko so bili ti kraji leta 
973 prvič omenjeni v pisnih 
zgodovinskih virih. Na slo-
vesnosti, ki jo je s koncer-
tom obogatil škofjeloški or-
kester Amadeo z dirigentom 
Tilnom Drakslerjem, se je 
župan Miha Ješe ob koncu 
županskega mandata ozrl 
po opravljenem delu, ko je 
občina uresničila skoraj vse 
zastavljene cilje, vse s ci-
ljem, da bi bila kakovost ži-
vljenja občank in občanov 
kar največja. Nekatere nalo-
ge pa so v teku ali pa jih ča-
kajo v prihodnje. »Vedno 
smo usmerjeni v priho-
dnost, ki jo želimo obvlado-
vati sistematično in plan-
sko,« je dejal župan Miha 
Ješe in ob tem omenil stra-
teške dokumente, na katere 
se naslanjajo pri izvedbi, od 
razvojne strategije 2015+, lo-
kalnega energetskega kon-
cepta in turistične do zdra-
vstvene strategije. 
Občina je za svoje delo pre-
jela več priznanj. Poleg tega 
velja za občino z največ 
mednarodnimi povezavami. 
Poleg osmih pobratenih 
mest sodelujejo v Združe-
nju slovenskih zgodovin-
skih mest, združenju evrop-
skih mest Douzelage in širo-
kem Združenju pasijonskih 
mest, v katerem po vpisu 
Škofjeloškega pasijona v za-
ščito nesnovne kulturne de-
diščine Unesca prevzemajo 
vodilno vlogo. Imajo pristne 
stike s člani diplomatskega 
zbora, akreditiranimi v re-
publiki Sloveniji, ki so tudi 
pogosti gostje loških priredi-
tev, tudi tokratne. Letos so 
bili prijatelji iz mednaro-
dnih krogov tudi med župa-
novimi nagrajenci, in sicer 

Jeff Albrehts, ambasador 
Škofje Loke v Belgiji, Rupert 
Widmann, ambasador v 
nemškem Freisingu, in dr. 
Jan Jelšik, ambasador v re-
publiki Češki. Župan je po-
delil tudi priznanja nekate-
rim posameznikom in dru-
štvom: tajnici občine Ireni 
Malovrh, Martinu Pivku, di-

rektorju Srednješolskega 
centra Škofja Loka, upoko-
jencu in športnemu funkci-
onarju Borisa Čajiču ter 
Univerzi za tretje življenj-
sko obdobje za dolgoletno 
aktivno delo na področju iz-
obraževanja seniorjev. Letos 
so se izkazali pri organizaci-
ji vseslovenskega dneva e-

-opismenjevanja v Škofji 
Loki.
Podelili so tudi šest občin-
skih priznanj, ki jih je potr-
dil občinski svet. Letos so 
znova podelili najvišje, na-
slov častne občanke, kar je 
letos postala dr. Jožica Re-
jec, upokojena direktorica 
holdinga Domel. »Zelo sem 
vesel, da bomo dobili prvo 
častno občanko s področja 
gospodarstva, ki je osnovno 
gibalo našega razvoja. Dr. 
Jožica Rejec ni le izjemna 
gospodarstvenica, ampak se 
s svojo karizmo, neumorno 
voljo po kvaliteti in dobrem 
razdaja tudi kot mentorica 
številnim mladim podjetni-
kom, utrla je pot delavske-
mu lastništvu tovarne, s svo-
jo družbeno odgovornostjo 
je bila najpomembnejši člen 
pri vključitvi podjetij z Lo-
škega v reševanje žičnice na 
Starem vrhu, pri tem pa je 
ostala skromna občanka, ki 
rada obdeluje tudi svoj ko-
šček zemlje in se predaja 
dobrodelnosti. Lahko re-
čem, da pooseblja vse glavne 
cilje razvoja naše občine,« je 
njeno vlogo poudaril župan 
Miha Ješe. Ostali nagrajenci 
zaokrožajo družbeno življe-
nje v občini: od vzgoje naj-
mlajših, kvalitetnega sre-
dnjega šolstva, univerze za 
tretje življenjsko obdobje 
do prizadevnih kulturnih in 
športnih delavcev in huma-
nitarnih organizacij. Zlati 
grb občine je letos prejel 
Vrtec Škofja Loka, ki je pro-
slavil sedemdeset let delo-
vanja. Srebrna nagrajenca 
sta bila kulturnik iz Reteč 
Tomaž Jenko in Župnijska 
karitas Škofja Loka, brona-
sta pa Alenka Florenin, žu-
panja s Škofjo Loko pobra-
tenega zamejskega kraja 
Sovodnje ob Soči (letos me-
sti slavita štirideset let po-
bratenja) in literarna ustvar-
jalka in kulturna delavka 
Marija Krajnik iz Reteč.

Nagradili so jih  
ob prazniku
Ob prazniku občine Škofja Loka so letos podelili naslov častne občanke, zlati grb občine, dva  
srebrna in dva bronasta grba, nagrajeni so bili trije ambasadorji Škofje Loke, še četverica Ločanov  
pa s posebnimi županovimi priznanji.

Aplavz za častno občanko dr. Jožico Rejec / Foto: Tina Dokl

Tomaž Jenko, kulturni delavec iz Reteč, je prejemnik 
srebrnega grba občine. / Foto: Tina Dokl

Valentin Jesenovec in Milan Mur sta prevzela srebrni grb 
za Karitas Škofja Loka. / Foto: Tina Dokl

Bronasta nagrajenka Alenka Florenin, županja pobratene 
občine Sovodnje / Foto: Tina Dokl

Organizatorka kulturnega dneva v Retečah in literarna 
ustvarjalka Marija Krajnik z bronastim grbom občine 

Zlati grb občine je za letošnjega slavljenca, Vrtec Škofja 
Loka, prevzela ravnateljica vrtca Janja Bogataj v družbi 
sodelavk Marije Matek Finžgar in Alenke Lenne Bertoncelj. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Za novi zdra-
vstveni center, ki naj bi ga v 
prihodnjih letih gradili v 
Škofji Loki, so trenutno v 
igri tri lokacije. Kot poja-
snjuje župan Miha Ješe, ima 
vsaka od njih kako pomanj-
kljivost, zato pripravljajo po-
novno ocenitev lokacij, ki 
naj bi bila opravljena do 
konca tega meseca. 
"Nato se bo treba vnovič 
uskladiti med vodstvom ob-
čine in delovno skupino za 
gradnjo novega zdravstvene-
ga centra in predlagati ob-

činskemu svetu lokacijo, ki 
bo zadoščala za sedanje in 
prihodnje potrebe občanov 
vseh štirih občin na Škofje-
loškem," razloži župan. 
"Terminski plan gradnje no-
vega zdravstvenega centra 
se zaradi tega nekoliko po-
daljšuje. Letos bo tako raz-
pis za projektiranje zdra-
vstvenega centra, v letu 
2019 izbira najustreznejše-
ga projekta, v letu 2020 
predvidevamo pridobitev 
dovoljenj, v letu 2021 pa je 
že možen začetek gradnje 
prve faze novega zdravstve-
nega centra."

Iščejo lokacijo za 
zdravstveni center
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Simon Šubic

Ljubljana – Sredi meseca so 
na ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo v 
Ljubljani podpisali drugi 
Dogovor za razvoj Gorenj-
ske razvojne regije, v kate-
rega so vključili dodatnih 21 
prednostnih projektov na 
Gorenjskem, ki bodo sofi-
nancirani z evropskimi in 
državnimi sredstvi. Skupna 
vrednost potrjenih projek-
tov je 46 milijonov evrov, 
višina sofinanciranja pa bo 
23,6 milijona evrov. Sred-
stva bodo gospodarsko in 
okoljsko ministrstvo ter mi-

nistrstvo za infrastrukturo 
zagotovila iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj 
in Kohezijskega sklada. 
Med prednostne gorenjske 
projekte so uvrstili tudi več 
projektov na Loškem. Gre 
za komunalno opremljanje 
Poslovne cone Žiri, kolesar-
ske povezave Železniki–
Selca, Škofja Loka–Trata in 
Odeja–Lipica v Škofji Loki, 
dograditev javne kanalizaci-
je v Železnikih in Škofji 
Loki ter za gradnje vodovo-
dov Todraž–Lučine in Vr-
šajn–Brda v občini Gorenja 
vas - Poljane in vodovoda v 
Škofji Loki. 

Med razvojnimi tudi 
projekti na Loškem
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Danica Zavrl Žlebir

V okviru dveletnega projek-
ta je skupina mladih iz Ško-
fje Loke lani sodelovala v iz-
menjavi v francoski vasici 
Neuviller-la-Roche, letos pa 
so projekt sklenili s sreča-
njem v portugalskem mestu 
Penela. Kot je povedala 
mentorica Sabina Gabrijel z 
Občine Škofja Loka, je sode-
lovalo deset dijakov Gimna-
zije Škofja Loka z dvema 
mentoricama, poleg nje še 
profesorica Sonja Gartner. 
V projekt so vključeni mladi 
iz Francije, Portugalske, Ro-
munije in Slovenije. 
"Cilj projekta je bil v mla-
dih prebuditi senzibilnost 
do nestrpnosti in ob nave-
zavi stikov med mladimi iz 
različnih kultur in okolij 
tudi spoštovanje različno-
sti. Vsi, ki smo bili vključe-
ni v projekt, smo okrepili 
zavedanje o pomembnosti 
strpnosti in sodelovanja, 
kar smo najbolj trenirali pri 
vsakodnevnem poteku do-
gajanja pri naših prijateljih 
Portugalcih. Spoznali smo, 
da smo si že Evropejci med 
seboj precej različni, zato je 
spoštovanje navad sočlove-
ka ključ do uspešnega sode-
lovanja," je pojasnila Sabi-
na Gabrijel. Lanski del pro-
jekta je bil v večji meri na-
menjen drugi svetovni voj-
ni, antisemitizmu, koncen-
tracijskim taboriščem, tež-
kim izkušnjam iz zgodovi-
ne, za katero si želijo, da se 
več ne ponovijo, letošnji pa 
današnjim migracijam, so 
povedale udeleženke Tinka-
ra Strel, Ema Podobnik, 

Zala Šink in Maša Stano-
nik. Zadnja je ena od treh 
novink v projektu, sedem 
udeležencev pa je v izme-
njavi sodelovalo že lani. Po-
leg omenjenih so bili v pro-
jekt vključeni še: Ajda Ko-
šorok, Anže Oblak, še dru-
ga Ema Podobnik, Katarina 
Zaletel, Katja Beguš in Ma-
ruša Stanonik. V pripravi 
na izmenjavo so dijaki spo-
znavali delovanje nekdanje-
ga begunskega centra v 
Škofji Loki, kamor so v de-
vetdesetih letih prejšnjega 
stoletja prihajali begunci iz 
republik bivše Jugoslavije, 
kjer je divjala vojna.  
"Srečali smo se z nekdanji-
ma upravnikoma begun-
skega centra Rudijem Za-
dnikom in Matejem Dem-
šarjem ter nekdanjima be-
guncema Marijo Jugović in 
Ifetom Suljićem. Oba sle-

dnja sta na lastni koži oku-
sila posledice vojne; gospa 
kot begunka, gospod – da-
nes hodža islamske sku-
pnosti v Škofji Loki – pa kot 
duhovni podpornik begun-
cem iz Bosne in Hercegovi-
ne in vsem, ki so v vojni iz-
gubili svojce. Oba sta pou-
darila solidarnost, ki jo je 
Slovenija takrat izkazala 
prišlekom, ter navdušenje 
nad Škofjo Loko, ki je po-
stala njun novi dom, kjer 
sta si ustvarila družini," 
pove Sabina Gabrijel. Oba 
nekdanja begunca sta tudi 
poudarila, da sta se prilago-
dila novemu okolju, kar 
jima je bilo nemara lažje, 
ker sta prišla iz slovenski 
podobne kulture. S prilago-
ditvijo našim razmeram pa 
svoje identitete nista zataji-
la. O tem priča tudi dejstvo, 
da je Ifet Suljić po ukinitvi 

begunskega centra v Škofji 
Loki osnoval muslimansko 
versko skupnost. 
Dijaki so lahko takratne 
okoliščine, povezane z be-
gunstvom, primerjali z da-
našnjimi. V Peneli so se 
srečali z migranti, kjer naj 
bi spoznali dobro prakso 
vključevanja beguncev v ži-
vljenje Evropejcev. "Kljub 
izrednemu trudu v projektu 
Penele, kjer so petim druži-
nam iz Sudana in Sirije po-
nudil streho nad glavo, otro-
kom zagotovil predšolsko 
varstvo in šolanje ter zanje 
prilagodili prehrano, vsem 
uredili zdravstveno zavaro-
vanje, moškim pa nudili po-
moč pri iskanju zaposlitve, 
se je v pogovoru z njimi iz-
kazalo, da teh dejanj ne je-
mljejo kot dejanja strpnosti 
in tolerance. Povedali so, da 
se ne čutijo sprejete, ampak 

razmišljajo, da bodo v bli-
žnji prihodnosti mesto Pe-
nela zapustili in šli iskat 
boljše pogoje za življenje," 
je strnila Sabina Gabrijel. 
Ema, Tinkara, Zala in Maša 
pa so ocenile, da imajo mi-
granti, ki prihajajo iz Sirije 
v Evropo, velika pričakova-
nja, so precej zahtevni, 
manjša pa je njihova pripra-
vljenost za prilagajanje, kar 
se razlikuje od nekdanje 
prakse v begunskem centru 
v Škofji Loki. Tako so povze-
li, da ni dovolj, da je sku-
pnost odprta za sprejema-
nje drugačnosti. Prav tako 
pomembno ali celo po-
membneje je, da se prišleki 
do določene mere prilagodi-
jo in si prizadevajo za asi-
milacijo v skupnosti.
"Sicer pa smo si v tednu 
mladinske izmenjave prido-
bili bogat nabor novih spo-

znanj, od kulinarike, glasbe, 
narave in znamenitosti do 
ene najstarejših univerz na 
svetu in športnega udejstvo-
vanja. Očarala nas je podo-
ba Penele z mogočnim graj-
skim poslopjem ter prija-
znostjo domačinov," april-
sko gostovanje na Portugal-
skem povzema Gabrijelova. 
Mesto Penela šteje okoli 
šest tisoč prebivalcev, je me-
sto z gradom in grajskim 
obzidjem ter zgodovinskimi 
prireditvami. Nekaj sku-
pnih značilnosti s Škofjo 
Loko bi lahko ti dve mesti v 
prihodnje tesneje povezalo, 
razmišljajo v Škofji Loki. 
Udeleženci so s projektom 
marsikaj pridobili, Sabina 
Gabrijel oceni, da veščine 
komuniciranja, nastopanja, 
argumentiranja, predstavlja-
nja in sodelovanja v skupini. 
Pohvali tudi dobro znanje 
tujih jezikov naših udele-
žencev, ki so na izmenjavi 
govorili angleško, franco-
sko, nemško, pa tudi malo 
špansko in rusko. Na koncu 
so skupaj s francoskimi, 
portugalskimi in romunski-
mi vrstniki ustvarili nami-
zno igro (zasnovali so jo že 
lani), ki bo – ko bo izdelana 
– dober pripomoček za po-
vezovanje članov v skupini, 
krepitev pozornosti do dru-
gih in večanje senzibilnosti 
za drugačnost. Njen naslov 
bo EUROPE – FRee SPace, 
ki poleg sporočilnega mo-
menta vsebuje tudi začetni-
ce sodelujočih držav. Sesta-
vili so tudi listino o strpno-
sti, s katero so se vsi sodelu-
joči zavezali k ustvarjanju 
boljšega sveta.

Mladi za ustvarjanje boljšega sveta 
Tudi letos se je skupina škofjeloških gimnazijcev udeležila izmenjave v projektu Erasmus+ Mladi, različnost, zgodovinski spomin in strpnost v 
demokratični Evropi. Na Portugalskem so predstavili primer dobre prakse iz devetdesetih let, ko je bil v Škofji Loki begunski center, in spoznali 
migrantsko družino današnjega časa.

Udeleženci izmenjave na Portugalskem

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tega po bese-
dah škofjeloškega župana 
Mihe Ješeta urejajo v stavbi 
nekdanje komande vojašni-
ce. Dela potekajo že nekaj 
časa, začeli so v kleti, kjer so 
nekatera iz severnih objek-
tov izseljena društva že do-
bila nove prostore. 
"Trenutno od ministrstva za 
kulturo pričakujemo soglas-
je, da je objekt v naši lasti," 
je povedal župan. Ta stavba 
je bila namreč pred tem na-
menjena knjižnici, a kot 
vemo, bodo to v prihodnjih 
letih urejali v poslopju 
Name, ki ga občina postopo-
ma odkupuje. V propadajo-
čem zahodnem krilu ko-

mande nekdanje vojašnice 
pa urejajo prostore, kjer 
bodo svoje mesto našli Ško-
fjeloški pasijon (tu je sicer 
nastanjen že od prej, a v pre-
cej slabih razmerah), loška 
društva in klubi, pa tudi 
umetniki za svoje ustvarja-
nje, razstavljanje in priredi-
tve. Letos urejajo klet, nasle-
dnje leto bodo streho in pro-
store v prvem in drugem 
nadstropju, zatem vse osta-
lo, napoveduje župan. 
Prvi, ki se bodo preselili v 
obnovljene kletne prostore 
zahodnega krila nekdanje 
vojašnice, bodo Loka Ti-
ming, skejterji, taborniki, 
jamarji in loški strelci. Se-
kretar Strelskega društva 
Škofja Loka Janko Platiša s 

ponosom pokaže prostore, 
ki bodo nadomestili prej-
šnje v severnih stavbah. 
Pove tudi, da strelsko dru-
štvo deluje sedemdeset let, 
sicer pa je strelstvo v loki 
staro 350 let, o čemer priča-
jo tudi dokumenti. "V preu-
rejeni kleti stavbe nekdanje 
vojašnice bomo imeli v 
dveh prostorih po šest strel-
nih mest, prav toliko, kot jih 
je bilo v prejšnji stavbi, si-
cer pa bo prostorov še en-
krat več, kot smo jih imeli 
tam," je zadovoljen Platiša. 
V obnovo prostora vlaga ob-
čina, a tudi strelci so k ob-
novi primaknili 30 tisoča-
kov. Strelci domujejo na 
370 kvadratih metrih. Vse 
površine je v treh etažah 

stavbe 2440 kvadratnih me-
trov, po 800 v vsaki od njih. 
Tako se bodo lahko sčaso-
ma v stavbo preselila vsa 
društva, ki so izgubila prej-
šnje prostore, deloval bo 
tudi medgeneracijski cen-
ter. Župan pričakuje, da bo 
obnova povsem končana do 
leta 2021, ko se bodo prese-
lila še zadnja od društev in 
bo meddruštveni in medge-
neracijski center začel delo-
vati. Uredili bodo tudi zuna-
nje površine. Že zdaj sta 
tam skejterski park in grbi-
nasti poligon, zraven pa naj 
bi bila tudi telovadnica v 
naravi, ki bo najbolj koristi-
la starejši in mlajši genera-
ciji, vse pa bo lepo vključe-
no v ambient novega vrtca.  

Društvene prostore v kleti že urejajo
Ker bo na severnem delu nekdanje vojašnice v prihodnje zgrajen vrtec Kamnitnik, se bodo spremenile razmere tudi za društva, ki so doslej domovala 
v objektih na tem mestu. Svoje prostore bodo dobila v novem meddruštvenem in medgeneracijskem centru.

Župan Miha Ješe, Janko Platiša iz Strelskega društva Škofja 
Loka in Igor Draksler, direktor Zavoda za šport Škofja Loka 
na bodočem strelišču / Foto: Tina Dokl
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Nina Fehter

Prvi album izdan pri emi-
nentni založbi, drugi v sa-
mozaložbi. Neobičajno.
"Verjetno bodo tudi nasle-
dnji albumi izdani v samo-
založbi, razlogi pa tičijo v 
nemoralnosti avtorskega 
prava pri nas. Če zgolj na-
mignem – že v osnovi se mi 
zdi sporno in povsem nedo-
pustno, da nekdo napiše 
besedilo, glasbo in aranž-
ma za neko skladbo, nato 
pa od naštete intelektualne 
lastnine služi nekdo drug. 
Iz česar sledijo butalski pri-
meri, kot je npr. to, da mo-
raš kot stoodstotni avtor (!) 
plačati založbi veliko vsoto 
denarja za objavo priredbe 
svojega lastnega dela oz. 
celo dobiti podpisano dovo-
ljenje, da priredbo sploh 
smeš objaviti. Pri naju to 
pomeni, da ima založba v 
okviru publishinga dosmr-
tno v lasti pol malih in me-
hanskih avtorskih pravic, v 
zameno pa sva z bratom 
'dobila' smešno honoriran 
nastop na festivalu Sanje v 
Medani ter intervju na TV 
Veseljak. (smeh) Naj še kaj 
dodam?"

Novi album sta predstavila v 
sklopu Hafnerjevega me-
moriala.
"Nastop na Hafnerjevem 
memorialu je laskavo pri-
znanje, saj gre za največji in 
programsko najkvalitetnejši 
festival v Škofji Loki. Spo-
štujeva ga tudi zato, ker ga 
pripravljajo posamezniki in 
posameznice, ki jim ume-
tnost zares nekaj pomeni. V 
preteklosti smo že sodelova-
li na drugih festivalih (Pisa-
na Loka, YugoRez) in mo-
ram reči, da so taka sodelo-
vanja med ustvarjalci in or-

ganizatorji redkost. Zato se 
nama je memorial zdel pra-
va izbira za predstavitev no-
vega albuma."

Zasledila sem, da bodo kon-
certne predstavitve še sledile.
"Najin interes je predvsem 
čim več igrati, saj glasba 
mora priti med ljudi. V Slo-
veniji niti nacionalna televi-
zija ni več dolžna skrbeti za 
dober okus poslušalstva, 
tako namesto kvalitetnih 
vsebin gledamo kravje bale, 
odigrane na plejbek, ter 
umetno ustvarjene pevske 

zvezde, ki izvajajo komerci-
alne skladbe, narejene z 
ostudnim dobičkarsko-obr-
tniškim pristopom. Zato 
nam, ki se trudimo za dvig 
ravni, ne preostane drugega, 
kot da gremo od vasi do vasi 
in se ne predamo. Ob tem 
so nama vseeno v podporo 
nekatere radijske postaje 
(Prvi program, Radio Štu-
dent), nekateri kritiki in vr-
hunski glasbeniki, ki vsak 
dan znova izražajo navduše-
nje nad najinim delom. Na-
vsezadnje pa je tu tudi ob-
činstvo, ki se počasi, a 
vztrajno množi."

Zdi se mi, da je vajina glas-
ba primerna tako za Cankar-
jev dom kot za Metelkovo.
"Najina glasba je take nara-
ve, da ne sodi ne v en ne v 
drug prostor – torej sodi v 
oba. Podobno kot bi me 
vprašala, Sokolski dom ali 
Rdeča Ostriga? Odgovor je 
Kulturni dom Sveti Duh, 
Anžonova štala ali podest 
pr' Buštč. Kdor posluša naji-
no glasbo, je vržen v vaški 
svet, poln grotesknih podob. 
Sterilnost stavbe in mehko-
ba stola tu nista bistvenega 
pomena."

Drajnarjuva vampa 
z novo ploščo 
Ob izteku maja sta v okviru festivala »In Memoriam prof. Peter Hafner« svojo novo ploščo 
predstavila domačina, Drajnarjuva vampa. O (samo)založbi, memorialu, koncertih in še marsičem 
sem se pogovarjala s Tomažem Hostnikom, avtorjem glasbe in besedil zasedbe.

Drajnarjuva vampa sta brata Tomaž in Jernej Hostnik 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na vrtu Sokol-
skega doma je vse poletje od 
torka do nedelje od 17. do 
20. ure odprta Bralnica, 
vsak torek ob 18. uri pa do-
gajanje popestrijo z zanimi-
vimi dogodki. Kot pove Jana 
Fojkar, je Bralnica lepo obi-
skana, dopoldne prihajajo 
zlasti družine z otroki, ki li-
stajo po zanimivih knjigah, 
privabljajo tudi torkovi do-
godki. Dvakrat sta bila veče-
ra namenjena otrokom, po-
sebno zadovoljni so z obi-
skom večera z Jernejem 
Dirnbekom in Davorjem 
Klaričem z glasbo matične 
zasedbe Mi2 in avtorskimi 
literarno-glasbenimi deli. 
Večer je bil namenjen vinu 
in ljubezni. Drevi blokovci 
in pumovci gostijo človeka 
univerzalnega talenta in 
udejstvovanja na številnih 
področjih, dobro znanega 
tudi širši množici. Na deba-
to prihaja častni član Med-
narodne zveze za mladinsko 
književnost, prevajalec, pi-
satelj, gledališki igralec, 
standup komik, raper, skrat-

ka velik ljubitelj vsega, kar je 
povezano z jezikom, Boštjan 
Gorenc - Pižama. V sprošče-
nem pogovoru bo beseda 
tekla o njegovem ustvarja-
nju in o temah, zanimivih 
predvsem za mlade. Organi-
zator, Familija, izobraževal-
ni in terapevstki center, 
obljublja, da bo pogovor raz-
kril tudi kakšno pikro po-
drobnost iz sogovornikovih 
osnovnošolskih in srednje-
šolskih dni.
Julij bo Bralnica sklenila s 
pogovorom z mladinskim 
pisateljem Žigo X. Gomba-
čem ter striparjem in ilu-
stratorjem Ivanom Mitre-
vskim. Pestro bo tudi avgu-
sta, ko sledijo pogovorni ve-
čer o knjigi Pokliči me po 
svojem imenu, predstavitev 
revije Nič in projekta Novi 
literati, pogovor o romanu 
na maturi s pisateljem Bo-
rutom Golobom in sklepni 
dogodek z raperjem Rokom 
Terkajem in prof. dr. Igor-
jem Saksido. Skupaj sta iz-
dala album in knjigo pesmi 
Kla kla klasika, ki združuje 
slovensko klasično poezijo 
in moderne hip hop ritme. 

Bralnica vabi k 
branju in dogodkom
Letošnja Bralnica na vrtu Sokolskega doma je 
lepo obiskana, privabljajo zanimivi torkovi 
dogodki, današnji bo druženje s pisateljem 
Boštjanom Gorencem - Pižamo.

Pravljični popoldnevi z otroki

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi Kapucin-
ski samostan iz Škofje Loke 
je po novem vpisan v nacio-
nalni register kulturne dedi-
ščine, in sicer kot nosilec 
duhovne dediščine Škofjelo-
škega pasijona. S tem vpi-
som je dopolnjen vpis iz leta 
2008, ko je bil Škofjeloški 
pasijon kot prva tovrstna 
enota vpisan v register ne-
snovne kulturne dediščine. 
"Pozdravljam odločitev o 
novem vpisu, kakor tudi lan-
ski vpis kurentov s Ptujske-
ga polja na Unescov seznam 
svetovne nesnovne kulturne 
dediščine človeštva, kajti 
vsaka od teh stvari nas boga-
ti. Nosilec dediščine Škofje-
loškega pasijona je Občina 

Škofja Loka, na smemo pa 
pozabiti, kje je bil ta pasijon 
napisan in v začetku tudi 
uprizorjen, zato je prav, da 
je kapucinski samostan do-
bil svoje obeležje med boga-
timi kulturnimi znameni-
tostmi Škofje Loke," odloči-
tev o vpisu v register kultur-
ne dediščine pozdravlja žu-
pan Miha Ješe. Zadovoljni 
so tudi bratje kapucini. 
Predstojnik Kapucinskega 
samostana v Škofji Loki Jož-
ko Smukavec pravi, da s tem 
vpisom Škofjeloški pasijon 
dobiva še drugi steber, to-
krat duhovni, kar lepo do-
polnjuje sporočilo pasijona, 
ki ga je oče Romuald Maru-
šič napisal prav v loškem 
kapucinskem samostanu 
leta 1721.

Kapucini v registru 
kulturne dediščine

Samo Lesjak

Gre za tradicionalni poletni 
glasbeni projekt Red Tour v 
organizaciji American Music 
Abroad (AMF, Ameriška 
glasba na tujem) pod vod-
stvom Garyja Finka. AMF že 
več kot štirideset let uspešno 
pripravlja glasbene turneje 
mladih ameriških glasbeni-
kov, srednješolcev, študentov 
ter drugih mladih, ki jih ve-
seli glasba. V vseh teh letih 
so tako organizirali že več 
kot 320 turnej, ki se jih je 
udeležilo več kot 36 tisoč 
glasbenikov. Nadobudni, si-
cer neprofesionalni, vendar 
kakovostni glasbeniki sesta-
vljajo različne glasbene se-
stave: simfonični orkester, 
džezovsko skupino, komorni 
orkester in pevski zbor, skozi 
katere predstavljajo raznovr-
stno ameriško glasbo mno-
gih zgodovinskih obdobij.
Mladi glasbeniki, ki skupaj 
zastopajo kar 34 ameriških 
srednjih šol in fakultet iz 

zveznih držav New Jersey in 
New York, so tako na letošnji 
evropski turneji nastopili 
tudi v Škofji Loki. Predstavili 
so se z raznolikim repertoar-
jem glasbe, vse od klasične 
glasbe prek glasbe z broad-
wayskih odrov do ameriške 
ljudske glasbe in glasbe so-

dobnih ameriških skladate-
ljev. Ljubitelji americane so 
napolnili Cankarjev trg in 
uživali v pestrem sporedu.
Projekt pa je poleg kulturno-
-glasbenega dogajanja na-
ravnan tudi izobraževalno, 
mladi glasbeniki na turneji 
spoznavajo številne zanimi-

ve dežele ter ljudi, tako so ali 
pa še bodo nastopili v Italiji, 
Nemčiji, Avstriji in Hrvaški, 
navdušila pa jih je tudi Slo-
venija – od Postojnske jame 
in Ljubljane pa do gorenj-
skih biserov Bleda in Škofje 
Loke, tako da se z veseljem 
še vrnejo.

Glasba kot okno v svet
Skupina kar 125 mladih ameriških glasbenikov se je v okviru svoje evropske koncertne turneje 
ustavila v Škofji Loki, kjer je z raznolikim programom navdušila občinstvo na Cankarjevem trgu.

Mladi Američani v Škofji Loki: obojestransko navdušenje / Foto: Andrej Tarfila

Fo
to

: J
an

ez
 P

el
ko



6

Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 24. julija 2018

O
B

Č
IN

A 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

P
O

LJ
AN

E
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

E
S

TA
 8

7
, 

G
O

R
E

N
JA

 V
AS

Mateja Rant

Gorenja vas – Nova športna 
dvorana v Gorenji vasi, ki bo 
vredna skoraj štiri milijone 
evrov, predstavlja enega naj-
večjih projektov v občini v 
zadnjih letih. Glavnino del 
bodo po besedah Bernarda 
Strela končali predvidoma 
do konca septembra, nato 
pa sledi še postopek pridobi-
vanja gradbenega dovolje-
nja. Novo dvorano še poseb-
no težko čakajo tamkajšnji 
učenci. Za skoraj petsto 
otrok, kolikor jih obiskuje 
šolo v Gorenji vasi, je bila 
prejšnja telovadnica obču-
tno premajhna, zato so mo-
rali učenci telovaditi tudi po 
hodnikih in v šolski avli.
"Ta čas v telovadnici urejajo 
električne in strojne inštala-
cije, postavljajo se notranje 
predelne stene, vse je pripra-

vljeno tudi za ureditev sten-
ske in stropne akustične 
obloge," je razložil Strel in 
dodal, da se pripravljajo še 
na polaganje keramike in 
ostalih talnih oblog, na fasa-
di pa so začeli postavljati 
končno leseno oblogo. V ko-
tlovnici je po besedah Ber-
narda Strela vse pripravljeno 
za montažo nove peči na le-
sne sekance. Napredujejo 
tudi dela v okolici stavbe. Pri 
zunanjem športnem igrišču 
so zgradili oporne zidove, 
postavljajo že tudi zunanje 
tribune. Dela je po Strelovih 
besedah poleti lažje organizi-
rati, ko ni treba zagotavljati 
varnega prehoda za učence. 
Z izgradnjo nove športne 
dvorane bo občina pridobila 
sodoben in energetsko var-
čen športni objekt s kar 1800 
kvadratnimi metri uporabne 
površine, ki jo bo mogoče 

pregraditi na tri ločene igral-
ne površine, in tristo sedeži 
na tribunah. Nova kotlovnica 
bo ob sodobno grajeni špor-
tni dvorani in že izvedeni 
energetski sanaciji šole omo-
gočila zmanjšanje skupne 

moči kotlovnice za tretjino. 
Zunanje športno igrišče se 
bo po novem razprostiralo 
na 1100 kvadratnih metrih, 
na novo pa bodo uredili tudi 
večje število parkirnih mest 
za potrebe vrtca in šole.

Dvorana pod streho
Potem ko so pred časom končali gradnjo lesene montažne konstrukcije nove športne dvorane v 
Gorenji vasi, so zdaj prišla na vrsto dela v notranjosti, sočasno pa urejajo tudi okolico.

Nova dvorana je pod streho, zdaj potekajo dela v notranjosti.

Mateja Rant

Poljane – Stopetdeseto oble-
tnico rojstva Aleša Ušenič-
nika so v Poljanah zaznamo-
vali z več dogodki. Ljubljan-
ski nadškof in metropolit 
Stanislav Zore je v župnijski 
cerkvi sv. Martina v Polja-
nah daroval sveto mašo in 
blagoslovil spominsko plo-
ščo Alešu in Francu Ušenič-
niku. Premierno so prikaza-
li dokumentarni film o Ale-
šu Ušeničniku in predstavili 
zbornik Iskalca resnice – 
Aleš Ušeničnik in njegov 
brat Franc, ki ga je uredila 
Majda Debeljak. O Ušenič-
nikovem življenju in delu pa 
je na osrednji prireditvi 
spregovoril literarni zgodo-
vinar Matija Ogrin.
Po njegovih besedah je Aleš 
Ušeničnik v več kot petdese-
tih letih svojega aktivnega 

življenja ustvaril enega od 
najbolj impozantnih in 
vplivnih intelektualnih opu-
sov v vsej slovenski duhovni 
in kulturni zgodovini. "Nje-

govo velikansko filozofsko, 
teološko, pedagoško in splo-
šno kulturno delo obsega 
več kot dvajset knjig in na 
stotine člankov, v katerih je 

obravnaval filozofsko spo-
znavoslovje, ontologijo, 
družbeni nauk oziroma so-
ciologijo in nekatera teolo-
ška vprašanja, ob tem pa se 
je odzival na neštevilna obča 
družbena in kulturna vpra-
šanja, ki jih je prinašalo ži-
vljenje." Ušeničnik je leta 
1890 doktoriral iz filozofije, 
štiri leta kasneje pa še iz te-
ologije. Od leta 1897 je urejal 
revijo Katoliški obzornik, ki 
ga je leta 1907 preosnoval v 
prvo slovensko znanstveno 
revijo Čas, ki jo je urejeval 
skoraj do druge svetovne voj-
ne. Več kot štirideset let je 
kot profesor poučeval na teo-
loški fakulteti in bil večkrat 
njen dekan, dve leti pa celo 
rektor univerze v Ljubljani. 
Bil je tudi med osmimi usta-
novnimi člani Slovenske aka-
demije znanosti in umetno-
sti ter njen prvi predsednik. 

O znamenitem rojaku
V kulturnem domu v Poljanah so konec junija pripravili osrednjo prireditev ob stopetdeseti obletnici 
rojstva poljanskega rojaka, filozofa, teologa in duhovnika Aleša Ušeničnika.

V kulturnem domu v Poljanah se je odvijala osrednja 
prireditev ob stopetdeseti obletnici rojstva poljanskega 
rojaka Aleša Ušeničnika. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Sovodenj – Občina je že v za-
četku maja oddala vlogo na 
razpis ministrstva za infra-
strukturo za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v 
lasti občin. Na razpisu so bili 
uspešni in tako so konec juni-
ja prejeli odločbo o odobritvi 
dobrih 156 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev za energet-
sko sanacijo Podružnične 
šole Sovodenj, na osnovi če-
sar bodo zdaj objavili naročilo 
za izbiro izvajalca del, je poja-
snila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec. 
Odobreni znesek nepovra-
tnih sredstev predstavlja šti-
rideset odstotkov upraviče-
nih stroškov investicije. 
Energetska sanacija objekta, 
ki vključuje prenovo fasade 

in oken ter strešne kritine, 
pa tudi menjavo energenta, 
saj bodo namesto peči na 
kurilno olje vgradili sodob-
no toplotno črpalko, bo po 
oceni vredna skoraj štiristo 
tisoč evrov. V okviru preno-
ve objekta bodo po besedah 
Elizabete Rakovec izvedli še 
sanacijo strojnih in električ-
nih inštalacij ter obnovo 
centralne kuhinje in vseh 
sanitarij. "Objekt je bil na-
mreč zgrajen v letu 1938, 
zato je poleg energetske sa-
nacije treba izvesti tudi inve-
sticijsko-vzdrževalna dela." 
Skupaj bo tako projekt vre-
den skoraj 550 tisoč evrov. 
Dela bodo predvidoma zače-
li v sredini prihodnjega leta, 
končali pa jih bodo v letu 
2020, je napovedala Eliza-
beta Rakovec.

Šola bo dobila 
novo podobo
Občini Gorenja vas - Poljane so odobrili 
nepovratna sredstva za energetsko sanacijo 
podružnične šole na Sovodnju.

Tako bo videti šola na Sovodnju po obnovi.

Mateja Rant

Gorenja vas – Na povabilo 
župana Milana Čadeža se je 
na obisku v občini Gorenja 
vas - Poljane konec junija 
mudil direktor Turizma Ce-
lovec Helmuth Micheler. 
Razkazali so mu znamenito-
sti v občini, obiskal pa je tudi 
partnerje, ki so se že predstav-

ljali na sejmu v Celovcu. 
Tako po besedah Milana Ča-
deža nadaljujejo dobro sode-
lovanje z glavnim koroškim 
mestom. "Dogovorili smo se 
tudi, da bo Poljanska dolina 
prisotna na večdnevni prire-
ditvi Dnevi alpsko-jadranske 
kuhinje v središču Celovca 
konec septembra," je še poja-
snil župan.

Obisk iz Celovca

Direktor Turizma Celovec Helmuth Micheler (v sredini) na 
obisku v občini Gorenja vas - Poljane / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane  – Naj-
uspešnejše učence iz obeh 
osnovnih šol v občini je žu-
pan Milan Čadež tudi letos 
za nagrado za njihov trud 
peljal na zaslužen izlet. Sku-
paj z ravnateljico OŠ Polja-
ne Metko Debeljak in učite-
ljico Nežo Erznožnik iz OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas 
so se odpravili na Bled, kjer 
so obiskali Blejski grad in se 
s turističnim vlakcem pope-

ljali na panoramsko vožnjo 
okrog jezera, za zaključek 
pa jih je župan povabil še na 
kosilo. Iz OŠ Poljane so se 
izleta udeležili: Tine Boga-
taj, Jernej Oblak in Maja Re-
žen, iz OŠ Ivana Tavčarja 
pa: Loti Feltrin, Eva Slabe, 
Neža Ferlan, Teja Močnik, 
Lara Peternelj, Manca Košir, 
Špela Šturm, Katja Potočnik 
in Aljaž Razložnik. Ob kon-
cu jim je župan zaželel, da 
bi bili uspešni tudi pri na-
daljnjem šolanju.

Za nagrado na Bled
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Mateja Rant

Visoko – Z vsakoletno pre-
gledno razstavo so se članice 
KD Deteljica predstavile že v 
Sokolskem domu v Gorenji 
vasi, v sodelovanju z Zavo-
dom Poljanska dolina in 
Občino Gorenja vas - Polja-
ne pa so jo zdaj prenesli še v 
prostore Tavčarjevega dvor-
ca na Visokem. Letos jih je 
pri pripravi izdelkov za raz-
stavo navdihnila povest po-
ljanskega rojaka Ivana Tav-
čarja Cvetje v jeseni, saj je 
lani minilo sto let od njene-
ga prvega izida.
Izdelke za razstavo je po be-
sedah predsednice društva 
Vide Šubic klekljalo okrog 
petnajst njihovih članic. 
"Začnemo se dobivati jese-
ni, in ker se je lani zvrstilo 
toliko dogodkov ob stoletni-
ci povesti Cvetje v jeseni, 

smo tudi same začele razmi-
šljati, da bi izdelale kaj na to 
temo." Sprva so tako začeli 
nastajati cvetovi tako imeno-

vanih Kristusovih srajčk, ki 
so dale ime povesti. "To so 
po besedah Ivana Tavčarja 
zadnje rožice, ki cvetijo v je-

seni," je razložila Vida Šubic 
in dodala, da so nato sponta-
no začeli nastajati posame-
zni klekljani prizori iz ome-

njene zgodbe. Tako so v čip-
ki upodobile ples Janeza in 
Mete na farnem žegnanju, 
lectovo srce z ogledalcem in 
šaljivim napisom, ki ga je 
Meti podaril Janez, ščuko 
Jero in kobilico, pot na Ble-
goš in številne druge prizo-
re. "Vsak klekljan prizor 
smo opremile tudi z ustre-
znim odlomkom iz povesti, 
da si obiskovalci razstave 
lažje predstavljajo, o čem 
pripoveduje čipka," je poja-
snila Vida Šubic. 

V KD Deteljica, ki sicer šteje 
skoraj petdeset članov, se jih 
po besedah Vide Šubic s kle-
kljanjem aktivno ukvarja 
približno tretjina. Aktivni pa 
so tudi pri delu z mladimi, 
saj vodijo krožek klekljanja 
tako v šoli v Gorenji vasi kot 
v Poljanah. "V gorenjevaški 
šoli je letos klekljarski kro-
žek obiskovalo trideset otrok 
in se tako kot pretekla leta s 
svojimi izdelki predstavljajo 
tudi na razstavi," je zado-
voljna Vida Šubic. 

Cvetje v jeseni v čipki
V Tavčarjevem dvorcu na Visokem bo vse do sredine oktobra na ogled razstava čipk Klekljarskega 
društva (KD) Deteljica iz Gorenje vasi. Članice društva je ob lanski stoti obletnici začetka izhajanja 
navdihnila povest Cvetje v jeseni, tako da so v čipke ujele delčke te zgodbe.

V Tavčarjevem dvorcu na Visokem bo vse do sredine oktobra na ogled razstava čipk 
Klekljarskega društva Deteljica iz Gorenje vasi.

Meta z lectovim srcem

Mateja Rant

Žirovski Vrh – Osrednji del 
praznika žetve predstavlja 
prikaz kmečkih opravil, kot 
so žetev, mlačev, čiščenje 
žita in drugih, ki so bila v 
preteklosti del življenja na-
ših prednikov, danes pa so 
že skoraj pozabljena. Prire-
ditev spremlja bogat kultur-
no-zabavni program, po-
nudba na stojnicah, ogledi 
kraja in njegovih znameni-
tosti ter kulinarična ponud-
ba. Za popestritev so letos v 
goste povabili folklorno sku-
pino Mladost Vranje, ki bo 
prikazala njihovo tradicio-
nalno kulturo in plese. 
"Naša folklorna skupina 
Zala se je lani odpravila na 
gostovanje v Srbijo, letos pa 
nam vračajo obisk," je poja-
snila Lucija Kavčič. V petek 
in soboto bodo gostje nasto-
pili takoj po igri, v nedeljo 
pa bodo pomagali soobliko-
vati kulturni program.
Že po tradiciji Praznik žetve 
začnejo z uprizoritvijo igre, s 
katero prikažejo prizore iz 
kmečkega življenja. Besedilo 
za igro Pri sosedovih imajo je 
tudi letos napisala Tončka 
Oblak, in kot že naslov pove, 
govori o medsosedskih odno-
sih. "V zgodbo, v kateri se 
prepletajo odnosi med boga-
timi kmeti in bajtarji, Tončka 

Oblak vsako leto vtke tudi šte-
vilne pripovedi iz resničnega 
življenja naših starih staršev, 
seveda pa je vse obarvano s 
humorjem," je razložila Luci-
ja Oblak. V igri nastopajo 
tudi štirje mladi člani dru-
štva, tako da ima najmlajši 
igralec devet, najstarejši pa 
63 let. "Zanimivo je, da so 
otroci letos sami izrazili že-
ljo, da bi imeli veliko teksta," 
je ponosna Lucija Oblak. Igro 
bodo premierno uprizorili v 
petek ob 19.30, nato pa jo 
bodo ponovili še v soboto ob 

enaki uri in v nedeljo ob 15. 
uri. Še pred ogledom igre bo 
mogoče preživeti miren pet-
kov večer v osrčju Zale, kjer 
bodo pripravili gozdno zvoč-
no kopel z gongi. Po 21. uri 
bo za zabavo v petek skrbel 
ansambel Biseri, v soboto pa 
skupina Gadi. V nedeljo se 
bo že dopoldne začelo sreča-
nje ljudskih godcev in pev-
cev, v okviru etnološkega pro-
grama pa si bo mogoče ogle-
dati prikaze mlačve in žetve 
žita. "Žal bomo morali letos 
požeti še bolj zeleno," je poja-

snila Lucija Kavčič in dodala, 
da bodo ob tem predstavili 
tudi stare vrste plevela. "Mar-
sikaj namreč raste med ži-
tom, pa včasih sploh ne veš, 
kaj je to." Po igri in kultur-
nem programu bo ob 17. uri 
čas še za zabavo z ansam-
blom Jurčki.
V sklopu prireditve bo Zavod 
Poljanska dolina pripravil 
tudi vodene oglede utrdbe 
Rupnikove linije na Golem 
Vrhu, za družine pa bo verje-
tno zanimiva tudi Medvedko-
va pot ali pot Pot skozi Zalo.

Letos v znamenju 
raznolikosti kultur
V Turističnem društvu Žirovski Vrh bodo konec tedna pripravili tradicionalno etnološko prireditev 
Praznik žetve. Za popestritev bo letos poskrbela folklorna skupina iz Srbije.

Osrednji del praznika žetve predstavlja prikaz starih kmečkih opravil. / Foto: arhiv TD Žirovski vrh

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane  – V 
okviru redne letne obnove 
cest so konec junija v občini 
zastavili delo na skoraj tride-
setih odsekih. Na nekaterih 
so obnovo že končali, med 
drugim tudi na najdaljšem, 
dobrih 850 metrov dolgem 
odseku na cesti proti Blegošu 
skozi vas Jelovica. Pogodbena 
vrednost za predvidena dela 
znaša 445 tisoč evrov, je poja-
snila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec.
Med daljšimi odseki, ki jih 
obnavljajo, je še cesta Lom–
Zakobiljek. "Lani smo že 
pripravili cestišče, zdaj pa 
sledi še asfaltiranje, ki bo 
končano prihodnji mesec," 

je razložila Elizabeta Rako-
vec. Obenem dela potekajo 
še na številnih manjših od-
sekih, zaključek vseh del 
predvidevajo v septembru. 
"S tem bomo obnovili ceste 
po predlogih krajevnih sku-
pnosti, pri čemer gre še ve-
dno za manjša vzdrževalna 
in investicijska dela, čeprav 
bo v prihodnje potrebna 
tudi obsežnejša prenova." 
Tako na občini že pripravlja-
jo nov "paket" vzdrževalnih 
del na cestah, za kar naj bi 
izvajalca izbrali do konca 
leta, dela pa izvajali v priho-
dnjih dveh letih. "Tako želi-
mo celovito obnoviti vsaj pet 
kilometrov najbolj poškodo-
vanih cest v občini," je še 
pojasnila Elizabeta Rakovec.

Urejajo številne 
lokalne ceste
Mnoge ceste v občini so se ta čas spremenile v 
gradbišča, saj asfaltirajo skoraj trideset odsekov.

Obnovljeni odsek na cesti proti Blegošu / Foto: arhiv občine
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Glede poplavne varnosti Že-
leznikov je bil dosežen nov 
premik. Direkcija za vode je 
uspešno sestavila vlogo za 
evropska kohezijska sred-
stva, ki je že na vladni službi 
za razvoj in kohezijo. S tem 
so se sprostila denarna sred-
stva in lahko bodo začeli tudi 
s postopki druge faze – gra-
dnje suhega zadrževalnika 
pod Sušo. Spremenili so tudi 
širino odkupov zemljišč, po-
trebnih za izvedbo protipo-
plavnih ukrepov na Selški 
Sori od Alplesa do Jesenovca. 
Zaradi nestrinjanja lastnikov 
zemljišč, da se odkupijo ze-
mljišča do meja, ki jih določa 
državni prostorski načrt 
(DPN), in tudi zaradi našega 
posredovanja bodo za vodne 
ureditve odkupili ožji pas ze-
mljišč od prvotno predvide-
nega. Na odseku, kjer bo po-
tekala obvoznica, pa bodo 
zemljišča odkupovali do 
meja, določenih v DPN. Še 
vedno upam, da jim bo uspe-
lo slediti napovedim, da bo 
prva faza ureditev zaključena 
do leta 2020, zadrževalnik 
pod Sušo pa do leta 2022. 
Vesel sem, da sta bila v okvi-
ru drugega dogovora za ra-
zvoj gorenjske regije podpr-
ta tudi dva projekta za obči-
no Železniki, ki bosta v pri-
hodnjih letih sofinancirana 
z evropskimi in državnimi 
sredstvi. Gre za gradnjo ka-
nalizacije v Železnikih na 
odsekih, kjer še ni zgrajena, 
in kolesarske povezave Sel-
ca–Železniki–Plenšak. Od-
sek od Dolenje vasi do Selc 
pa nameravamo zgraditi s 
sofinanciranjem ministrstva 
za infrastrukturo. Tako se 
počasi približujemo tudi 
urejenim kolesarskim pove-
zavam, ki so v naši občini že 
kar dolgoletna želja.
Upam, da nam bo v kratkem 
uspelo izbrati tudi izvajalca 

za sanacijo plazu v Dražgo-
šah, ki ogroža šest hiš in pri-
padajoče objekte. Če bi vse 
gladko teklo, bi moral biti že 
izbran, a smo dobili zahteve 
za vpogled v ponudbo izbra-
nega izvajalca s strani neiz-
branih ponudnikov. Napo-
vedali so nam tudi pritožbe 
na državno revizijsko komi-
sijo, na odločitev slednje pa 
bi verjetno čakali predolgo 
časa. Prav tako imamo pre-
malo časa za izvedbo ponov-
nega razpisa. Sanacijo bi 
radi izpeljali letos, ko ima-
mo zagotovilo, da bo večino 
denarja za sanacijo prispe-
vala država. Zato smo v 
dani situaciji še pred prav-
nomočnostjo sklepa o izbiri 
izvajalca postopek vrnili v 
fazo podrobnega pregleda 
ponudb, ki ga bomo opravi-
li ob pomoči podjetja Altus 
Consulting. Še vedno 
upam, da nam bo z njihovo 
pomočjo uspelo izbrati iz-
vajalca in še letos sanirati 
plaz, saj občina sama 1,6 
milijona evrov vredne sana-
cije ne more izpeljati.
Smo sredi poletja, počitnic 
in dopustov. Želim vam pri-
jetno preživljanje poletnih 
dni.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Še korak bliže

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Na predvečer ob-
činskega praznika, ki ga pra-
znujejo 30. junija, so v Žele-
znikih pripravili slavnostno 
akademijo. Slovesnost v 
športni dvorani v Železni-
kih, ki se je je udeležil tudi 
župan pobratene hrvaške 
Lepoglave, so z nastopi obo-
gatili Pihalni orkester Alples 
Železniki s solistko Tino Ka-
menšek, folklorna skupina 
društva Sožitje iz Škofje 
Loke, učenci Glasbene šole 
Škofja Loka: violinistka Ma-
rija Šubic, baritonist Črt Vo-
dopivec, sopranistka Klara 
Koder in pianist Jan Triler, 
ter otroci iz Vrtca Železniki 
s petjem in folklornimi ple-
si. Program je povezovala 
Minca Rihtaršič, z njim pa 
so se letos med drugim do-
taknili tudi 50-letnice Vrtca 
Železniki, 110-letnice Čip-
karske šole Železnike, 50-le-
tnice društva Sožitje ... V 
središču pozornosti pa so 
bili kot običajno prejemniki 
občinskih priznanj, ki so po 
besedah župana Antona Lu-
znarja s svojimi prizadeva-
nji ter delom na gospodar-
skem, družbenem in kultur-
nem področju veliko pripo-
mogli k skupnemu dobre-
mu. "S prizadevnostjo in 
zagnanostjo ste v okolju vti-
snili prepoznaven pečat in 
pripomogli k temu, da je 
naša občina uspešna in da 
se občani v njej dobro poču-
timo," je župan nagovoril 
letošnjih osem občinskih 
nagrajencev. 

Največ ji pomeni 
občinska nagrada 
Častna občanka je za ži-
vljenjsko delo na gospodar-
skem in družbenem podro-
čju postala dr. Jožica Rejec, 
upokojena prva dama Do-
mela. "S svojim načinom 
vodenja, za katerega sama 
pravi, da je avtentičen, ji je 
uspelo podjetje Domel raz-
viti v uspešno in svetovno 
konkurenčno podjetje ter 
globalnega razvojnega doba-
vitelja na zahtevnih trgih," 
je navedeno v obrazložitvi. 
Kulturo podjetja je razvijala 
na vrednotah in vidikih traj-
nostne inovativnosti. Kot 

svoj največji dosežek vidi 
vzpostavitev odprtosti, na 
podlagi katere lahko vsak za-
posleni poda nove ideje, pre-
dloge in rešitve. Rejčeva je 
od leta 2013 tudi soustanovi-
teljica in predsednica Zavo-
da za spodbujanje podjetno-
sti mladih, ki s pomočjo iz-
kustvenega učenja pomaga 
razvijati njihovo podjetniško 
žilico. Čeprav je v preteklo-
sti za svoje delo prejela šte-
vilne nagrade, ji največ po-
meni prav priznanje v lokal-
nem okolju. To pomeni, da 
so bili odnosi pravi in da je 
pustila določene sledi, je de-
jala Rejčeva, ki so jo za ča-
stno občanko predlagali 
družba Domel Holding ter 
občinska odbora SLS in NSi.

Podelili dve plaketi
Podelili so tudi dve občinski 
plaketi. Marjan Žitnik jo je 
prejel za odmevne dosežke 
na področju industrijskega 
oblikovanja. Vsestranski 
oblikovalec, ki oblikuje pohi-
štvo, igrala, zdravstvene pri-
pomočke, stroje in naprave 
..., je prejemnik številnih po-
membnih nagrad. "V svojem 
življenjskem opusu je dodal 
19 podeljenih modelov in za-
ščit intelektualne lastnine ter 
prispeval več kot dvajset iz-
delkov v seznam industrij-
sko oblikovanih predmetov, 
vključenih v stalno zbirko 
industrijskega oblikovanja 

Arhitekturnega muzeja Lju-
bljana," je med drugim zapi-
sano v obrazložitvi.
Jože Prezl je plaketo prejel 
za aktivno delovanje na raz-
ličnih področjih življenja. 
Vrsto let je že aktiven v lo-
kalni politiki, zadnja dva 
mandata je občinski svetnik. 
V obrazložitvi je poudarjeno 
tudi njegovo delovanje v Pla-
ninskem društvu Železniki. 
Vodil je gradbeni odbor za 
izgradnjo kanalizacije na 
Zalem Logu, udeležil se je 
tudi mnogih drugih delov-
nih akcij. Med drugim je bil 
tudi član Izvršnega odbora 
sindikata Domel in preko 
kluba delničarjev sodeloval 
pri obrambi podjetja pred 
sovražnim prevzemom. Leta 
2015 je dobil nagrado za naj-
boljšega varnostnega inže-
nirja v Sloveniji. 

Priznanja trem 
prostovoljcem
Priznanja za življenjsko delo 
prostovoljcev so podelili Mi-
ranu Benedičiču, Janezu 
Primožiču in Valentinu Ke-
jžarju. Benedičič že vrsto let 
skrbi za ohranjanje kulturne 
in arhitekturne dediščine v 
Železnikih. Je mojster dela s 
skrilom. Leta 1993 je postal 
tudi ključar cerkve svetega 
Antona in kasneje tudi cer-
kve svetega Frančiška. Sode-
loval je pri vseh župnijskih 
obnovah in izgradnji Anto-

novega vrtca. Je tudi član 
zgodovinske skupine, ki tre-
nutno pripravlja zbornik ob 
400-letnici župnije Železni-
ki. Primožič, ki je bil nekoč 
zelo predan dobrodelnosti, 
je ustanovni član Turistične-
ga društva (TD) Davča, ki 
letos praznuje 50-letnico. 
Vsako leto pomaga pri orga-
nizaciji kulturno-etnograf-
ske prireditve Dan teric, na 
kateri z veseljem prikaže 
ročno vrtanje lesenih cevi za 
vodo, ki so včasih služile kot 
vodovodni sistem. Tudi Ke-
jžar je že štirideset let akti-
ven član TD Davča. Redno 
prikazuje tkanje lanu na sta-
tvah, ki jih je izdelal sam. 
Aktiven je tudi pri Rdečem 
križu, pastoralnem svetu, 
društvu upokojencev ... 

Nagradi za aktivni društvi
Priznanje občine za aktivno 
delovanje društev sta preje-
la Športno kinološko dru-
štvo Železniki, ki je bilo 
eno prvih v Sloveniji in je 
letos praznovalo že šestde-
set let delovanja, ter TD 
Davča ob petdesetletnici de-
lovanja. Z namenom ohra-
njanja opravil in običajev, 
povezanih s predelavo lanu, 
že vrsto let prirejajo Dan te-
ric. Letošnji bo že 34. po 
vrsti, potekal bo 18. in 19. 
avgusta. Že pred leti so ure-
dili tudi etnografski muzej, 
posvečen predelavi lanu.

Podelili osem priznanj
S slavnostno akademijo in podelitvijo priznanj so konec junija v Železnikih počastili občinski praznik. 
Za častno občanko so razglasili Jožico Rejec.

Jože Arnol, predsednik nagrajenega Športnega kinološkega društva Železniki, Janez 
Primožič, Jože Prezl, Jožica Rejec, župan Anton Luznar, Marjan Žitnik, Miran Benedičič, 
Alojz Jelenc, predsednik nagrajenega Turističnega društva Davča, in Valentin Kejžar 

Železniki – Planinsko društvo za Selško dolino vabi na 64. 
zabavo Ratitovec raja, ki bo v nedeljo, 29. julija, po 10. uri 
pri Krekovi koči. "Nastopal bo ansambel Dor ma cajt, v kul-
turnem delu pa Folklorna skupina Bohinj," je povedal pred-
sednik društva Lojze Lotrič. Cesta do Prtovča bo že odprta, 
lahko pa se na Ratitovec odpravite tudi po poti s Soriške 
planine, ki so jo v akciji Naj planinska pot izbrali za tretjo 
najlepšo v Sloveniji. Glasovanje je potekalo v okviru akcije 
Očistimo naše Gore, ki jo vodi Zavarovalnica Triglav v sode-
lovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Izhodišče poti je na 
parkirišču na Soriški planini, od koder sledimo usmerjeval-
nim tablam in v primeru lepega vremena po približno treh 
urah prispemo na Ratitovec. "Pot ponuja lepe razglede, po-
hvalijo jo tudi naši obiskovalci," je dejal Lotrič in dodal, da 
ni preveč naporna, saj je višinske razlike le okoli 350 metrov.

Ratitovec bo rajal

Železniki – V Galeriji Muzeja Železniki si lahko do 21. avgu-
sta ogledate fotografsko razstavo domačina Aleksandra Ču-
farja z naslovom FotoFantazija. Kot je pojasnil mojster foto-
grafije, ki se lahko pohvali z več kot osemsto nagradami in 
najvišjimi fotografskimi nazivi, je vsem razstavljenim foto-
grafijam skupno, da so sestavljene iz več fotografij ali pa so 
dodatno spremenjene. Podobe na tokratni razstavi tako 
omogočajo, da skoznje vstopimo v svoj fantazijski svet, sta 
ob odprtju poudarila Minca in Bojan Rihtaršič. Avtor se 
predstavlja z več sklopi fotografij: fotografije z luno, čarobni 
gozd, ljudje in rastline, fantazije s "ticami" … Večina foto-
grafij je bila uspešnih in nagrajenih na svetovnih razstavah.

Na ogled Čufarjeva FotoFantazija Železniki – Župan Anton Luznar je tudi letos konec junija na 
slavnostni akademiji ob občinskem prazniku podelil prizna-
nja devetošolcem za izjemen uspeh v vseh letih šolanja in 
dijakom zadnjih letnikov, ki so bili vsa leta odlični. Osnovno 
šolo Železniki je letos zapustilo štirinajst devetošolcev z iz-
jemnim uspehom, poleg njih pa so se priznanja iz rok župa-
na razveselili še štirje zdaj že nekdanji srednješolci: Petra 
Benedičič iz Dašnice in Jerca Kavčič iz Dražgoš, ki sta obi-
skovali Gimnazijo Škofja Loka, dijak škofjeloške srednje šole 
za strojništvo Gregor Pfajfar iz Lajš in Matic Štalec iz Dole-
nje vasi, odličnjak na Srednji tehniški šoli v Kranju. "S svo-
jim zgledom dokazujete, da se z delom, znanjem in vztraj-
nostjo lahko dosežejo visoki cilji," je mlade prejemnike pri-
znanj nagovoril župan. 

Priznanja izjemnim učencem in dijakom

Župan Anton Luznar in zdaj že nekdanji srednješolci, ki so 
imeli vsa leta šolanja odličen uspeh. / Foto: Andrej Tarfila
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Ana Šubic

Železniki – Turistično dru-
štvo (TD) Železniki je ob po-
moči soorganizatorjev med 
27. junijem in 1. julijem 
uspešno spravilo pod streho 
že 56. Čipkarske dneve, ki 
so bili obiskani kot že dolgo 
ne. V petih dneh se je v Že-
leznike po ocenah organiza-
torjev zgrnilo več kot šest ti-
soč obiskovalcev. Dober 
obisk pripisujejo bogatemu 
kulturnemu in spremljeval-
nemu programu, v katerem 
je lahko vsak našel kaj zase. 
Zahvaljujoč projektu Citi-
zens4Europe: Evropske mi-
gracije – naša skupna prete-
klost za boljši razvoj priho-
dnosti, za katerega je Obči-

na Železniki pridobila 
evropska sredstva, so podob-
no kot lani etnološko prire-
ditev lahko precej obogatili. 
Festival je letos potekal dva 
tedna prej kot običajno, zgo-
dnejši termin pa se je izka-
zal kot dober in ga bodo 
ohranili tudi v prihodnje, je 
napovedal predsednik TD 
Tomaž Weiffenbach. 
Največ obiskovalcev je bilo 
kot običajno v nedeljo, na 
zadnji dan festivala, ko so 
pripravili tudi vseslovensko 
tekmovanje otrok in odra-
slih v klekljanju. Letos se je 
pomerilo 55 klekljaric in tri-
je klekljarji, od tega kar 39 
otrok. Kot običajno so bili 
razdeljeni v tri kategorije, so 
pa organizatorji letos prvič 

nagradili tudi najboljše do-
mače klekljarice. Med odra-
slimi je slavila Marjeta 
Adam iz Logatca, najboljša 
domačinka je bila Špela Ber-
nard z Zalega Loga. V kate-
goriji otrok od prvega do 
petega razreda je zmaga pri-
padla Evi Grmek iz Čipkar-
ske šole (ČŠ) Idrija, oddelek 
Col, od domačink se je naj-
bolj izkazala Eva Demšar iz 
ČŠ Železniki. V kategoriji 
starejših otrok je slavila 
Nina Čenčič iz ČŠ Železni-
ki. Kot zanimivost velja 
omeniti, da so v Domelu za 
letošnje Čipkarske dneve iz-
delali štiri profesionalne 
strojčke za navijanje klekelj-
nov in z njimi obdarili naj-
boljšo domačo klekljarico, 

TD Železniki, Javni zavod 
Ratitovec in ČŠ Železniki. 
Avtor strojčka je domačin 
Ludvik Benedičič.
Nedeljsko dogajanje sta po-
pestrila klekljanje na pro-
stem in prvič tudi glasbeni 
program na več lokacijah, ki 
so ga oblikovali učenci in 
učitelji Glasbene šole Škofja 
Loka. Novost so bili tudi na-
stopi plesnih in folklornih 
skupin pred plavžem.
Obiskovalci so si z zanima-
njem ogledali tudi razstave 

na različnih lokacijah, med 
drugim vezenine iz babiči-
ne bale, ki sta jih v Špenda-
lovi hiši razstavili Mojca 
Tolar in Damjana Kaplja. V 
petih dneh so se zvrstili še 
številni drugi etnološki, 
kulturni, glasbeni, zabavni 
in športni dogodki. S Čip-
karskimi dnevi sta sovpada-
la tudi slovesnost ob občin-
skem prazniku in peti Rally 
Železniki. Organizatorji so 
bili veseli tudi dobrega obi-
ska mednarodne strokovne 

konference Dediščina pre-
teklosti je naša skupna pri-
hodnost, ki jo je v Boncljevi 
hiši pripravila Andreja Me-
gušar, sicer vodja evropske-
ga projekta. Kot je dejala, je 
konferenca lepo uspela in 
dala dodano vrednost Čip-
karskim dnevom, ki jim je 
že odprtju poseben pečat 
vtisnil slavnostni govornik, 
etnolog prof. dr. Janez Bo-
gataj. Spregovoril je o tem, 
kako živeti s kulturno dedi-
ščino v sodobnem svetu.

Za čipke veliko 
zanimanja
Železnike je v času 56. Čipkarskih dnevov zajel pravi festivalski utrip. Bogat 
program je privabil več kot šest tisoč obiskovalcev. 

Na tekmovanju, ki predstavlja vrhunec Čipkarskih dnevov, 
se je pomerilo 55 klekljaric in trije klekljarji. / Foto: Andrej Tarfila

Matjaž Čemažar (Domel Holding) je strojček za navijanje 
klekeljnov podelil tudi najboljši domačinki Špeli Bernard.  

Z mednarodne strokovne konference Dediščina preteklosti je naša skupna prihodnost  

Špendalova hiša je gostila razstavo Vezenine iz babičine 
bale, ki sta jo pripravili Mojca Tolar in Damjana Kaplja. 

Ana Šubic

Železniki – Poletni meseci 
so tudi čas intenzivne izved-
be občinskih investicij. Re-
konstrukcija ceste Podlonk–
Prtovč je te dni v zaključni 
fazi asfaltiranja in bo do 29. 
julija, ko bo prireditev Rati-
tovec raja, že urejena, je na-
povedal občinski referent za 
komunalo Darko Gortnar. 
Nato se bodo lotili še druge 
večje rekonstrukcije na lo-
kalni cesti Tajnetova žaga–
Potok, ki naj bi trajala okoli 
dva meseca in bo prav tako 
potekala ob občasnih zapo-
rah. Pločnik in prehod za 
pešce v Dolenji vasi so ure-
dili, postaviti je treba le še 
ograjo pred Španovo hišo. 
V Dašnici zaključujejo komu-
nalno infrastrukturo. Uredili 
so fekalno in meteorno kana-
lizacijo, vodovod, javno raz-
svetljavo in pločnik ter se na-
zadnje lotili še celovite obno-
ve lokalne ceste. Izvajalec, 
podjetje Lavaco iz Ljubljane, 
bo sedaj dodatne ekipe napo-
til na druga projekta, ki ju iz-
vaja v Železnikih: ureditev 
Racovnika in uvoza v Alpleso-

vo poslovno cono. "Ta čas 
urejajo občinsko cesto od 
uvoza naprej, na kateri tudi 
obnavljajo komunalno infra-
strukturo in gradijo oporne 
zidove. V kratkem se bodo 
lotili še del na območju križi-
šča na regionalni cesti, kjer 
bodo potrebne tudi občasne 
polovične zapore. Investicija 
bo predvidoma končana do 
konca septembra," je napove-
dal občinski svetovalec za in-
vesticije Peter Košir. Te dni se 
bodo začela tudi pripravljalna 
dela za polaganje granitnih 
kock na Racovniku, nato pa 
bodo položili še zaključni sloj 
asfalta. "Rok za izvedbo je de-
vetdeset dni od uvedbe v 
delo," je pojasnil Košir.
Poleg tega intenzivno ureja-
jo dodatne vrtčevske prosto-
re v hiši, ki jo je občina kupi-
la ob Vrtcu Železniki. "Izva-
jalec podjetje LES 3 plus iz 
Kranja bo konec julija že 
vgradil novo stavbno pohi-
štvo, do 25. avgusta pa tudi 
notranje pohištvo. Kot kaže, 
nam bo dodatno igralnico in 
pripadajoče prostore uspelo 
urediti do začetka šolskega 
leta," je še dejal Košir.

Na gradbiščih živahno

Ana Šubic

Bohinj – Po lanskem prvem 
poskusu taljenja železove 
rude po starodavnih postop-
kih, ki ga je izvedla v Dašni-
ci, se je ekipa Muzejskega 
društva Železniki junija od-
pravila na Fužinarske dneve 
v Bohinju. Z rezultatom 
drugega poskusa taljenja so 
bili Andrej Bogataj, Janez 
Rihtaršič in Bojan Rihtaršič 

nadvse zadovoljni, saj so do-
bili kar 3,55 kilograma grobo 
očiščenega "volka" – zmes 
železa, žlindre in oglja. Oce-
njujejo, da je železa pribli-
žno za dober kilogram. 
Iz ilovice, v katero so dodali 
travo, so izdelali peč, kakr-
šne naj bi pred 2.500 leti 
uporabljali na Štalci nad Če-
šnjico. Visoke so bile od pet-
deset do sedemdeset centi-
metrov ali še malo več, je 

pojasnil Bogataj, ki je s kole-
goma tokrat izdelal osemde-
setcentimetrsko peči. V spo-
dnjem delu so za premer 
vzeli 25 centimetrov, kolikor 
je bil velik največji kos žlin-
dre, najden na Štalci, zgoraj 
pa je bila peč deset centime-
trov ožja. Za taljenje so po-
rabili 8,7 kilograma rude in 
12,4 kilograma oglja. "Vol-
ka" so potegnili iz peči po 
štirih urah in 43 minutah. 

Talijo vse uspešneje
Ekipa iz Železnikov je uspešno sodelovala na Fužinarskih dnevih v Bohinju. 

Janez Rihtaršič, Bojan Rihtaršič in Andrej Bogataj 

Talilna peč / Foto: Minca Rihtaršič

Prerezan "volk", v njem je po ocenah dober kilogram železa 
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Kljub počitniškemu času, ki 
se ga vsi veselimo, se delo v 
občini odvija naprej. V Ži-
reh smo v teh dneh veseli 
predvsem obiskovalcev od 
drugod, ki prihajajo odkrivat 
lepote našega kraja, pri če-
mer je zelo dobro obiskano 
tudi načrtovano, a še nedo-
končano parkirišče za avto-
dome v Pustotniku. Prvi ko-
nec tedna v juliju smo v Ži-
reh gostili tudi obiskovalca 
iz Japonske, ki sicer že pet 
mesecev živi in študira v 
Sloveniji, v okviru projekta 
časnika Svet24 Turistična 
patrulja pa je ocenjeval našo 
turistično ponudbo.
Navdušili so ga tako gosto-
ljubje naših ljudi kot okolje 
in dediščina, s katero se lah-
ko pohvalimo. Zelo neposre-
dno je dal vedeti, da je priča-
koval, da v tako majhnem 
kraju ne bo našel ničesar za-
nimivega, a ga je poleg go-
stoljubja presenetila tradicija 
klekljanja in čevljarstva, ki si 
jo je lahko ogledal v muzeju, 
začuden pa je bil tudi nad 
pestrim dogajanjem. Med 
drugim je doživel poroko v 
muzeju in sprejem novoma-
šnika. Tako je resnično lah-
ko začutil utrip kraja, ki pra-
znuje. Ob potencialu, ki ga 
ima naš kraj, pa moramo 
ostati realni in se zavedati, 
da se seveda ne moremo ko-
sati s ponudbo glavnih slo-
venskih turističnih krajev. A 
kljub temu lahko v zadnjem 
času obiskovalci opazijo na-
predek, ki smo mu priča na 
področju varovanja okolja. 
Prav čisto in zeleno okolje v 
onesnaženem svetu vse bolj 
postaja naša prednost.

Občina Žiri  je v projektu 
NEKTEO izmed 36 sodelu-
jočih občin z območja Pri-
morske, Gorenjske in av-
strijske Koroške kot edina 
slovenska občina prejela pri-
znanje za energetsko najbolj 
učinkovito občino z najnižjo 
specifično rabo energije v 
javnih objektih v letu 
2017.  Občina Žiri se je v 
projekt vključila z objektom 
OŠ Žiri, tako da priznanje 
za ta dosežek poleg mojih 
sodelavcev vsekakor zasluži 
tudi vodstvo šole. Veliko 
smo k čistejšemu okolju pri-
spevali tudi z novo čistilno 
napravo in drugimi projekti, 
skrb za okolje pa bo tudi v 
prihodnje ena od naših prio-
ritet. Tudi v nedavno spreje-
ti prometni strategiji smo 
opredelili cilje, s katerimi bi 
ljudi spodbudili h kolesarje-
nju in pešačenju, kar spet 
prispeva k manjšemu one-
snaževanju. Vse pogostejše 
okoljske katastrofe namreč 
kažejo, da je to edina prava 
smer.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Skrb za okolje

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Osrednjo pozornost 
ob občinskem prazniku so 
tudi letos namenili občin-
skim nagrajencem. Na slav-
nostni seji občinskega sveta 
v Kulturnem središču Stare 
Žiri so se s priznanji spo-
mnili štirih posameznikov, 
ki so pomembno vplivali na 
življenje v kraju in njegovo 
ime ponesli tudi v svet. "Lju-
di, ki znajo in želijo kaj na-
rediti za skupno dobro, je v 
našem kraju precej. Po-
membno je, da jim povemo, 
da smo jih opazili, da jih ce-
nimo in smo jim hvaležni," 
je ob tem poudaril župan 
Janez Žakelj.

Prispeval k ugledu in 
uveljavitvi občine
Naziv častni občan je prejel 
štirikratni župan Občine 
Žiri, dvakratni poslanec dr-
žavnega zbora in uspešen 
gospodarstvenik Bojan Star-
man za trajen pečat in pri-

spevek k vzpostavitvi, razvo-
ju, ugledu in uveljavitvi ob-
čine Žiri. "S svojim delom 
je pomembno oblikoval ra-
zvoj občine. S svojo osebno-
stjo je bil porok za umirjen 
in celovit razvoj kraja," so v 
utemeljitvi zapisali predla-
gatelji priznanja. Poklicno 
pot je začel v gospodarstvu, 
kjer se je najprej izkazal, ko 
so v Alpini pod njegovim 
vodstvom uspešno prebro-
dili krizo po izgubi jugoslo-
vanskega trga, kasneje je 
prek stečaja "očistil" družbo 
Planika in ohranil okrog 
1600 delovnih mest, podje-
tje Jelovica pa je potegnil iz 
rdečih številk. Veliko zaupa-
nje so mu pred leti izkazali 
delavci Alpine, ki so ga po 
prenosu omenjenega podje-
tja v last Slovenskega držav-
nega holdinga imenovali za 
svojega predstavnika v nad-
zornem svetu podjetja. Na 
volitvah leta 2004 in 2011 je 

bil izvoljen za poslanca v dr-
žavnem zboru, prvič na listi 
SDS, leta 2011 pa kot kandi-
dat Državljanske liste. Štiri-
krat zapored je bil izvoljen 
za nepoklicnega župana 
Občine Žiri, prvič leta 1994. 
"Odločno se je lotil župano-
vanja. Njegov moto je bil, da 
je takoj treba začeti z de-
lom, potem pa se bodo od-
pravljale morebitne po-
manjkljivosti." Največ po-
zornosti je ob vzpostavitvi 
občine usmeril v ureditev 
komunalne infrastrukture, 
pri čemer je znal združiti 
sredstva občine in občanov. 
Na ta način so prenovili več 
kot petdeset kilometrov lo-
kalnih in krajevnih cest, so-
financirali so tudi ureditev 
regionalne ceste skozi Selo. 
Nekateri so to poimenovali 
kar asfaltna revolucija. Kot 
prva občina v Sloveniji so v 
Žireh pod njegovim vod-
stvom začeli izvajati gospo-
darske javne službe oskrbe 
s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda ter 
ravnanja z odpadki prek re-
žijskega obrata v okviru ob-
činske uprave. Vodilni so 
bili tudi na področju varstva 
okolja, saj so med prvimi 
pristopili k temeljitemu lo-
čevanju komunalnih odpad-
kov. "V celotnem obdobju 
njegovega županovanja se 
je občina celovito razvijala. 
Da danes občina Žiri po dr-
žavni metodologiji razvito-
sti deli četrto mesto med 
najbolj razvitimi občinami, 
je zagotovo rezultat njego-
vih usmeritev," so še pouda-
rili predlagatelji in dodali, 
da se celovit razvoj občine 
kaže tudi v veliki industrij-
ski coni, kjer rastejo nova 
podjetja. "Občina se ni nik-
dar vtikala v poslovanje pod-
jetij, se je pa trudila vzposta-
viti čim bolj ugodne pogoje 
za razvoj gospodarstva." 
Občina je sofinancirala tudi 
naložbe na področju športa, 
vzgoje in izobraževanja ter 
kulture. Obenem si je ve-
dno vzel čas za vsakega po-
sameznika, ki je želel priti v 
stik z njim, s politično 
umirjenostjo pa je omogočil 
celovit razvoj občine.

Prispevek k razvoju vasi 
Breznica
Otonu Žaklju so podelili 
priznanje občine za izje-
men prispevek h graditvi 
vaške skupnosti in razvoju 
vasi Breznica. Kot so zapi-
sali v obrazložitvi, je Bre-
znica prav posebna vaška 
skupnost v žirovski občini. 
Odločili so se, da se ne bodo 
po nepotrebnem prepirali 
in tožarili, kot je bila praksa 
v preteklosti in marsikje še 
danes, ampak bodo raje sto-
pili skupaj in ustvarili prija-
zno okolje za bivanje. "Vas 
je bila od leta 1970 zapušče-
na in nekako pozabljena, 
zato je bilo treba nujno kaj 
storiti, če smo želeli, da vas 
obstane." Tako so se lotili 
temeljite obnove vasi in jo 
povezali z urbanimi sredi-
šči. Začeli so graditi prvo 
cesto iz Osojnice do vasi, ki 
pa je bila ozka in strma, 
zato so po letu 1980 zgradi-
li obstoječo cesto. Že pri 
tem se je po besedah pre-
dlagateljev priznanja zelo 
izkazal tudi Oton Žakelj, še 
posebno pa pri urejanju vo-
dovoda. "Z nekaj strokovne-
ga predznanja se je lotil iz-
delave celotne elektrifikaci-
je vodovodnega omrežja na 
Breznici. Uredil je za takra-
tne razmere zelo napreden 
in sodoben način prečrpa-
vanja vode ter postavljen 
sistem vedno znova obna-
vljal, vzdrževal in posoda-
bljal." V vaški skupnosti se 
zato čutijo dolžne, so pou-
darili, da se mu zahvalijo za 
vse opravljeno delo, ob tem 
pa upajo, da bo svoje znanje 
uspešno prenesel na svoje 
naslednike. "Želimo, da bi 
lahko sledili njegovi skrb-
nosti, natančnosti in vztraj-
nosti."

Vrhunski dosežki v judu
Občinsko priznanje je prejel 
tudi Andraž Jereb za vrhun-
ske športne dosežke v judu. 
"Kot redni član slovenske 
reprezentance je posegal po 
najvišjih mestih in bil lani 
izbran tudi za športnika leta 
v judo športu v Sloveniji," so 
poudarili predlagatelji pri-

znanja. Andraž Jereb je ak-
tualni državni prvak v kate-
goriji članov do 66 kilogra-
mov. Na športno pot je sto-
pil s šestimi leti v Judo klu-
bu Žiri, njegov prvi trener je 
bil oče Milan. Od lani treni-
ra pod vodstvom najboljšega 
slovenskega trenerja Marja-
na Fabjana v klubu Sankaku 
v Celju in končuje študij na 
ljubljanski fakulteti za šport. 
Že dolga leta posega po naj-
odmevnejših uvrstitvah, na 
svetovni jakostni lestvici je 
najvišje zasedal 14. mesto, 
ta čas je na 22. mestu. Nje-
gov prihodnji največji cilj so 
olimpijske igre v Tokiu leta 
2020. Še naprej pa ostaja 
povezan tudi z domačim 
klubom iz Žirov, so še doda-
li predlagatelji, kjer pomaga 
pri treningih, kolikor mu 
dopušča čas. 

Zasluge pri postavitvi 
zastave na Žirku
Zlatku Padovcu so podelili 
županovo priznanje za koor-
dinacijo postavitve sloven-
ske zastave na Žirku. Ideja o 
postavitvi slovenske zastave 
na vidnem mestu v občini je 
vzniknila že ob prvem pra-
znovanju dneva državnosti v 
Žireh pred dvema letoma. 
Zapletlo pa se je pri iskanju 
primerne lokacije, tako da 
jim je idejo uspelo uresničiti 
šele letos. Pri iskanju lokaci-
je je aktivno sodeloval tudi 
Zlatko Padovac – dogovarjal 
se je z lastniki zemljišč in 
zbral prostovoljce, da so oči-
stili prostor in pripravili vse 
potrebno za postavitev za-
stave. Ob tem je župan Ja-
nez Žakelj posebej poudaril 
njegov pozitiven in kon-
struktiven pristop, ki spod-
buja k razmišljanju o odno-
su, ki ga imamo Slovenci do 
državnih simbolov. "K orga-
nizaciji delovne akcije je pri-
stopil s humorjem in pozi-
tivno naravnanostjo, s pou-
darkom na tem, kar nas vse 
združuje. Prepričan sem, da 
nam takega pozitivnega pri-
stopa v Sloveniji primanjku-
je, tako da nam je nagraje-
nec lahko zgled," je uteme-
ljitev končal župan.

Cenijo njihovo delo
Na slavnostni seji ob občinskem prazniku konec junija so podelili tudi letošnja občinska priznanja. 
Naziv častni občan je prejel Bojan Starman, podelili so še dve občinski in županovo priznanje.

Bojan Starman / Foto: Tina Dokl

Oton Žakelj / Foto: Tina Dokl Andraž Jereb / Foto: Tina Dokl Zlatko Padovac / Foto: Tina Dokl

Žiri – Ob državnem in občinskem prazniku je konec junija 
na Malem Žirku nad Žirmi zaplapolala slovenska zastava. 
Več kot trideset kvadratnih metrov veliko zastavo na 22-me-
trskem drogu je mogoče videti po celotnih Žireh. Možno 
lokacijo za postavitev zastave so iskali kar dve leti, letos pa 
se jim je vendarle uspelo dogovoriti z lastnico na eni bolj 
vidnih lokacij v Žireh, je pojasnil župan Janez Žakelj. Zaslu-
ge pri postavitvi zastave imajo tudi številni prostovoljci, ki 
so pomagali očistiti teren in postaviti drog za zastavo. "Ta-
kšna akcija ponovno dokazuje in prikazuje moč združevanja 
in sodelovanja med društvi v Žireh."

Zastava na Malem Žirku
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Mateja Rant

Žiri – Žirovski kolesarski 
krog je prireditev, namenje-
na ljubiteljem gorskega kole-
sarjenja, tudi letos pa so se 
kolesarjem pridružili še teka-
či na družabnem teku. Ude-
leženci so imeli na razpolago 
več tras, ki so se med seboj 
razlikovale po dolžini in zah-
tevnosti, najmlajši kolesarji 
pa so se skupaj s starši podali 
na zabaven in tudi poučen 
kolesarski potep. Skupaj so 
našteli več kot 150 udeležen-
cev, je bil zadovoljen Samo 
Capuder iz TD Žiri.
"Trudimo se, da je ponudba 
prog karseda široka, da je 
primerna za vse generacije 
kolesarjev," je poudaril Ca-
puder in dodal, da je imel 
najmlajši udeleženec tri 
leta, najstarejši Lojze Podob-
nik pa 87. Najmlajši so se v 
spremstvu staršev odpravili 
na petkilometrsko progo po 
stezah okrog Žirov, uma-
knjenih od glavnih cest. "Po 
poti je bilo več kontrolnih 
točk, kjer so animatorji po-
skrbeli za zabavo, obenem 
pa so se otroci lahko kaj ko-

ristnega naučili o kolesar-
stvu." Izkušeni kolesarji so 
prevozili celoten žirovski 
kolesarski krog v dolžini 56 
kilometrov, za kar so potre-
bovali od tri do pet ur, pre-
magati so morali tudi 1500 
metrov višinske razlike, iz-
brali pa so lahko tudi le po-
lovico kroga, torej 28 kilo-
metrov. Najdaljšo progo je 
tokrat prevozilo čez šestde-
set kolesarjev. Na voljo je bil 

še družinski krog, pri kate-
rem je treba prekolesariti 
dvajset kilometrov. Tudi te-
kači so se pomerili na dveh 
različno dolgih progah, 27- 
in 13-kilometrski. Na progi 
so razporejene kontrolne 
točke, na katerih tekači ozi-
roma kolesarji prejmejo žig 
in okrepčilo. "Vedno pou-
darjamo, da je prireditev 
družabne narave, ne tekmo-
valne. Trasa kolesarjenja je 

namreč speljana po okoli-
ških hribih in ponuja števil-
ne lepe razglede, poleg tega 
si je mogoče ogledati mno-
go zanimivosti ob poti," je 
razložil Capuder. Veseli ga, 
da se vsako leto zbere toliko 
kolesarjev. "Smo ena redkih 
tovrstnih kolesarskih prire-
ditev, ki se je obdržala tako 
dolgo, saj bomo prihodnje 
leto praznovali polnole-
tnost." 

Po poteh z razgledi
V Turističnem društvu (TD) Žiri so predzadnjo soboto v juniju pripravili tradicionalno kolesarsko 
prireditev Žirovski kolesarski krog, tokrat že sedemnajsto po vrsti.

Žirovskega kolesarskega kroga se je letos udeležilo več kot 150 kolesarjev. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – Za čudovit vrt v Sta-
rih Žireh je pripravila načrt 
in ga tudi zasadila priznana 
krajinska arhitektka Juta 
Krulc. Njeni hčerki Maji 
Kržišnik in Sonji Krompič, 
partnerki vnuka Tadeja, se 
je v sodelovanju z inženir-
ko agronomije in hortikul-
ture Metko Sporiš porodila 
zamisel, da bi ga ponudili 
poročnim parom kot eno 
od poročnih lokacij v tem 
delu Poljanske doline. "Vse 
v vrtu nosi svoje sporočilo 
in vsaka roža lahko vzbudi 
poseben spomin, zato je 
lahko vrt več kot le kulisa 
za poroke," je prepričana 
Maja Kržišnik. Z njo se 
strinja tudi Metka Sporiš, 
ki meni, da vrt obenem po-
nuja obilo možnosti tudi za 
izdelavo poročnih šopkov 
in dekoracij iz tamkajšnje-
ga cvetja.
Pred časom je tako Metka 
Sporiš v vrtu že opravila po-
skusno fotografiranje. Oča-
ralo jo je namreč čudovito 
divje cvetje, ki ga krasi. "Iz 
tujine tudi k nam počasi 
prodirajo trendi 'divjih' po-
ročnih šopkov, kar se je 
odlično ujelo z mojo idejo 
in interesi lastnikov vrta," 
je razložila, kako je prišlo 

do sodelovanja s Sonjo 
Krompič, ki je tudi sama že 
razmišljala v tej smeri v po-
vezavi z vrtom, a je prizna-
la, da se ji je zdel kar preve-
lik organizacijski zalogaj, 
da bi se tega sami lotili. "Ko 
nama je Metka Sporiš pred-
stavila svojo idejo, pa je to 
postalo veliko bolj izvedlji-
vo, saj je to točno tisto, kar 

smo tudi sami želeli. Vrt 
nosi neko sporočilo, ki bi ga 
radi vključili tudi v poročne 
obrede." Vrt ni zasnovan 
kot tipična parkovna uredi-
tev, ampak je del narave, v 
kateri so načrtno zasadili 
rastline. Glavno vodilo pri 
zasaditvi je bilo, da se čim 
bolj zlije z naravo, v sožitju 
pa v njem rastejo tako divje 

kot gojene rastline. Zasno-
van je tako, da v njem ve-
dno kaj raste in cveti ter se 
spreminja z letnimi časi. 
Vsak obred bi bil tako lahko 
zgodba zase, saj vrt ponuja 
vrsto kotičkov, v katerih bi 
bilo možno izpeljati obred, 
s čimer bi poroki dali doda-
ten čar, je pojasnila Maja 
Kržišnik. Po besedah Met-
ke Sporiš bi se pri načrtova-
nju poroke prilagajali že-
ljam parov, cvetje za poroč-
ni šopek in drugo dekoraci-
jo pa lahko najde kar v vrtu. 
"Izdelala sem že nekaj šop-
kov iz tega cvetja, in ko jih 
je videla Sonja Krompič, so 
jo spomnili na šopke, kakr-
šne je izdelovala tudi Juta 
Krulc. To mi je v izredno 
čast," je bila ob tem kar ga-
njena Metka Sporiš, Maja 
Kržišnik pa je dodala, da je 
bila tudi sama presenečena, 
da se je kdo tako približal 
stilu njene pokojne mame. 
"Za to moraš imeti res rad 
rože."
Stekli so že tudi pogovori s 
predstavniki občine, ki so po 
besedah Maje Kržišnik na-
klonjeni ideji, da bi poročne 
obrede opravljali tudi v Krži-
šnikovem vrtu. Zato računa-
jo, da bi se prvi pari na tej 
lokaciji lahko poročili že pri-
hodnjo pomlad.

Več kot kulisa za poroko
Kot uradni prostor za sklepanje poročnih zvez naj bi že prihodnjo pomlad ponudili tudi Kržišnikov vrt 
v Starih Žireh, ki je delo pokojne krajinske arhitektke Jute Krulc.

Kot uradni prostor za sklepanje poročnih zvez naj bi že 
prihodnje leto ponudili tudi Kržišnikov vrt. 
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Mateja Rant

Stare Žiri – Na pobudo Gre-
gorja Mlinarja z občine so v 
kulturnem središču Stare 
Žiri v okviru Kina pod zvez-
dami prvič pripravili film-
sko projekcijo na prostem. 
Predvajali so film Žirovca 
Andreja Mlakarja Mokuš, 
pred projekcijo pa je bilo 
mogoče prisluhniti pogovo-
ru z režiserjem ter igralce-
ma Ludvikom Bagarijem in 
Jožetom Krambergerjem.
"Za prvič smo izbrali film, ki 
je povezan z našim krajem, 
saj režiser Andrej Mlakar pri-
haja iz Žirov," je razložila 
Maja Justin Jerman iz Mu-
zejskega društva Žiri. Izbira 
filma se je po njenih besedah 
izkazala za zelo posrečeno 
tudi zato, ker je film še kako 
aktualen v pogledu na posa-
meznika in njegovega odno-
sa do družbe. "Gledalce je 
navdušila markantna film-

ska podoba, ki je na čase zelo 
nadrealistična." Fantazijska 
drama je bila posneta že leta 
2000 po romanu Ki jo je me-
gla prinesla Ferija Lainščka, 
a je trajalo šest let, da je film 
prišel v kinematografe. 
Zgodba govori o katoliškem 
duhovniku Jonu Urski, ki 
prekrši cerkveni red, zato ga 
premestijo v Mokuš, zapu-
ščeno faro sredi močvirja, 
kjer se ob pomoči vaščanov 
odloči obnoviti podrto moku-
ško cerkev. S tem pa prebudi 
strah pred poganskimi de-
moni.
Film je naletel na velik odziv 
pri gledalcih, je zadovoljna 
Maja Justin Jerman, zato so 
odločeni, da bodo kino pod 
zvezdami ponovili tudi v pri-
hodnje. "Začeli smo z majh-
nimi koraki, zdaj pa bomo 
šli počasi naprej. Novo pro-
jekcijo bomo mogoče pri-
pravili že v avgustu," je na-
povedala.

Mokuš pritegnil 
gledalce
V Žireh so prvič pripravili Kino pod zvezdami, in 
sicer s filmom Andreja Mlakarja Mokuš.

Pred ogledom filma je bilo mogoče prisluhniti pogovoru z 
Andrejem Mlakarjem ter igralcema Ludvikom Bagarijem in 
Jožetom Krambergerjem. / Foto. Gregor Mlinar

Žiri – Po lanskem uspešno izvedenem festivalu Žirokenrol 
so se v Pihalnem orkestru Alpina Žiri odločili, da bo to po-
stal njihov vsakoletni projekt. Predzadnji petek v juniju so 
tako po Žireh znova odmevali rokovski ritmi. Koncert pod 
šotorom na parkirišču Alpine so pripravili v sodelovanju z 
lokalnimi rokovskimi skupinami. V goste so povabili Prelu-
de, Gemuse – tribute to Muse in Cherry wine – tribute to 
Amy Winehouse.

V rokovskih ritmih
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Vilma Stanovnik

Davča – Sto trije koleserji in 
kolesarke so se zbrali na 
startu v Železnikih, že dobre 
pol ure po tem pa so številni 
navijači v cilju na kmetiji Pr' 
Vrhovc v Davči pozdravili 
prve tekmovalce. Natančno 
33 minut in 43,1 sekunde je 
za vzpon potreboval Andrej 
Draksler iz Zgornjih Bitenj. 
Andrej, sicer član ŠD Kolo-
ka, ni postavil rekorda 17,8 
kilometra dolge proge, se je 
pa razveselil svoje prve zma-
ge na tem tekmovanju, ki je 
štelo tudi za akcijo Slovenija 
kolesari pa tudi za občinsko 
prvenstvo občine Železniki. 
»Že več let se udeležujem 
dirke, letos pa sem prvič 
zmagal. Kolesarim že osem 
let, zadnji dve leti pa tekmu-
jem tudi v Pokalu Slovenije 
za amaterje. Poleg službe je 
to moja glavna dejavnost in 
rad pridem tudi na dirko Za 
zlato čipko. Tekmoval sem 
že na progi proti Soriški pla-
nini, ki je bolj atraktivna, 

všeč pa mi je tudi ta v 
Davčo,« je povedal 29-letni 
Andrej Draksler, sicer zapo-
slen na Agenciji za okolje. 
Le slabo sekundo je za njim 
zaostal Dean Bratuš (MBK 
SportR.si), deset sekund za 
zmagovalcem pa je v cilj pri-
peljal tretjeuvrščeni Žiga 
Galičič. 

Med najmlajšimi v kategori-
ji do 15 let je zmagal Blaž 
Kavčič (Železniki), v katego-
riji od 16 do 25 let Aljaž Am-
brožič (Izvir Vipava), v kate-
goriji od 26 do 35 let je bil 
najhitrejši zmagovalec dirke 
Andrej Draksler, v kategoriji 
moških od 35 do 45 let je 
zmagal Dean Bratuš, v kate-

goriji moških od 46 do 55 let 
je bil najhitrejši Boštjan Bre-
lih (MBK SportR.si), v kate-
goriji moških od 56 do 65 let 
je slavil Janez Debeljak (Ko-
lesarsko društvo LPP), med 
moškimi nad 65 let pa je bil 
najhitrejši Matej Mihovec 
(Turbo M).V ženski konku-
renci si je s časom dobrih 

40 minut zlato čipko privo-
zila Škofjeločanka Lara Ma-
retič, ki bo avgusta dopolnila 
18 let. »Bolj zares kolesarim 
peto sezono. Nisem imela 
krize, vozila sem po najbolj-
ših močeh. Dirka mi je zelo 
všeč, ker je lepa cesta,« je 
povedala Lara, ki je bila tudi 
zmagovalka v najmlajši žen-

ski kategoriji od 16 do 30 let. 
V kategoriji od 31 do 45 let je 
bila najboljša Barbara Kav-
čič (Železniki), v kategoriji 
nad 45 let pa Matejka Preše-
ren (KK Završnica). »Večina 
kolesarjev je navdušenih 
nad lepo progo proti Davči, 
tako da še razmišljamo, ali 
bo dirka, ko bo enkrat nare-
jena cesta do Soriške plani-
ne, še na Soriško planino ali 
bomo ohranili cilj v Davči. 
Za izvedbo dirke nas skrbi 
blizu sedemdeset, saj na ce-
sti za varnost udeležencev 
potrebujemo precej redite-
ljev. Sicer pa nas je v ožjem 
organizacijskem odboru se-
dem,« je na cilju v imenu 
organizatorjev povedal Ro-
man Prezelj.
V absolutni razvrstitvi za pr-
venstvo občine Železniki je 
zmagal Bine Lotrič (SK Do-
mel), drugo mesto je osvojil 
Anton Demšar, tretje pa 
Jure Čadež. V ženski konku-
renci je zmagala Barbara 
Kavčič pred Heleno Tolar in 
Nives Prezelj (Kamikaze).

Kolesarji dvajsetič za zlato čipko
Več kot sto rekreativnih kolesarjev in kolesark se je udeležilo že dvajsetega tekmovanja Za zlato čipko, ki ga je prejšnjo soboto pripravilo Športno društvo 
Kamikaze Železniki in je potekalo v za kolesarjenje idealnem vremenu.

Mlada Škofjeločanka Lara Maretič je uživala na lepi cesti 
proti Davči.

V cilju Pr' Vrhovc je imel največ moči Andrej Draksler, ki je 
za slabo sekundo prehitel drugouvrščenega Deana Bratuša.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Kljub počitni-
cam mlade slovenske roko-
metne reprezentance te dni 
še malo ne počivajo. Minuli 
konec tedna se je v Celju za-
čelo evropsko prvenstvo za 
mladince. V ekipi je tudi 
mladi up škofjeloškega ro-
kometa Matic Pipp, kandi-
data za reprezentanco pa sta 
bila tudi Tine Gartner in 
vratar Jošt Juričan.
Jošt Juričan je tudi član ka-
detske reprezentance, ki se 
je za svoje evropsko prven-
stvo sredi tega meseca pri-
pravljala v Škofji Loki. 

"V kadetski reprezentanci 
so fantje do 18 let, ki so roje-
ni leta 2000 in kasneje. Na-
stop na evropskem prven-
stvu na Hrvaškem nas čaka 
od 9. do 19. avgusta. Mi 
bomo tekme igrali v Varaž-
dinu," pravi izkušeni škofje-
loški trener Jani Klemenčič, 
ki je fante zbral na pripra-
vah prejšnji teden, 9. julija. 
"Prvi teden smo trenirali v 
Škofji Loki, nadaljevali pa 
bomo s pripravami na Rogli 
in v Zrečah. Na pripravah je 
19 kandidatov za reprezen-
tanco, med njimi sta tudi 
dva igralca ekipe Urbansca-
pe Loka. To sta vratar Jošt 

Juričan, ki je bil v zadnjem 
delu minule ligaške sezone 
praktično prvi vratar škofje-
loške članske ekipe, in Ur-
ban Pipp," je pojasnil selek-
tor Jani Klemenčič in dodal, 
da so za njimi tudi že pri-
pravljalne tekme. Dve z re-
prezentanco Avstrije so odi-
grali tudi v dvorani na Pod-
nu. "Letos smo si za cilj za-
dali, da dosežemo čim boljši 
rezultat. To pomeni, da se 
želimo uvrstiti med osem 
najboljših reprezentanc v 
Evropi, potem pa korak za 
korakom skušamo narediti 
največ, kar bo mogoče," je 
povedal Klemenčič.

Potili so se na Podnu
Rokometna kadetska reprezentanca je sredi tega meseca trenirala v Škofji 
Loki, saj se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo avgusta na Hrvaškem.

Člani kadetske rokometne reprezentance so trenirali v Škofji Loki.

Vilma Stanovnik

Poljane – Na praznični po-
nedeljek, 25. junija, se je v 
slabih vremenskih razme-
rah na progo od Poljan do 
Starega vrha podalo sto kole-
sarjev in kolesark iz Sloveni-
je in Italije, ki so nastopili v 
15 kategorijah. Dirka je štela 
za pokal Slovenije, za Pokal 
polanskih puklov ter za ob-
činsko prvenstvo Občine 
Gorenja vas - Poljane.
Absolutni zmagovalec dirke 
je postal lanski zmagovalec 
Dean Bratuš (MBK Sportr.
si), ki je za progo porabil 25 
minut in 55 sekund in tako 
za rekordom proge zaostal 
za 46 sekund. Drugo mesto 
je zasedel Luka Vrhovnik 
(KD Rog), tretji pa je bil An-
drej Draksler (ŠD Koloka). 
V ženski konkurenci je z re-
kordom proge za ženske, ki 
po novem znaša 29 minut 
in 20 sekund, na Stari vrh 
najhitreje prikolesarila Lau-
ra Šimenc (BK Umag). Dru-
go mesto je osvojila Maja 
Škrlj (Izvir Vipava) tretja pa 

je bila Katarina Novak (Bike-
Republic).
V Pokalu polanskih puklov 
je bilo razpisanih pet mo-
ških in tri ženske kategorije. 
Praktične nagrade – lokalnie 
dobrote (Okusi Poljanske 
doline) – so po kategorijah 
prejeli: Luka Vrhovnik (KD 
Rog), Dean Bratuš (MBK 
Sportr.si), Jani Prešeren 
(B.V.G. Gulč – BTS Com-
pany), Igor Grudnik (KD 
Alpe SIS), Marjan Čuden, 
(B.V.G. Gulč – BTS Com-
pany), Laura Šimenc (BK 
Umag), Tina Brelih (KD 
Alpe SIS) in Matejka Preše-
ren (KK Završnica). Pokal 
polanskih puklov se bo av-
gusta nadaljeval z vzpono-
ma na Pasjo ravan in Javorč, 
v septembru pa bosta sledila 
še vzpona na Lubnik in Ble-
goš. Slednji bo ob dvajseti 
ponovitvi še posebno pra-
zničen.
Prvaki Občine Gorenja vas - 
Poljane v vzponu pa so to-
krat postali: Miha Alič, Miha 
Oblak, Aleš Hren, Marko 
Pustavrh in Franc Peternel.

Nova zmaga Bratuša

Kolesarska sekcija Indu Team pri Športnem 
društvu Poljane je pripravila že osemnajsto 
kolesarsko dirko iz Poljan na Stari vrh.

Maja Bertoncelj

Železniki – Konec junija je v 
Železnikih in okolici v orga-
nizaciji ŠD Omikron Plus 
potekal peti Rally Železniki. 
Z desetimi hitrostnimi pre-
izkušnjami se je spopadlo 52 
posadk, zaključilo jih je 38. 
Skupni zmagovalec je prvič 
postal Rok Turk s sovoznico 
Blanko Kacin (Peugeot 206 
R5 T16) in še povečal pred-
nost v boju za naslov leto-
šnjega državnega prvaka.
Idrijčan je imel na koncu 
dobrih petdeset sekund 
prednosti pred Italijanom 
Claudiom De Ceccom 
(Hyundai i20 R5), največji 
konkurent za zmago in lan-
skoletni zmagovalec Slovak 
Vlastimil Majerčak (Ford Fi-
esta R5) pa je zaradi tehnič-
nih težav odstopil. "Vesel 
sem nove zmage, ki je bila 
tudi cilj. Če bi Majerčak ostal 
v igri, bi bila v nadaljevanju 
strategija drugačna. Kontro-
lirano smo dirko pripeljala 
do konca," je bil zadovoljen 

Turk, ki vozi za ekipo OPV 
Racing Cars iz Lučin. 
V diviziji 3 je zmagal Simon 
Mlinar (Renault Clio RS), v 
najnižji, a številni diviziji 1 
pa domačin Boštjan Logar 
(MG ZR 105) s sovoznikom 
Nejcem Štrovsom. "Ta ko-
nec tedna gre v poseben pre-
dalček moje reli kariere. Ob-

čutki so enostavno neprecen-
ljivi. Za zmago je bil tesen 
obračun. Ne vem, kdaj sem 
se nazadnje tako veselil vsa-
kega starta hitrostne preiz-
kušnje. Še bi vozil, pa ne za-
radi domačega terena, am-
pak enostavno zaradi borbe 
na nož v vsakem metru relija 
in majhnih razlik. Ponosen 

sem na svojo ekipo, ki je di-
hala z mojim utripom. Hvala 
vsakemu posebej," pa je ne-
kaj misli strnil Logar.
Ljubitelji bencinskih špor-
tov bodo na svoj račun zno-
va prišli med 10. in 12. avgu-
stom, ko bo mednarodna 
Gorskohitrostna dirka Luči-
ne.

Železniki Roku Turku
Več kot petdeset posadk se je pomerilo na reliju v Železnikih.

V diviziji 1 je zmagi naproti v tesnem obračunu z Martinom Štucinom takole drvel 
domačin Boštjan Logar. / Foto: Andrej Tarfila
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Poclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in prodaja hidravličnih sestavin in sistemov, d.o.o.
Industrijska ulica 2, 4226 Žiri, T: 04/ 515 91 53, E: zaposlitev@poclain.com

V podjetju Poclain Hydraulics iščemo nove sodelavce za delo v proizvodnji, 
razvoju in kakovosti. Priložnosti za zaposlitev odpiramo za tiste, ki imate 
znanja s področja strojništva,  mehatronike in drugih tehničnih smeri. 
Pokličite nas ali se nam oglasite preko e-pošte!

Idrija Škofja Loka, Kranj Cerkno Ljubljana, Tolmin
15 km 25 km 30 km 50 km

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

14  90
EUR

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
                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Igor Kavčič

Škofja Loka – Namen evrop-
skega leta kulturne dedišči-
ne, kot je leto 2018 razglasila 
Evropska unija, je čim več 
ljudi spodbuditi k odkrivanju 
in doživljanju kulturne dedi-
ščine Evrope, poudariti kul-
turno dediščino kot osrednjo 
komponento kulturne iden-
titete, okrepiti zavedanje o 
naši izjemi skupni kulturni 
dediščini in vrednotah, ki jih 
ta predstavlja. Osrednji slo-
gan pa je Naša dediščina: 
kjer preteklost sreča priho-
dnost. Kulturno dediščino se 
trudijo predstavljati tudi v 
Loškem muzeju in med 
drobnimi zanimivostmi iz 
skupne škofjeloške dedišči-
ne je zagotovo bencinska čr-
palka, kakršna je bila pred 
drugo svetovno vojno v Ško-
fji Loki. Starejši Ločani se 
bodo zagotovo spomnili ben-
cinske črpalke, ki je bila ne-
koč na Mestnem trgu, kjer je 
včasih potekala tudi osrednja 
prometna pot skozi mesto.
Kot je raziskala kustosinja 
Mojca Šifrer Bulovec, je žele-
znica mimo Škofje Loke 
"prisopihala" konec 19. stole-
tja (1870), avtobusni promet 
med Žirmi in Škofjo Loko do 
kolodvora pa je stekel leta 
1912 in leto kasneje še iz Že-
leznikov. Za osebni prevoz je 
takrat marsikdo uporabljal 
kolo, premožnejši pa so tudi 
že imeli avtomobile. Na za-
četku druge svetovne vojne 

je bilo na Loškem 42 oseb-
nih avtomobilov in 13 tovor-
nih vozil. Nekaj več je bilo 
motornih koles, in sicer 89. 
"Z razvojem motornih vozil 
se je povečalo povpraševanje 
po bencinu. Kot lahko razbe-
remo iz dokumentov, ki jih 
hrani Zgodovinski arhiv Lju-
bljana, Enota v Škofji Loki, je 
družba Standard Oil Com-
pany of Jugoslavia iz Zagreba 
leta 1931 zaprosila za obrtno 
dovoljenje za postavitev ben-
cinske črpalke na kolodvoru v 
Škofji Loki pred gostilno An-
tona Hafnerja," izvemo iz za-
pisa Bulovec Šifrerjeve. Da 
železniška uprava postavitvi 
ni nasprotovala, ampak je 
zato postavila štiri pogoje: 
"Črpalka mora biti ognje- in 
eksplozivno varno grajena in 

se mora vedno v ognje- in ek-
splozivno varnem stanju 
vzdrževati." Tretja zahteva je 
bila, "da se mora graditelj v 
svojem in imenu pravnih na-
slednikov odpovedati pravici 
do katerekoli odškodnine 
vsled požara, ki bi nastal na 
črpalki vsled obrata ali obstoja 
železnice. To velja tudi za 
predmete, ki se nahajajo v 
okolici. Nasprotno odgovarja 
lastnik črpalke za odškodnin-
ske zahteve, ki bi jih v zvezi s 
tem od železniške uprave ter-
jale tretje osebe. Prav tako se 
graditelj zaveže za eventuelno 
souporabo dovozne ceste ali 
drugega prostora, ki je last že-
leznice, prispevati k vzdrževa-
nju odnosno plačati letno na-
jemnino za uporabo v višini 
zneska, katerega mu določi 

Direkcija državnih železnic v 
Ljubljani s posebno pogod-
bo."
Leta 1935 so ugotovili, da je 
bila prodaja bencina na tej 
bencinski črpalki tako majh-
na, da je družba Standard 
Oil Company of Jugoslavia 
prosila za prestavitev ben-
cinske črpalke na Mestni trg 
pred Deisingerjevo trgovino 
na Mestnem trgu št. 9 v 
Škofji Loki in novembra isto 
leto je komisija "na licu me-
sta" ugotovila, da ni zadrž-
kov proti izdaji gradbenega 
dovoljenja po predloženem 
načrtu. Sodobnejšo bencin-
sko črpalko je Škofja Loka 
dobila po drugi svetovni voj-
ni, ko jo je leta 1956 odprlo 
podjetje Petrol na Kidričevi 
cesti v Škofji Loki.

Po bencin na Plac
Danes sta samo na Kidričevi cesti dve sodobni bencinski črpalki, pred več kot osemdesetimi leti je 
Loka imela le eno na Mestnem trgu.

Bencinska črpalka pred Deisingerjevo trgovino, po domače pri Sorž, pred letom 1940 
(označena z okvirjem) / Foto: fototeka Loškega muzeja
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Tradicionalna prireditev 

 DAN OGLARJEV 
NA STAREM VRHU NAD ŠKOFJO LOKO 

NEDELJA, 5. AVGUST 2018

Sodelujoči: 
Turistično društvo Stari vrh, Družinski park Stari vrh,  

Gostišče in penzion Stari vrh, Gostilna Blegoš-Javorje,  
Picerija Grapa, STC Stari vrh

1. nagrada: zip-line spust v Družinskem parku Stari vrh
2. nagrada: panoramska vožnja s sedežnico in kosilo v lokalnem gostišču 
3. nagrada: žakelj oglja

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 ponedeljka, 6. avgusta 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.

Bogat etnografski program 

se začne ob 12. uri, 

skupaj z glasbeno spremljavo 

ansambla Dveh dolin, 

ansambla Akordi 

in skupino Victory. 

Družinski park  
Stari vrh

Picerija Grapa

Gostišče in penzion 
Stari vrh

STC Stari vrh

Gostilna  
Blegoš-Javorje
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  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

loški glas

Gostišče Barbara se nahaja v 
starem mestnem jedru Idrije, 
tik nad vhodom v rudnik ži-
vega srebra. "V tej stavbi je 
Antonijev rov, kjer se je s ko-
panjem rude začel razvoj 
Idrije. Stavba zato nosi letni-
co 1500, a je bila zgrajena 
kasneje, prej je bila na nje-
nem mestu manjša baraka. 
Menda naj bi bil tu rojen tudi 
Stanko Bloudek," je pojasnil 
Matjaž Jelovčan, Škofjelo-
čan, ki je pred dvema letoma 
in pol s svojim podjetjem Pet 
zvezdic postal najemnik go-
stišča z dolgoletno tradicijo. 
Vodita ga mlada, a izkušena 
gospoda – Idrijčan Dejan 
Lidjan, ki je vodja natakarjev, 
in najemnikov sin Urban Je-
lovčan iz Poljanske doline, ki 
je kuhar. Oba sta že pred tem 
delala v tem gostišču, a sta 
zaradi stečaja tedanjega na-
jemnika ostala brez službe. Z 
odličnimi idejami za oživitev 
gostišča sta se obrnila na 
Matjaža Jelovčana, ki sicer 
živi na Šutni, kamor se je 

preselil iz Ljubljane, in ta se 
je odločil, da ju podpre. "De-
jan in Urban dokazujeta, da 
lahko tudi mladi uspejo, če 
imajo ideje in delovne nava-
de, žal pa so mnogi precej 
apatični," ugotavlja Matjaž 
Jelovčan.
Ekipa, v kateri je veliko čla-
nov iz Poljanske doline, je 
tako v Gostišču Barbara za-
čela pisati novo zgodbo. Na 
elitni lokaciji v centru mesta 
seveda ne gre brez tradicio-
nalnih idrijskih žlikrofov. Po-
skusiti jih je možno tudi v 
knapovskem trihodnem me-

niju z omakami: z ocvirki, 
jurčkovo omako in bakalco 
– tradicionalno idrijsko oma-
ko iz jagenjčka. Obiskovalci 
pohvalijo tudi štruklje in tra-
dicionalno idrijsko juho 
smukavc, pa ocvirkov'co in 
želševko, posebno drobnja-
kovo potico. Na temeljih tra-
dicionalnih idrijskih jedi snu-
jejo tudi inovacije in tako je 
nastal Čokoladni žlikrof. Sla-
dica odličnega okusa, ki jo je 
zasnoval Matjaž Jelovčan, v 
marsičem spominja na idrij-
ski žlikrof, namesto krompir-
ja in ocvirkov pa za pripravo 

uporabijo čokolado in različ-
ne nadeve, značilne za tam-
kajšnje kraje.
Poleg idrijskih okusov imajo 
v Gostišču Barbara v ponud-
bi tudi "klasične" jedi, med 
bolj priljubljenimi so deni-
mo postrvi, in odlične pice. 
Omeniti velja še prijeten le-
tni vrt, kjer se priležejo kava, 
osvežilne pijače, sladoled in 
druge sladice.
Gostišče z osemnajstimi leži-
šči je na elitni lokaciji v Idriji, 
ki je, mimogrede, od Škofje 
Loke oddaljena le približno 
štirideset kilometrov. Še ra-
zlog več torej za poletni skok 
v Idrijo, ki vas ne bo razoča-
rala. Poleg že omenjenega 
rudnika si je možno ogledati 
muzej, čipkarsko šolo in 
idrijske čipke, veliko je mo-
žnosti za kolesarjenje in 
sprehode … V vročih pole-
tnih dneh je zelo priljubljeno 
kopališče Bela ob reki Idrij-
ščici, kjer za gostinsko po-
nudbo skrbi prav ekipa Go-
stišča Barbara.

V Idrijo na čokoladni žlikrof
Ste za krožnik idrijskih okusov in kulinarično inovacijo v obliki čokoladnega žlikrofa? Obiščite Gostišče 
Barbara, ki je odlično izhodišče za spoznavanje Idrije in njene okolice.

Logo

na manjših tiskovinah in na spletu
     (brez napisa “Est. 1500”)

Nad glavnimi teksti,
   ali kot breztekstovni logo

Logo

na manjših tiskovinah in na spletu
     (brez napisa “Est. 1500”)

Nad glavnimi teksti,
   ali kot breztekstovni logo

Gostišče Barbara
Kosovelova ulica 3
5280 Idrija
05/377 11 77
info@barbara-idrija.si
www.barbara-idrija.si
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Maša Likosar

Gabrška Gora – Darinka 
Mrak skupaj z možem Mira-
nom vodi izletniško kmetijo 
Pr’ Pešarju na Gabrški Gori, 
ki jo krasijo cvetoči in dišeči 
nageljni, ki so Darinkina 
ljubezen. 
"Veste, kakšen je občutek, 
ko si pri dvajsetih noro za-
gledan v nekoga? Točno tak 
občutek gojim do nageljnov, 
stojim na dvorišču in jih več 
ur opazujem, kot zaljubljen-
ca si zreva v oči," pravi Da-
rinka, ki nageljne vzgaja že 
deset let. "Nagelj potrebuje 
posebno nego, predvsem ve-
liko tekočine, čist zrak, hra-
nilne snovi, sem ter tja do-
dam naravno gnojilo, pozi-
mi mora počivati v zračni 
kleti, spomladi pa ga je naj-

prej treba presaditi. Delam 
po občutku, sem samouk, o 
negi nageljnov se nikoli ni-
sem izobraževala." Z mo-
žem se celo odrečeta dopu-
stu, da Darinka lahko ves 
čas skrbi za nageljne. "Kaj 
če se jim kaj zgodi, oni mi 
vendarle dajejo energijo, da 
jo lahko nato razdajam med 
ljudi." Letos ima kar 63 ko-
rit, dvanajst več kot lani. 
"Zimski mraz jih je precej 
poškodoval, 'zmatrani' so 
bili in morala sem jih striči, 
zraven sem jokala, videti je 
bilo, da je po njih, a so ožive-
li, verjetno jih je moja ljube-
zen obdržala pri življenju." 
Darinka ima rdeč gorenjski 
nagelj, rožnatega, belega, ki 
je "šprican" z rdečo, in koro-
škega. Rada bi vzgojila še 
rumenega, pa ga ne dobi.

Nageljni ji dajejo 
energijo in ljubezen

Darinka se z nageljni pogovarja, jih boža, občuduje, zanjo 
so sveti. / Foto: Tina Dokl
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NORTIP-STOP VIANOR  
ŠKOFJA LOKA
 BREZPLAČNI PREVENTIVNI PREGLEDI PODVOZJA 
 SVETOVANJE
 POSEBNE SERVISNE UGODNOSTI

Če opazite nepravilnosti na vozilu, kot so:
– zanašanje vozila iz smeri,
– neenakomerna obraba pnevmatik,
– ropot v podvozju,
– volanski obroč ni v optimalni poziciji ...,
vse to in še več kaže na slabo geometrijo podvozja,  
ki je posledica obrabe in udarcev neravnin na cestišču.

POSKRBITE ZA SVOJ AVTO,  
ŠE PREDEN SE ODPRAVITE NA POT!
TIPSTOP VIANOR ŠKOFJA LOKA, Kidričeva cesta 8b, Škofja Loka
T: 04 202 58 90

 


