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Škofja Loka – Srečanje sku-
pine pasijoncev se je v Ka-
pucinskem samostanu Ško-
fja Loka začelo z jutranjo 
mašo v cerkvi sv. Ane v sa-
mostanu, ki jo je vodil pred-
stojnik samostana brat Jož-
ko Smukavec. V nadaljeva-
nju so si ogledali film Mar-
jana Cerarja o zakulisju 
Škofjeloškega pasijona 
2009, izrekli dobrodošlico 
mlademu vodji pasijona Ja-
kobu Vrhovcu, čigar imeno-
vanje je pred kratkim potrdil 
škofjeloški občinski svet, 
prisluhnili njegovim priča-
kovanjem v zvezi z izvedbo 
pasijona v letu 2021 in ga 
popeljali po nekaterih toč-
kah, kjer poteka pasijonska 
procesija. 
Jakob Vrhovec je julija že za-
čel delati v pasijonski pisar-
ni in se je pri delu dobro 
znašel, je pohvalila koordi-
natorica Škofjeloškega pasi-
jona Agata Pavlovec. Občin-
ski svet je pred kratkim 
sprejel tudi odlok o ustano-
vitvi javnega zavoda, katere-
ga naloga bo tudi Škofjelo-
ški pasijon. Kot je spomnil 
dolgoletni pasijonec, sicer 

pa tudi občinski svetnik To-
maž Paulus, so prvi in drugi 
pasijon izvedli v okrilju zve-
ze kulturnih društev, prej-
šnjega v letu 2015 pa že prek 
začasno ustanovljenega za-
voda za kulturo. Novi Zavod 
973 bo formiran do konca 
leta. Sicer pa so ob srečanju 
spomnili, da letos mineva 
dvajset let od prve ponovne 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona.
Jakob Vrhovec se je predsta-
vil gostiteljem: doslej je sode-
loval v projektu Stična mla-
dih, zdaj pa se ukvarja z mar-
ketingom v športni organiza-
ciji, 15 let je bil aktiven v 
judu. Kot veren človek Ško-
fjeloški pasijon razume tudi 
v verskem pogledu, čeprav 
bo njegova naloga vodje pro-
jekta povezana pretežno z 
organizacijo in komercial-
nim vidikom uprizoritve. 
Med tema dvema poloma je 
treba najti pravo ravnovesje, 
je prepričan Jakob Vrhovec, 
ki verjame, da bodo s sode-
lavci naredili dober pasijon 
in gledalcem verodostojno 
predali njegovo sporočilo. 
Pogovor z Jakobom Vrhov-
cem objavljamo na četrti 
strani.

Prvo srečanje  
z vodjem pasijona
Škofjeloški pasijonci so se prvo julijsko soboto 
srečali z letos imenovanim vodjem Škofjeloškega 
pasijona Jakobom Vrhovcem.

V Kapucinskem samostanu se je loškim pasijoncem 
predstavil novi vodja Jakob Vrhovec (desno). / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Škofja Loka – Letošnjo 
splošno maturo je na Gim-
naziji Škofja Loka opravlja-
lo 141 dijakov zaključnega 
letnika, od tega trije dijaki 
v dveh delih. Zato je matu-
ro v celoti opravljalo 138 
dijakov in vsi so jo uspešno 
opravili, je pojasnil ravna-
telj Jože Bogataj. Med nji-
mi je osem maturantov 
prejelo spričevala s pohva-
lo, kar pomeni, da so na 
splošni maturi dosegli od 
30 do 34 točk. Eva Jug je 
zbrala vseh 34 možnih točk 

in tako postala diamantna 
maturantka.
Med zlate maturante so se 
na Gimnaziji Škofja Loka 
zapisali še: Liza Habjan, 
Petra Štibelj, Andraž Zrim-
šek, Teja Koblar, Tina Na-
stran, Anja Prezelj in Laura 
Rant. Šest dijakov je dose-
glo 29 točk. "Kar dvanajst 
maturantov letošnje gene-
racije je bilo ocenjenih z 
najvišjim možnim številom 
točk, to je osmimi točkami, 
pri predmetu slovenščina, 
devetimi pri predmetu an-
gleščina, trije pri matemati-
ki in ena dijakinja pri pred-

metu španščina," je poja-
snil ravnatelj in posebej 
pohvalil še Klemna Bogata-
ja, ki je bil eden od šestih v 
državi, ki so dosegli 99 od-
stotnih točk pri fiziki. "Sto-
odstotni uspeh letošnjih 
maturantov priča o tem, da 
so tako dijaki kot učitelji 
dosegli želeni cilj. Za dijake 
to pomeni tudi konec sre-
dnješolskega izobraževanja 
in dobro popotnico za uni-
verzitetni študij," je pono-
sen ravnatelj.
Klemen Bogataj, ki je pri fi-
ziki blestel že na maturi, se 
je izkazal še na mednarodni 

fizikalni olimpijadi, ki je od 
7. do 14. julija potekala v Tel 
Avivu v Izraelu. Osvojil je 
namreč bronasto medaljo. 
"To je bil zanj v štiriletnem 
šolanju na Gimnaziji Škofja 
Loka že šesti nastop na 
mednarodnih tekmova-
njih," so pojasnili na šoli. 
Na škofjeloški gimnaziji se 
lahko pohvalijo tudi z vr-
hunskimi rezultati dveh nji-
hovih dijakov na biološki 
olimpijadi na Madžarskem. 
Bor Krajnik je osvojil brona-
sto medaljo, Sebastjan Kor-
diš pa je prejel priznanje za 
izkazano odlično znanje.

Diamantna Eva Jug
Na Gimnaziji Škofja Loka se je splošne mature v spomladanskem roku udeležilo 138 dijakov in  
vsi so jo tudi uspešno opravili.

Letošnji zlati maturanti Gimnazije Škofja Loka. Diamantna Eva Jug je tretja z desne. / Foto: Tina Dokl

ŠKOFJA LOKA

Gradi osebnost 
mladega človeka
Mednarodni program za 
mlade MEPI, ki se je v Slove-
niji začel prav na gimnaziji v 
Škofji Loki, je namenjen 
osebnemu in socialnemu ra-
zvoju mladih.
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GORENJA VAS - POLJANE

Že devetič po 
poljanskih "puklih"
S kolesarskim vzponom na 
Stari vrh se je začela deveta 
sezona Pokala polanskih 
puklov, ki se bo septembra 
zaključila z vzponom na 
Blegoš.
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ŽELEZNIKI

Plaketa na Koroško
Prejemnica letošnje občin-
ske plakete je Marija Apohal, 
ki je umetnost klekljanja po-
nesla na Koroško. Ob pra-
zniku občine podeljenih še 
šest občinskih priznanj.
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ŽIRI

Promet zamenjal 
otroški vrvež
Žirovska društva so letos 
znova združila moči in v so-
delovanju z občino drugič 
pripravila prireditev Živimo 
Žiri.
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Zadonele 
nove orgle
V cerkvi sv. Vida  
v Lučinah so sredi 
junija predstavili 
nove orgle, ki so 
prvič zapele lani ob 
veliki noči.

stran 6

Najboljše so 
domače 
klekljarice
Konec junija so v Železnikih 
potekali 57. Čipkarski dnevi 
– klekljarska prireditev, ki 
velja za najstarejšo tovrstno 
prireditev na Slovenskem.
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Vroče sproščeno poletje je 
objelo Škofjo Loko in v me-
sto prineslo razigran duh, 
ki ga dodatno krepijo večje 
skupine turistov. Lepo je 
videti, kako se poletno in 
dopustniško razpoloženi 
občanke in občani ter sku-
pine turistov v našem me-
stu srečujejo ter skupaj 
uživajo v odličnem sladole-
du pri Homanu ali pa na 
kosilih in malicah v Jeshar-
ni ali Pr' Pepet' ter razno-
vrstnih poletnih dogaja-
njih. Celo mesto živi in 
zelo avtentično izkušnjo 
nudi tudi turistom. Stvari, 
ki so prvenstveno narejene 
za čim boljše počutje pre-
bivalk in prebivalcev naše 
občine, so prepoznali tudi 
turisti in lepo je, ko se pri-
ključijo dejavnostim – to 
mora biti tudi usmeritev 
naše turistične strategije. 
Tako je tudi na kopališčih 
ob Sori, tako Poljanski kot 
Selški, ki so namenjena 
predvsem občankam in ob-
čanom, da se poleti osveži-
jo v reki, kjer je tudi letos 
voda zelo čista. Veseli pa 
nas tudi, da prihaja vedno 
več obiskovalcev iz ožje in 
širše okolice, ki uživajo ob 
obeh Sorah, kopališče v 
Puštalu pa je povsem pol-
no vsak topel dan. Škofja 
Loka nudi ogromno pole-
tnih užitkov. Pod večer pa 
poletno vzdušje že od juni-
ja dalje nadgrajujejo z ve-
černimi kulturnimi dogod-
ki, ki so prav tako name-
njeni tako nam kot obisko-
valcem – in tako bogatimo 
drug drugega. Prijetnemu 
poletnemu počitniškemu 
utripu v mestu se bodo sre-
di avgusta pridružili do-
godki Pisane Loke. Pro-
gram poletnega festivala je 
komisija že izbrala in potr-
dila, da se obeta veliko 
glasbenih poslastic na raz-
ličnih prizoriščih starega 
mestnega jedra, od gradu 
do mestnih trgov, ki se 

bodo vrstili ne le na odrih, 
temveč tudi med ljudmi na 
ulicah, program pa obeta 
dogajanje za vse generacije 
in okuse. Komaj čakam! 
Na drugi strani pa poletje 
ni namenjeno le počitku in 
zabavi – potekajo številna 
dela na gradbiščih, saj je 
počitniški čas priložnost, 
da se marsikaj postori v šo-
lah in vrtcih. Vsaka izmed 
osnovnih šol bo dobila kaj 
novega, odpravili bomo 
kako pomanjkljivost, pre-
novili nekatere učilnice, 
garderobe, sanitarije, tudi 
oddelki vrtca bodo deležni 
obnovitvenih del, največ pa 
se dela na našem najve-
čjem gradbišču – gradbišču 
Vrtca Kamnitnik. Trenutno 
delajo že notranje inštalaci-
je, do jeseni bodo opravlje-
na še zaključna dela, gra-
dnja tudi sicer poteka po 
načrtih. Obnavlja se tudi 
veliko cest. Z vsemi krajev-
nimi skupnostmi smo se 
dogovorili, katere ceste 
bomo poleti obnovili, načr-
tujejo se že obnove kolesar-
skih povezav, nadaljevanje 
rekonstrukcije Kidričeve 
ceste in še marsikaj. Ne, na 
gradbiščih poleti ni dolgčas 
– v mestu pa tudi ne. Prije-
tno poletje vam želim, pa 
če boste v Loki ali drugod! 

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Sproščeno poletje

Tine Radinja

Danica Zavrl Žlebir

Breznica – Pred kratkim je 
bila končana obnova odseka 
Pahuc–Nace na vojaški cesti 
med Podpulfrco in Breznico 
pod Lubnikom, ki je bil v zelo 
slabem stanju, ogrožali so jo 
tudi plazovi. Obnova se je za-
čela v letu 2016, letos spo-
mladi pa so jo tudi ob pomoči 
državnih virov končali. Za 
272 tisoč evrov vredno nalož-
bo je namreč Občina Škofja 
Loka dobila sedemdeset tiso-
čakov nepovratnih sredstev. 
Največji zalogaj je bila sanaci-
ja treh plazov, zaradi česar se 
je obnova zavlekla in ni bila 
končana že lani, kot je bilo 
prvotno načrtovano, sta v go-
stišču Pri Nacetu ob obno-
vljenem cestnem odseku po-
vedala Robert Strah, podžu-
pan Občine Škofja Loka, in 
Miha Ješe, nekdanji župan, v 
čigar mandatu se je začela 
obnova. V sklopu etapne ob-
nove, izvedene v skladu z na-
čeli trajnostne mobilnosti, so 
obnovili in asfaltirali petsto-
metrski odsek Pahuc–ovinek, 
razširili ovinke, uredili odvo-
dnjavanje in dogradili mulde, 
asfaltirali območje plazov, 
uredili križišča in priključke, 
položili več zaplat asfalta in 
postavili zaščitne ograje, je 
povedal Robert Strah. 
Vojaška cesta pod Lubni-
kom je ena najlepših sredo-
gorskih kolesarskih cest, 
primerna za srednje zahtev-
ne kolesarje rekreativce in 
tudi cilj nekaterih kolesar-
skih tekmovanj, je dejal 

Miha Ješe, tudi sam rekrea-
tivni kolesar na tej trasi. 
Tako bodo nove ceste poleg 
domačinov veseli tudi rekre-
ativci, nekateri med njimi se 
potem od Naceta ali Robide, 
dveh kolesarskih točk ob tej 
cesti, z gorskimi kolesi za-
peljejo prav na Lubnik. 

Podžupan Robert Strah pa je 
ob tej priložnosti še nanizal 
načrte v zvezi s prihodnjim 
urejanjem kolesarske infra-
strukture na območju obči-
ne. Z državno direkcijo za 
infrastrukturo letos urejajo 
cesto skozi Godešič, predvi-
dena je tudi kolesarska pove-

zava. Varnejši za kolesarje 
bo tudi odsek med Poljansko 
cesto, Zmincem in Bodovlja-
mi, projektno umeščajo ko-
lesarsko pot skozi Gorajte. 
Sicer pa bodo v šestletnem 
obdobju urejanja kolesar-
skih poti v Škofji Loki uredili 
24 kilometrov kolesarskih 
poti, poskrbeli bodo tudi za 
povezavo s sosednjima obči-
nama Kranj in Medvode, 
kjer pa že letos začenjajo 
označevanje. Za 94 kilome-
trov kolesarskih poti v vseh 
občinah je namenjenih 1,25 
milijona evrov, od tega jih je 
v občini Škofja Loka 24 kilo-
metrov. Predstavil je tudi na-
črte v zvezi z infrastruktur-
nim urejanjem podeželja, 
kamor sodi tudi vojaška ce-
sta pod Lubnikom. Urejali 
bodo tudi cesto Ševlje–Buko-
vica in tamkajšnje mostove, 
postopoma pa tudi cesto pro-
ti Staremu vrhu.

Varnejša vojaška cesta
Vojaška cesta pod Lubnikom, ki z dolino povezuje okoli sto krajanov, služi pa tudi kolesarjem in 
planincem, je po več letih obnovljena, sanirani so tudi plazovi. 

Obnovo vojaške ceste so Pri Nacetu predstavili Miha Ješe, 
Robert Strah in Jernej Tavčar. / Foto: Tina Dokl

Tudi rekreativci se veselijo obnovljene panoramske ceste. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Prva je bila Osnovna šola 
Škofja Loka-Mesto, zdaj se 
je vključila OŠ Cvetka Golar-
ja, jeseni pa se bo še OŠ Iva-
na Groharja. Gre za projekt, 
ki spodbuja otroke, da v šolo 
prihajajo peš, s čimer skrbi-
jo za telesno aktivnost in 
zdravje ter vzgajajo o pro-
metni varnosti in trajno-
stnem razvoju.
Pešbus pomeni organizira-
no peš spremljanje otrok do 
šole po vnaprej začrtanih po-
teh in po stalnem urniku, ki 
ga izvajajo prostovoljci. Za-
nimivo je, da se v minulem 
šolskem letu začeti pilotni 
projekt na OŠ Škofja Loka-
-Mesto ni zaključil po načr-
tovanih treh tednih, pač pa 
je trajal vse leto. Devet star-
šev spremljevalcev in dva-
najst otrok je na ta način 
prihajalo v šolo, za kar jim je 
ob koncu pouka čestital tudi 

Svet za preventivno in vzgo-
jo v cestnem prometu Škofja 
Loka, je povedala sodelavka 
sveta Sabina Gabrijel. 
Na Osnovni šoli Cvetka Go-
larja je s pešbusom zadnja 
dva tedna pred koncem šol-
skega leta s spremljevalci 
prihajalo deset učencev iz 
vasi Suha v matično in štirje 

učenci iz vasi Gorenja vas - 
Reteče v podružnično šolo. 
Ker so tu prometne razmere 
še posebej neugodne, so jim 
pokazali novo, varnejšo pot v 
šolo."Zanimivo je tudi, da so 
se otroci iz teh vasi bolj kot 
sicer povezali med seboj, 
prihajali so tudi starejši in se 
spominjali, kako so včasih 

hodili v šolo," omeni Sabina 
Gabrijel še družabni učinek 
projekta. Jeseni se bo projek-
tu pridružila še Osnovna 
šola Ivana Groharja.
Ta prizadevanja se lepo 
vključujejo v Evropski teden 
mobilnosti, v katerem Obči-
na Škofja Loka sodeluje de-
veto leto zapored, njegovo 
letošnje geslo pa je Gremo 
peš. Tudi letos bo potekal 
septembra, njegov namen 
pa je spodbujati lokalne sku-
pnosti k izvajanju ukrepov 
in promociji trajnostne mo-
bilnosti ter s tem prispevati 
k zmanjševanju osebnega 
motornega prometa. Podpo-
ro za izvedbo projekta Peš-
bus nudi IPOP – Inštitut za 
politike prostora v okviru 
programa Aktivno v šolo, ki 
ga sofinancira ministrstvo 
za zdravje in je del prizade-
vanj Dober tek, Slovenija za 
več gibanja in bolj zdravo 
prehrano.

S pešbusom že v dve šoli
Tik pred koncem šolskega leta je že na drugi loški osnovni šoli stekel pilotni projekt Pešbus. 

S pešbusom v šolo
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Zadnji junij v 
Škofji Loki predstavlja vrhu-
nec junijskih praznovanj, ko 
priredijo slavnostno akade-
mijo in podelijo občinska 
priznanja. Trideseti junij leta 
973 je namreč datum, ko se v 
pisnih zgodovinskih virih pr-
vič pojavi ime Škofja Loka. 
Nemški cesar Oton II. je ško-
fu Abrahamu iz Freisinga na 
Bavarskem podaril večji del 
Sorškega polja, Selško in Po-
ljansko dolino ter kraj Lonka 
(zdaj Stara Loka). Prvotno se 
je mesto imenovalo Loka, 
kar pomeni travnat svet ob 
vodi, kajti naselje se je začelo 
razvijati na jasi nad sotočjem 
obeh Sor. Pozneje pa je dobi-
la pridevek škofja, ker so jo 
hoteli označiti kot posest fre-
isinških škofov, ki so imeli tu 
svoje upravno in gospodar-
sko središče za svojo zemlji-
ško posest. 
Župan Tine Radinja je v 
prazničnem nagovoru spo-
mnil na korenine današnje 
Škofje Loke in razmišljal o 
dejavnikih, ki tvorijo sku-
pnost, od skupne zgodovi-
ne, narave, mesta, kulturne 
dediščine do ljudi. Sprego-
voril je tudi o vrtiljaku do-
godkov, ki so se vrstili že od 
maja, junija pa privedli do 
vrhunca, praznovanja občin-
skega praznika. Vse to kaže, 
da je občina Škofja Loka 
živa, aktivna, kreativna in di-
namična skupnost. Zasluge 
zanjo imajo mnogi ljudje, ki 
imajo radi Loko in so pripra-
vljeni zanjo marsikaj naredi-
ti. Med njimi so tudi letošnji 
občinski nagrajenci. 

Upokojenci izdajajo 
glasilo Mi o sebi
Bronasti grb Občine Škofja 
Loka je prejel uredniški od-
bor glasila Mi o sebi Društva 
upokojencev Škofja Loka. 
Zamisel o glasilu se je poro-
dila po dveh študijskih krož-
kih novinarstva na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje 
v Škofji Loki. Leta 2007 so 
ustanovili uredniški odbor 
in začeli izdajati glasilo. Av-
torji prispevkov so večinoma 
članice in član odbora pod 
vodstvom urednice Jelke 

Mlakar ter občasni gostje. 
Posebno pozornost name-
njajo prostovoljstvu, ki je 
temeljna vrednota društva, 
Marinkini knjižnici, glasbe-
nemu udejstvovanju, galeri-
ji Hodnik, projektu Starejši 
za starejše, programom izo-
braževanja Društva Univer-
za za tretje življenjsko obdo-
bje ... Glasilo prejme na 
dom vseh 2300 članov dru-
štva, za kar poskrbi kar 31 
prostovoljk in prostovoljcev. 
V času praznovanja je bila v 
delu 44. številka glasila. 
Omeniti velja ugledno pri-
znanje, ki ga je uredniški 
odbor glasila prejel pred de-
setimi leti: državno prizna-
nje Mladinskega sveta Slo-
venije za naj prostovoljski 
projekt v kategoriji nad tri-
deset let, ki ga je podelil ta-
kratni predsednik države dr. 
Danilo Türk.

Radio, ki mu ljudje 
zaupajo
Ob štiridesetletnici oddaja-
nja so srebrni grb Občine 
Škofja Loka namenili Radiu 
Sora. "V Sloveniji je malo 
občin, ki se lahko pohvalijo, 
da imajo svoj radio z lokalni-
mi vsebinami; radio, ki po-
roča o dogajanju v lokalnem 
okolju; radio, ki daje medij-
sko podporo vsem dru-
štvom, ki delujejo v škofjelo-
škem prostoru. Njegova 
osnovna programska usme-
ritev je obveščanje in infor-
miranje o lokalnih in regio-
nalnih dogodkih. Ob tem 
velja izpostaviti, da je bil 

Radio Sora med prvimi, ki je 
po zakonu dobil status lokal-
nega radijskega programa 
posebnega pomena. Je tudi 
edini radio v Sloveniji, ki je 
razvil poseben program, ki 
civilni zaščiti in gasilcem v 
primeru naravnih nesreč 
omogoča direktno javljanje 
v eter, kar pomeni zagoto-
vljeno 24-urno obveščanje 
javnosti," so nagrado uteme-
ljili predlagatelji. V poplavi 
najrazličnejših radijskih po-
staj Radio Sora ostaja neod-
visen lokalni medij, ki mu 
ljudje zaupajo in se nanj za-
nesejo. Na širšem škofjelo-
škem območju ni dogodka, 
o katerem ne bi poročal. In 
poročal je seveda tudi s slo-
vesnosti, kjer so njegovi so-
delavci prejeli priznanje. 

Gasilci pomagajo že 
stoletje
Letos najvišje občinsko pri-
znanje, zlati grb Občine 
Škofja Loka, pa je dobilo 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Virmaše - Sv. Duh ob 
stoletnici svojega delovanja. 
PGD Virmaše - Sv. Duh je 
bilo ustanovljeno 13. julija 
leta 1919. Po skromnih za-
četkih so gasilci leta 1951 se-
zidali svoj gasilski dom, ga 
pred desetimi leti ob devet-
desetletnici društva obnovili 
in dogradili ter v svoje gara-
že pridobili dve novi vozili. 
Ob letošnjem jubileju so ga 
še energetsko uredili in tako 
zaključili s temeljito sanaci-
jo stavbe. Društvo pokriva 
območje Krajevne skupnosti 

Sv. Duh, ob nesrečah v in-
dustriji in v primeru večjih 
razsežnosti pa intervenira 
na celotnem območju obči-
ne in širše. V njem aktivno 
sodeluje več kot sto članov, v 
stalni pripravljenosti za po-
moč pa je več kot trideset 
usposobljenih članov. Veli-
ko je tudi mladih, ki jih v 
PGD Virmaše - Sv. Duh na-
črtno vzgajajo. Mladi se en-
krat tedensko udeležujejo 
gasilskih vaj in se učijo ga-
silskih veščin, da bodo lahko 
ob ustrezni starosti vstopili 
v operativne vrste ali kako 
drugače sodelovali pri nalo-
gah društva. Skrbijo tudi za 
izobraževanje svojih članov 
ter se redno udeležujejo tek-
movanj in drugih aktivnosti 
v okviru Gasilske zveze Ško-
fja Loka.
V imenu vseh nagrajencev 
se je zahvalil predsednik 
PGD Virmaše - Sv. Duh Igor 
Juričan, ki je spregovoril o 
varnosti posameznikov in 
skupnosti kot pomembni 
družbeni vrednoti, o vlogi 
gasilcev pri zagotavljanju 
varnosti ter o prostovoljstvu 
in solidarnosti, značilnih 
tudi za letošnje občinske na-
grajence. Nagrade bodo vse 
spodbujale k nadaljnjemu 
delu.
Slovesnost, ki jo je vodila 
Monika Tavčar, so z glasbo 
popestrili glasbeniki Peter 
Savizon (vokal), Leon Pregelj 
(klavir), Toni Humar (bas ki-
tara) in Jaka Strajnar (tolka-
la), uvodno himno je zapel 
baritonist Gašper Murn.

Loka je praznovala
Praznik občine Škofja Loka je 30. junija – v spomin na leto 973, ko je bila v darilni listini cesarja 
Otona II. prvič omenjena Škofja Loka kot Loka. Na slavnostni akademiji na gradu letos podelili troje 
občinskih priznanj.

Župan Tine Radinja je podelil srebrni grb kolektivu Radia 
Sora ob 40-letnici njegovega oglašanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Bronasti grb sta prevzela sodelavca uredniškega odbora 
glasila Mi o sebi. / Foto: Gorazd Kavčič

Gasilci PGD Virmaše - Sv. Duh so ponosni na zlati grb Občine Škofja Loka in na stoletnico 
svojega delovanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V Škofji Loki je vsak torek ob 16. ure do 17.30 
odprta Energetsko-svetovalna pisarna na Kidričevi cesti 1a. 
Za njen obisk je obvezna predhodna najava na Razvojno 
agencijo Sora (04 50 60 220). Svetovalna služba občanom 
brezplačno svetuje pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe 
energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, 
zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov biva-
nja. Energetski svetovalci nudijo strokovno in komercialno 
neodvisno pomoč pri: toplotni zaščiti in energetski sanaciji 
zgradb, zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve, 
izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogreval-
nih naprav, pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovlji-
vih virov energije, možnosti pridobitve različnih subvencij 
Eko sklada, energetskih izkaznicah.

Brezplačno energetsko svetovanje

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na dan, ko je 
Škofja Loka s slovesnostjo 
praznovala občinski praznik, 
so se pri lipi češko-sloven-
skega prijateljstva pri Osnov-
ni šoli Škofja Loka-Mesto 
srečali predstavniki pobrate-
nih mest, Škofje Loke in Ta-
bora na Češkem. Mesti prija-
teljujeta dve desetletji, sode-
lovanje se je začelo z razsta-
vo Toneta Mlakarja iz Škofje 
Loke v Taboru, fotografske 
razstave in izmenjave foto-
grafov obeh mest pa so te-
melj, na katerem je zraslo 
tudi siceršnje sodelovanje 
med mestoma. Zasluge za 
krepitev prijateljstva in sode-
lovanja med mestoma imata 
s škofjeloške strani pokojni 

fotograf Peter Pokorn st., s 
češke pa Jan Jelšik, ki je pred 
nekaj leti kot ambasador so-
delovanja prejel tudi prizna-
nje Občine Škofja Loka, le-
tos pa iz rok predsednika 
Boruta Pahorja tudi državno 
odlikovanje za krepitev med-
narodnega sodelovanja med 
kraji Slovenije in Češke. 
Lipa slovensko-češkega pri-
jateljstva v Škofji Loki, ki so 
jo zasadili pred 18 leti, je ena 
od le dveh tovrstnih lip v 
Sloveniji, na Češkem pa jih 
je že več kot petdeset, ena 
prvih je zrasla prav v Tabo-
ru. Pod loško lipo so sprego-
vorili škofjeloški župan Tine 
Radinja, župan Tabora 
Štěpán Pavlík in novi češki 
veleposlanik v Sloveniji Ju-
raj Chmiel.

Srečanje pod lipo

Pod lipo prijateljstva (od leve): župan Tabora Štěpán Pavlík, 
veleposlanik Juraj Chmiel, župan Škofje Loke Tine Radinja 
in nekdanji župan Miha Ješe, zdaj zadolžen za mednarodno 
sodelovanje / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Tudi letošnje poletje v Škofji Loki vabijo v Kino 
nad mestom. Od 9. do 13. avgusta se bo na terasi nad Namo 
zvrstilo pet filmskih predstav: 9. avgusta britanski film An-
gelski delež, 10. avgusta ameriška glasbena uspešnica Zvez-
da je rojena, 11. avgusta Bojevnica, zmagovalka lanskega 
LIFF-a, 12. avgusta Gajin svet, slovenski mladinski film, in 
13. avgusta francoska komedija Bog, le kaj smo spet zagre-
šili. Tea Oblak iz Kina Sora, kjer tudi sicer dajejo poudarek 
evropskemu filmu, pravi, da so za kino predstave na terasi 
Name sicer izbrali komedije, ki pa kljub lahkotnosti niso 
nekaj cenenega. Kino nad mestom prirejajo četrto leto in je 
lepo obiskan, prihajajo Ločani, ki hodijo gledat filme tudi v 
kino Sora, med domačim občinstvom pa so tudi gledalci iz 
soseščine. V primeru slabega vremena imajo dva rezervna 
datuma, 14. in 15. avgust. Predstave bodo ob 21. uri. 

Avgusta Kino nad mestom

Škofja Loka – Danes, 30. julija, bo v Bralnici na vrtu Sokol-
skega doma Svet pravljic s Knjižnico Ivana Tavčarja. Priho-
dnji teden, 6. avgusta, pa se bodo pod naslovom Pišem, 
berem A, B, C z Društvom prijateljev mladine Škofja Loka in 
pesnico in pisateljico Nežo Maurer ukvarjali s črkami.

Bralnica z Nežo Maurer
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 30. julija 2019

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljen:

JAVNI  R A ZPIS 

za neporabljena sredstva dodelitve pomoči za razvoj  
gospodarstva v Občini Škofja Loka v letu 2019 za 

Ukrep 2: sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih 
prostorov na ožjem zaščitenem območju starega 

mestnega jedra v občini Škofja Loka

(kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313)

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod 
rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča – Glavne pisarne  Občine 
Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka. Razpis je  
odprt do 18. 10. 2019.

Datum: 16. 7. 2019
 Tine Radinja l.r. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V projektu 
Prva pomoč za starejše PP-
-STAR deluje skupina štu-
dentov in mentorjev iz Uni-
verze v Ljubljani. Pripravili 
so tečaj, ki bi starejše naučil 
ukrepanja ob nastanku po-
škodb ali nenadnih obolenj, 
ki se pojavljajo v obdobjih 
po šestdesetem letu starosti. 
Na Gorenjskem so doslej iz-
vedli osem tečajev: v Moj-
strani, Ljubnem, Kropi, Ra-
dovljici, Cerkljah, Kranju in 
dva v Škofji Loki, na njih je 
sodelovalo šestdeset oseb, 
starih med šestdeset in 86 
let. Tečaj je tudi primer do-
bre prakse medgeneracij-
skega sodelovanja: starejši – 
študentje, kjer si generaciji 
med seboj izmenjata znanja 
in izkušnje.
"Projekt je izveden kot Štu-
dentski inovativni projekt v 
družbeno korist (ŠIPK), fi-
nancirata ga Evropski social-
ni sklad in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport in povezuje visokošol-
ske zavode z negospodarski-
mi organizacijami. V njem 
lahko sodelujemo študenti, 
visokošolski učitelji in stro-
kovnjaki iz lokalnega okolja. 

Tako preko razvoja dobrih 
praks in uporabo neklasič-
nih načinov učenja ustvarja-
mo različne rešitve za izzi-
ve, ki se pojavljajo v družbi," 
sta o tečaju zapisala Boris 
Podobnik, študent Medicin-
ske fakultete, in Eva Dolenc, 
mentorica iz Zdravstvene 
fakultete. Tečaj so v Škofji 
Loki izvedli v sodelovanju z 
Rdečim križem Slovenije, 
območnim združenjem 
Škofja Loka (strokovna so-
delavka je Apolonija Kan-
dus), potekal je pod vod-

stvom mentorice Eve Do-
lenc, Uroša Kovačiča in Da-
mjana Slabeta in so ga prila-
godili starejši populaciji. 
Tečajniki so se učili oskrbe 
poškodb, temeljnih postop-
kov oživljanja, uporabe 
AED-ja, ukrepov v primeru 
možganske ali srčne kapi in 
podobno. Poleg omenjene-
ga so študenti z mentorji 
med tečaji zbirali podatke o 
psihofizičnih sposobnostih 
starejših in njihovi raznoli-
kosti, da so lahko tečaj še 
ustrezneje prilagodili. 

"Rezultati do sedaj izvede-
nih tečajev so spodbudni, 
saj kažejo, da so udeleženi 
tečaje zelo dobro sprejeli in 
jih tudi odlično ocenili. 
Ugotavljamo tudi, da je bilo 
oblikovanje novega progra-
ma tečaja smiselno. Glavna 
razlika je v tem, da se je v 
primerjavi s staro različico 
program novega tečaja 
skrajšal in daje poudarek na 
ukrepih iz prve pomoči za 
situacije, ki se pojavljajo v 
obdobjih po šestdesetem 
letu starosti, na primer mo-
žganska in srčna kap, zlom 
kolka in podobno. S tem so 
udeleženci boljše spremljali 
tečaj, prav tako pa so od te-
čaja lahko več odnesli," na-
vajajo organizatorji.
Pri projektu so sodelovali 
študentje Filozofske fakulte-
te UL (Katja Gorzetti, Iza Ko-
šir), Medicinske fakultete UL 
(Lenart Demšar, Jerneja Fili-
pič, Tina Jakopič, Ana Kla-
rendić, Barbara Mihelič, Bo-
ris Podobnik, Sara Ručigaj, 
Petra Skušek, Alja Špicar, 
Neža Štrancar, Eva Vrevc, 
Nina Vrtačič) in Zdravstvene 
fakultete UL (Anja Hriber-
nik, Špela Lazar, Brigita 
Marc, Teja Vrbnjak - Erbe-
žnik, Rebeka Zel).

Prva pomoč za starejše
Skupina študentov in mentorjev Univerze v Ljubljani je na Gorenjskem izvajala projekt Prva pomoč za 
starejše (PP-STAR). Dva od osmih tečajev so izvedli tudi v Škofji Loki.

Na tečaju prve pomoči za starejše / Foto: arhiv organizatorja

Danica Zavrl Žlebir

Kakšen je bil vaš začetek na 
položaju vodje Škofjeloške-
ga pasijona 2021?
Najprej sem dobil kup fasci-
klov, zdaj pa je moje delo, da 
pregledam dokumentacijo, 
si ustvarim neko sliko in do 
septembra izdelam finančni 
načrt. Za to je zdaj najboljši 
čas, ko se dogodki še niso 
začeli in v primerjavi s prej-
šnjimi pasijoni imam za pri-
prave pol leta več časa. Zdaj 
je možnost, da se stvari do-
bro pripravijo, da se naredi 
metodologija in se postavi 
načrt, po katerem se bo v 
prihodnje čim bolj delalo. 
Tako ogromne prireditve 
namreč ne moremo graditi 
zgolj na entuziazmu. Ko se 
bo postavila neka struktura, 
bo delo za vse lažje in manj 
obremenjujoče.
 
Kaj vas je vodilo, da ste se 
prijavili na razpis?
Na razpis sem se prijavil iz 
več razlogov: eden je dej-
stvo, da je Škofjeloški pasi-
jon prepoznan kot Unesco-
va kulturna dediščina, drug 
izziv je sodelovanje okoli ti-
sočih igralcev, tretje je sam 

obseg projekta, ki se mi zdi 
zanimiv in s katerim se bom 
z veseljem spopadel. Vse to 
me je navdihnilo, prijavil 
sem se in bil izbran. Ko sem 
vse skupaj še nekoliko bolj 
preštudiral, mi je to še okre-
pilo željo po delu s Škofjelo-
škim pasijonom. 

Doslej ste sodelovali pri pro-
stovoljskem projektu Stična 
mladih. Kako ga primerjate 
s Škofjeloškim pasijonom?
Škofjeloški pasijon je precej 
večjega obsega kot Stična 
mladih: po številu prosto-
voljcev je petkrat večji, po 
proračunu pa desetkrat. Le-

tos bom magistriral, Škofje-
loški pasijon je načeloma 
moja prva redna služba in 
dobra odskočna deska za na-
prej. Sicer pa je bila letos 36. 
Stična mladih. Dogodek or-
ganiziramo vsako leto (pasi-
jon na vsakih šest let), pri 
obojem gre za prostovoljski 
projekt. Stična mladih je v 
preteklosti slonela pretežno 
na entuziazmu, pozneje je 
bilo treba postaviti struktu-
ro, da je vse skupaj bolje de-
lovalo in da ni bilo odvečne-
ga dela in pritiskov.

V svojem predstavitvenem 
pismu ste napisali, da ste si 
Škofjeloški pasijon prvič 
ogledali leta 2000 kot otrok. 
Kakšen vtis je predstava na-
redila na vas?
Takrat se mi je zdelo gro-
zno, kot sedemletni otrok 
sem zelo čustveno gledal 
Kristusovo trpljenje. Leta 
2009 smo bili nato na pasi-
jonski predstavi s šolo in 
zdelo se mi je res dobro. 
Moje naslednje srečanje s 
pasijonom pa je bilo leta 
2015, ko sem bil na Stični 
mladih odgovoren za stoj-
nice, Škofjeloški pasijon pa 
je s svojo predstavitvijo na 

stojnici takrat zmagal. Tudi 
sam sem bil resnično nav-
dušen. Poklical sem jih po 
telefonu, ko so bili že na 
poti nazaj. Vrnili so se in se 
predstavili z velikim navdu-
šenjem. Takrat sem videl, 
da gre res za projekt, ki 
združuje veliko entuziastov, 
na katerih v veliki meri sloni 
izvedba pasijona. 

Ste se s prostovoljci že sre-
čali?
Ne še, danes gre za prvo sre-
čanje. Spoznal pa sem ljudi 
na občini, nekatere sem po-
znal od prej, še več jih bom 
v naslednjih tednih. 

Leto 2021 bo jubilejno, saj 
bo minilo tristo let, odkar je 
v Kapucinskem samostanu 
v Škofji Loki pater Romuald 
Marušič zapisal besedilo 
Škofjeloškega pasijona. Je 
zaradi tega za vas še večji 
izziv? 
Večji izziv kot tristota oble-
tnica nastanka je dejstvo, 
da bo Škofjeloški pasijon 
uprizorjen prvič, odkar je 
pod Unescovo zaščito. Leta 
2016 je bil pasijon vpisan 
na seznam Unesca in to 
mu v svetovnem merilu res 

daje veliko težo. Poleg tega 
bo tristoletnica pasijona 
leta 2021 tudi nekakšna 
predhodnica slovenskega 
predsedovanja Evropski 
uniji. Tudi zaradi tega 
upam, da bomo naredili 
res odmevno zgodbo. To 
pa je lahko tudi zelo dvore-
zen meč. Na eni strani je 
predstava ljudi, prostovolj-
cev, ki igrajo, in njihova 
globoka duhovna izkušnja, 
po drugi pa precejšen spek-
takel, ki pomeni tudi ko-
mercializacijo. Zavedam 
se, da bo tu treba najti pra-
vo linijo. Morda imam sre-
čo, da izhajam iz podobne-
ga projekta v Stični, kjer je 
bilo prav tako treba iskati 
ravnovesje. Kot veren člo-
vek razumem verski vidik 
in upam, da bom skupaj z 
drugimi našel pravo mero. 
Kot je ob svoji pridigi dejal 
brat Jožko Smukavec, gre 
za dva pola – in tu je treba 
na sredi potegniti črto. Me-
nim pa, da se bo Unescova 
dediščina, kjer gre bolj za 
varovanje vsebine, bolj do-
taknila režiserja. Ko bo iz-
bran tudi režiser, bomo o 
teh stvareh zagotovo še 
razpravljali.

Škofjeloški pasijon je velik izziv
Jakob Vrhovec iz Ljubljane, ki so ga postavili za vodjo projekta Škofjeloški pasijon 2021, je že začel delati. Pogovor z njim je nastal ob njegovem prvem 
srečanju z loškimi pasijonci v škofjeloškem Kapucinskem samostanu.

Jakob Vrhovec, vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021 
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Sv. Ožbolt – Prosvetno društvo Sotočje tudi letos pripravlja 
Semanji dan na Sv. Ožboltu. Letos bo v nedeljo, 4. avgusta, 
začel se bo ob 10. uri z mašo in "ofrom" za podružnično 
cerkev, nadaljeval pa s tradicionalnim srečanjem ljudskih 
pevcev in godcev. Letos bodo nastopili ljudski pevci in god-
ci iz slovenske Istre, skupina Zingelci, ki jo vodi Marino Kra-
njac. Prireditev bo trajala do 17. ure. Namen prireditve je 
prikaz in ohranjanje ljudskega izročila. Za hrano, pijačo in 
dobro glasbo je poskrbljeno, prav tako za srečelov z dobitki, 
ki so jih prispevali lokalni podjetniki in posamezniki. 

Semanji dan na Sv. Ožboltu
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU

za sofinanciranje publicistične dejavnosti v občini  
Škofja Loka v letu 2019.

(stik: Jana Fojkar, 04 511 2 312, jana.fojkar@skofjaloka.si).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija  
je bila z dnem 16. 7. 2019 objavljena na spletnih straneh  

Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si,  
pod rubriko Javni razpisi.

Datum: 16. 7. 2019
 Tine Radinja
 Župan

Nina Fehter

Škofja Loka – Pred letom 
dni sta še kot relativno ne-
znana glasbenika nastopala 
na Hafnerjevem memoria-
lu, danes se v Loko vračata 
kot mlada zvezdnika doma-
če glasbene scene. O tem, 
kaj se je zgodilo v zadnjem 
letu, alternativi in mainstre-
amu ter še marsičem, sem 
se pogovarjala z Zalo Kralj 
in Gašperjem Šantlom.

V letu dni se je najbrž mar-
sikaj spremenilo, pri tem 
mislim tudi na ustvarjalni 
proces, saj sta postala zvez-
dnika domače scene.
V smislu razvoja glasbene 
kariere je za naju leto 2019 
bistveno intenzivnejše kot 
prejšnje leto. Zdaj je bistve-
no več organiziranja, planov, 
strategij in odgovornosti. Ni-
koli si nisva mislila, da bova 
do te točke prišla že tako zgo-
daj, hkrati pa je treba pouda-
riti, da to nima nobene direk-
tne zveze z najinim ustvarjal-
nim procesom. V smislu 
ustvarjanja glasbe je vse isto 
kot na samem začetku. Pro-
ces pisanja pesmi za naju 
ostaja zelo intimen in ga dr-
živa blizu najinih src. 
Verjetno je naraslo tudi 
število povabil za koncerte. 

V letu 2018 sva načrtovala 
dva koncerta, ob koncu leta 
pa sva jih naštela 23. Na ta 
način sva tudi ugotovila, 
kateri tipi prizorišč in s 
tem tudi občinstvo nama 
najbolj ustrezajo. Zato sva 
včasih celo malce izbirčna, 
saj želiva, da se imava sku-
paj s poslušalci najbolje. 
Za leto 2020 pa imava v 
planu čisto novo in poseb-
no zgodbo.

Razkrijta ... 
Ne moreva razkriti še niče-
sar, naj bo presenečenje.

Glasbeno mi predstavljata 
križišče med alternativo in 
mainstreamom.
Do zdaj je bil najin cilj ravno 
to – da se gibava med alter-
nativnim in komercialnim. 
Tako bo ostalo še naprej. 
Zato, ker je vse naneslo 
tako, da sva trenutno bolj 
komercialna, bo nekaj naji-
nih naslednjih potez spet 
malo bolj alternativnih.

Pravzaprav so že besedila v 
slovenščini alternativna po-
teza.
Slovenščina bo vedno najin 
najljubši jezik za ustvarja-
nje. Nič se ne more primer-
jati z razmišljanjem in pisa-
njem v maternem jeziku. 

Vsaka beseda ima toliko več 
teže kot pa v katerem koli 
drugem. Kljub temu sva si 
vedno želela poskusiti 
ustvarjati v angleščini, to je 
pač najina želja. Nekaj na-
slednjih pesmi bo torej an-
gleških, potem pa se vračava 
k slovenščini. Morda pa kdaj 
preskočiva še na kak drug 
jezik, kdo ve ...

Sta morda kdaj razmišljala o 
širitvi zasedbe?
Pravzaprav se nama bo že 
na naslednjem koncertu pri-

družil bobnar. Že nekaj časa 
sva si želela storiti ta korak, 
zdaj pa je napočil pravi čas. 
Zvok je super, igranje je za-
bavnejše in zelo se veseliva, 
da nas bodo ljudje kmalu 
slišali.

Če bi nekdo vprašal, zakaj 
naj obišče koncert Zale in 
Gašperja v Loki, kaj bi mu 
odgovorila?
Če ne najdeš časa za spanje 
ali pa bi se rad malo pocr-
kljal s kakšno tebi ljubo ose-
bo, potem pridi.

Crkljanje z Zalo in Gašperjem
V sklopu festivala Pisana Loka bo na letnem vrtu Kavarne na gradu potekal koncert prepoznavne 
zasedbe Zalagasper (Zala Kralj in Gašper Šantl).

Mlada zvezdnika Zala Kralj in Gašper Šantl / Foto: Ana Šantl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Minulo šol-
sko leto se je začelo s spreje-
mom zlatnikov MEPI, dobi-
tnikov zlatih priznanj, v 
predsedniški palači. Po 
osnovnih šolah so se sep-
tembra devetošolci najprej 
seznanjali s konceptom 
MEPI, izbirali aktivnosti s 
področij prostovoljstva, ve-
ščin in rekreativnega športa 
ter si zastavljali osebne cilje, 
ki so jim predstavljali izziv. 
Še preden so se dodobra se-
znanili s četrtim področjem 
– odpravami, so gimnazijci 
na zlati stopnji že odšli na 
mednarodno odpravo v bri-
tanski Cornwall. Devetin-
dvajset dijakov, ki so za po-
skusno odpravo z vso po-
trebno opremo, hrano ter 
pripomočki za kampiranje 
in orientacijo prehodili 
osemdeset kilometrov od 
Škofje Loke čez Jelovico in 
Ratitovec do Bohinja, je 
uspešno opravilo tudi štiri-
dnevno odpravo po slikoviti 
britanski pokrajini – od mo-
čvirij, dolin, gričev do klifov 
in morske obale – in to v ra-

znolikih vremenskih razme-
rah, od močnega vetra in 
dežja do sonca. Svojevrsten 
izziv pa so si zadali tudi štir-
je dijaki ŠC Škofja Loka, ki 
so se v organizaciji Gimna-
zije Kranj pridružili odpravi 
v Nepal. Potovanja v tujino 
so za mlade odlična prilo-
žnost spoznavanja, spreje-
manja in širjenja kulturne 
in socialne drugačnosti," 
dogajanje v minulem šol-
skem letu strne Sabina Ga-
brijel iz lokalnega urada 
MEPI v Škofji Loki. Omeni 
tudi majski dogodek, ko so 
v ljubljanskem Tivoliju or-
ganizirali dogodek MEPI – 
urbano pleme, ki je bilo na-
menjeno obisku britanske-
ga princa Edwarda in pred-
sednika Boruta Pahorja. 
Zgodbo MEPI so želeli pri-
bližati tudi gospodarstvu in 
pojasniti, da MEPI gradi 
osebnost mladega človeka 
in mu ponuja pot do kom-
petenc prihodnosti, kakr-
šne potrebujejo podjetja in 
organizacije. 
Kako pa je program MEPI 
doživljala Škofjeločanka 
Ana Vodnik, ki je bila vanj 

vključena vsa gimnazijska 
leta in je letos dosegla zlato 
priznanje? Mladi si v tem 
programu zadajo cilje na po-
dročju športa, veščin in pro-
stovoljstva, udeležijo pa se 
tudi odprave. Kot za mnoge 
druge je bila tudi zanjo zani-
miva izkušnja prostovolj-
stva. "V času bronaste in 
srebrne stopnje sem v domu 
starostnikov obiskovala de-
vetdesetletno gospo, ji brala, 
se z njo pogovarjala, včasih 
sva skupaj odšli tudi na 
sprehod in v trgovino. Dru-
ženje je bilo prijetno, pri 
njej sem se denimo naučila 
kvačkati," je povedala Ana 
Vodnik. V prostovoljskem 
sklopu je nadaljevala z mla-
dimi, pomagala je pri vode-
nju mladinskega pevskega 
zbora in se ob tem pri zboro-
vodji Žigi Kertu naučila tudi 
pevske tehnike. V Retečah 
sodeluje pri oratoriju, kjer 
dela s fantom s posebnimi 
potrebami. To področje jo še 
posebej zanima, kar potrjuje 
tudi izbira njenega študija. 
Odločila se je namreč za štu-
dij specialne pedagogike in 
priznava, da ji je tudi pro-

gram MEPI dal dragocene 
izkušnje. Zdaj je dobila še 
vabilo na usposabljanje za 
inštruktorico za MEPI, kar 
jo še utrjuje v prepričanju, 
da bi nadaljevala na podro-
čju prostovoljstva.
Zanimivo je bilo tudi sode-
lovanje v odpravah, kjer se 

po njenih besedah srečaš z 
ovirami, ki jih je treba pre-
magati, in vztrajati pri dose-
gi cilja. Te spodbujajo pu-
stolovskega duha in željo po 
odkrivanju novega. Že pri-
prave na odpravo zahtevajo 
veliko načrtovanja, dela, 
medsebojnega zaupanja in 

sodelovanja udeležencev, 
naučijo se znajti v nezna-
nem naravnem okolju. Na 
odpravi v Sloveniji sodeluje 
tudi Slovenska vojska in 
Ano je še zlasti navdušilo to, 
da vojaki dajo udeležencem 
občutek, da ti zaupajo. Na 
zlati stopnji pa se je udeleži-
la odprave v Cornwall. "Od-
prava se razlikuje od tistih 
pri nas, saj je pokrajina dru-
gačna, močvirnata, hodiš po 
klifu, pomagati si moraš s 
kompasom ... Namestili so 
nam nekakšne "čipe", da so 
nam sledili. Ko smo med 
potjo srečevali ljudi in so 
nas spraševali o namenu 
naše poti, smo jim predsta-
vili tudi program MEPI," je 
povedala Ana in dodala, da 
njihovi angleški vrstniki so-
delujejo tudi na eni od slo-
venskih odprav. Odprava je 
sicer vrhunec zlate stopnje 
programa. Izziv zlate sto-
pnje pa je tudi "neznani pri-
jatelj", v katerem je Ana spo-
znala vrstnico iz Srbije, s 
katero sta izmenjali obiska 
in se pogovarjali malo slo-
vensko in srbsko, malo pa 
angleško.

Gradi osebnost mladega človeka
Mednarodni program za mlade MEPI, ki se je v Sloveniji začel prav na gimnaziji v Škofji Loki, je namenjen osebnemu in socialnemu razvoju, ki mlade   
med 14. in 25. letom vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Zlata mepijevka Ana Vodnik o svoji izkušnji. 

Ana Vodnik (levo) in Sabina Gabrijel / Foto: Danica Z. Žlebir

Škofja Loka – Zadnji teden v avgustu bo v Škofji Loki potekal 
festival Pisana Loka. Začenja se z dopoldansko fotografsko 
delavnico Mita Gegiča v Vahtnci in s koncertom Zale Kralj in 
Gašperja Šantla ob 20.30 v Kavarni na gradu. V soboto, 24. 
avgusta, bo dopoldne na Mestnem trgu delavnica animira-
nega filma za otroke, v Vahtnci spet fotografska delavnica, 
zvečer ob 19.30 pa Pr' Pepet glasbeno-pripovedovalska pred-
stava Sojenice rojenice. V nedeljo bo ob 11. uri na Mestnem 
trgu predstava Počivajte v miru, ob 21. uri pa v atriju Vahtnce 
Pravljica pod zvezdami: Čarobni večer z Luno; 28. avgusta se 
na vrtu Sokolskega doma zaključuje Bralnica z glasbenim 
nastopom Uršule Ramoveš in Fantov iz Jazbecove grape ob 
20. uri. V četrtek, 29. avgusta, bo ob 18. uri na Cankarjevem 
trgu koncert S Sankofo v Afriko, ob 19.30 v Nunski cerkvi 
nastop loških solistov z orkestrom Amadeo. V petek, 30. av-
gusta, popoldne bodo na Cankarjevem trgu izdelovali unika-
tne priponke, ob 20. uri pa bo na Loškem gradu koncert sku-
pine Perpetuum Jazzile. Sobota, 31. avgusta, ob 11. uri prina-
ša lutkovno predstavo teatra PolPet na Mestnem trgu, ob 16. 
uri predstavo Mestne metamorfoze, ob 21. uri pa na gradu 
koncert Borghesie. Festival Pisana Loka se bo končal z veče-
rom na terasi knjižnice na Nami z duom Silence.

Avgusta vabijo na festival Pisana Loka
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Mateja Rant

Javorje – Z 1,7 milijona evrov 
vredno sanacijo lokalne ceste 
Delnice–Javorje je izbrani iz-
vajalec začel konec preteklega 
leta. Tako visoki stroški obno-
ve so po besedah direktorice 
občinske uprave Elizabete 
Rakovec povezani z izjemno 
zahtevno plazovito in nesta-

bilno podlago nosilnega tere-
na, kar terja obsežno in drago 
izvedbo utrjevanja cestnega 
ustroja, ki na kritičnih odse-
kih sega več metrov v globi-
no. Prav zaradi zahtevnosti 
terena jim je za obnovo uspe-
lo pridobiti tudi nepovratna 
sredstva ministrstva za okolje 
in prostor iz sklada za sanaci-
jo plazov, in sicer lani dobrih 
šeststo tisoč evrov, letos pa še 
dobrih sedemsto tisoč za sa-
nacijo najzahtevnejšega ob-
močja plazov.
Glavnino del na šeststome-
trskem odseku v spodnjem 
delu ceste mimo Krajcev do 
odcepa za Delnice so izvedli 
že v zimskem času, fino as-
faltiranje pa v začetku juli-
ja. Na delu ceste Zapreval–

Poljane so za sanacijo pred-
videni trije odseki, pri če-
mer je odsek pod opornim 
zidom pod cerkvijo v dolži-
ni 380 metrov s pripadajočo 
sanacijo plazu pod cerkvijo 
že končan, je razložil Igor 
Kržišnik, ki je na občini od-
govoren za investicije. Ta 
čas potekajo dela pred odce-
pom ceste za Dolenčice, 

kjer je treba sanirati tri ve-
čje plazove in pripadajočo 
cesto v dolžini približno 
520 metrov. Vsa dela bodo 
predvidoma končana do 
konca septembra, je še do-
dal Kržišnik.
"Ocenjujemo, da bo ne gle-
de na zahtevnost podlage 
temeljitost in kakovost sana-
cije prispevala k dolgotraj-
nejši življenjski dobi prome-
tnice, ki predstavlja osre-
dnjo povezavo do naselij 
pod Blegošem in Starim vr-
hom," je poudarila Elizabeta 
Rakovec in dodala, da je to 
obenem eno pomembnejših 
območij za razvoj turizma v 
občini, ki ga želijo spodbuja-
ti tudi s kakovostno cestno 
infrastrukturo.

Zahtevna obnova 
ceste v Javorje
Za sanacijo ceste, ki je bila zaradi poplav in 
močnega vetra pred letom in pol močno 
poškodovana, je občina pridobila tudi nepovratna 
sredstva okoljskega ministrstva.

Za sanacijo ceste proti Javorjam je občina pridobila tudi 
nepovratna sredstva okoljskega ministrstva. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Lučine – Novih orgel so se v 
Lučinah razveselili že lani 
ob stodeseti obletnici posta-
vitve prvih orgel, ki so bile 
delo mojstra Ivana Milavca. 
Milavčeve orgle so bile na-
mreč že močno dotrajane, 
zato so že pred leti začeli 
razmišljati o njihovi obnovi. 
Lesni črvi so tako načeli le-
sene dele, da se je med igra-
njem pogosto dogajalo, da 
posamezni registri niso de-
lovali, pojavljali so se nenad-
zorovani piski, zadrževanje 
tipk in druge nevšečnosti, ki 
so kvarile jasno in natančno 
igranje. "Večji je bil praznik, 
bolj gotovo so orgle zatajile 
ali nenadzorovano piskale," 
so zapisali v knjižici o novih 
orglah, ki so jo izdali ob tej 

priložnosti. Zato je počasi 
dozorela odločitev, da pri-
stopijo k izdelavi novih or-
gel, ohrani in poveča se le 
obstoječa orgelska omara.
Tako so leta 2005 uvedli re-
dno mesečno nabirko za 
nove orgle in po dobrih dese-
tih letih zbiranja denarja so 
zbrali toliko, da so se odločili 
za pridobitev ponudb od pro-
izvajalcev orgel. Za izvedbo 
del in postavitev novih orgel 
so kot najugodnejša ponu-
dnika izbrali orglarja Boštja-
na Černeta iz Domžal in Ma-
tjaža Sodina iz Lemberga pri 
Šmarju, restavratorska dela 
pa je izvedla Anica Ahčin z 
Laz v Tuhinju. "Od starih or-
gel je ostala le lesena omara, 
ki je spomeniško zaščitena, 
zato so jo restavrirali in pove-
čali," je razložil predsednik 

Krajevne skupnosti Lučine 
Stanislav Bizovičar. Orglar-
ska mojstra sta očistila vse 
stare piščali in za povečane 
orgle izdelala še nove piščali, 

nove registre, nov igralnik, 
stare kovinske piščali pa so 
na novo uglasili. "Orgle ima-
jo po novem dva manuala, 
medtem ko so bile prej eno-
manualne, sestavlja pa jih 19 
registrov, medtem ko jih je 
bilo prej 12," je razložil Bizo-
vičar in dodal, da imajo po 
novem orgle 1072 piščali, 
952 kovinskih in 90 lesenih. 
Telo največje piščali meri 2,5 
metra, telo najmanjše pa 
samo deset milimetrov. Or-
glarska mojstra sta v izdelavo 
orgel vložila 3350 ur dela. 
Za orgle so po besedah Sta-
nislava Bizovičarja odšteli 
95 tisoč evrov. "Del sredstev 
je prispevala tudi Občina 
Gorenja vas - Poljane, in si-
cer 16 tisoč evrov, krajevna 
skupnost pa je za to name-
nila šest tisoč evrov." Sredi 
junija so tako župljanom 
predstavili povsem nove or-
gle, ki jih je dan kasneje bla-
goslovil ljubljanski nadškof 
Stanislav Zore.

Zadonele nove orgle
V cerkvi sv. Vida v Lučinah so sredi junija predstavili nove orgle, ki so prvič zapele lani ob veliki noči. 
Kot svoje trinajsto delo sta jih izdelala orglarska mojstra Boštjan Černe in Matjaž Sodin.

Nove orgle v cerkvi v Lučinah / Foto: Jure Ferlan

S predstavitve novih orgel (od leve proti desni): izvedenec za orgle Matjaž Ambrožič, 
župnijski upravitelj v Lučinah Jože Kovačič, profesor z ljubljanske akademije za glasbo 
Tone Potočnik, orglar Boštjan Černe, predsednik KS Lučine Stanislav Bizovičar, domači 
organist Peter Dolinar in orglar Matjaž Sodin / Foto: Jure Ferlan

Mateja Rant

Gorenja vas – Župan Milan 
Čadež je pred časom podpi-
sal sklep o imenovanju ob-
činskega svetnika Antona 
Debeljaka za podžupana 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne, so sporočili z občine. Kot 
so dodali, je Anton Debeljak 
dolgoletni član občinskega 
sveta, več mandatov je priza-
devno vodil tudi Krajevno 
skupnost Poljane ter dejav-
no sodeloval v odborih ob-
činskega sveta in komisijah 
občine, predvsem pa je že 
doslej učinkovito deloval pri 
številnih projektih na ravni 
občine. Kot podžupan bo 
opravljal predvsem naloge s 
področja urejanja javne in-

frastrukture in družbenih 
dejavnosti, so še dodali na 
občini. Še naprej bo ostal ak-
tiven tudi v krajevni skupno-
sti Poljane, kjer bo opravljal 
delo tajnika.

Anton Debeljak novi 
podžupan
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Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Žu-
pan Milan Čadež vsako leto 
učence obeh osnovnih šol v 
občini kot nagrado za trud 
in uspeh v osnovni šoli pelje 
na zaslužen izlet. Skupaj z 
ravnateljico OŠ Poljane Met-
ko Debeljak in ravnateljem 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas Izidorjem Selakom so se 
tudi letos odpravili na Bled.
Najprej so se s turističnim 
vlakcem odpeljali na pano-
ramsko vožnjo okrog jezera, 
nato pa sprostili andrenalin 
na sankališču Straža, je ra-
zložila Metka Debeljak. "Če-
prav je zadnje minute preki-
nil dež, dobre volje ni manj-
kalo. Učenci so zelo uživali, 
za piko na i pa je župan vse 
počastil še z imenitnim ko-
silom in sladico." Iz OŠ Po-

ljane sta se izleta udeležili 
Jedrt Šinkovec in Marija 
Omejc, iz OŠ Ivana Tavčarja 
pa so si županovo priznanje 
v preteklem šolskem letu 

prislužili Zala Ažbe, Tinka-
ra Mrak, Nik Lučin, Sara Pe-
ternelj, Hana Oblak, Neža 
Kržišnik, Manca Markelj, 
Nika Stržinar, Luka Šubic in 

Anže Jereb. Ob koncu dneva 
so devetošolci županu oblju-
bili, da bodo svoje sposob-
nosti plemenitili še naprej, 
je dodala Metka Debeljak.

Z županom na Bledu
Najuspešnejše učence devetega razreda z OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane je župan 
Milan Čadež tudi letos popeljal na nagradni izlet.

Najuspešnejši učenci z županom na nagradnem izletu / Foto: arhiv OŠ Poljane
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Vilma Stanovnik

Hotavlje – Kolesarji so se s 
prvim vzponom spopadli 
sredi tega meseca, ko je Ko-
lesarska sekcija Indu Team 
pri Športnem društvu Polja-
ne pripravila že 19. kolesar-
sko dirko Poljane–Stari vrh. 
Udeležilo se je je kar 127 
tekmovalk in tekmovalcev, 
ki so bili razdeljeni v 15 sta-
rostnih kategorij. Po desetih 
kilometrih vzpona je bil v 
cilju na Grebljici najhitreje 
Dean Bratuš (Tuš team), ki 
je za progo porabil 25 minut 
29 sekund in tako zaostal za 
rekordom proge za dvajset 
sekund. Drugi je bil v cilju 
Grega Šetrajčič (BVC Gulč 
BTS Company), tretji pa 
Matic Žumer (Ljubljana Mi-
gimigi). "Na dirki sem bil že 
večkrat, letos pa sem zmagal 
tretjič zapored. Dirka je tež-
ka, saj je klanec precej strm 
in zmaga pač najbolj vzdr-
žljiv," je povedal Dean Bra-
tuš, ki redno sodeluje na 
Pokalu polanskih puklov, 
katerega prva preizkušnja je 
bila prav dirka na Stari vrh. 
"Rad kolesarim na tem kon-
cu, saj lahko pridem od 
doma kar s kolesom," je po-

vedal Idrijčan Bratuš, ki se-
daj živi v Hotedršici.
Prav tako je bil Laura Ši-
menc (BK Umag), ki je bila 
v cilju s časom 29 minut in 
36 sekund. Drugo mesto je 
osvojila Ajda Opeka (KD 
Branik Maribor), tretja pa je 

bila Rada Žakelj iz Žirov 
(Slaščičarna Magušar). "Dir-
ka je dobro organizirana, 
vremenske razmere za tek-
mo so bile odlične in bilo je 
prav super. Na tekmo sem 
prišla drugič in drugič tudi 
zmagala," je povedala 28-le-

tna kolesarka iz Stražišča 
Laura Šimenc.
Najstarejši tekmovalec je 
Franci Koželj, ki je za pot iz 
Poljan do Starega vrha po-
treboval dobrih štirideset 
minut, najstarejša tekmo-
valka pa Jožica Anžel, ki je 

vzpon opravila v dobrih 48 
minutah. Dirka je štela za 
pokal Slovenije, za Pokal 
polanskih puklov in za ob-
činsko prvenstvo občine 
Gorenja vas - Poljane. Ob-
činski prvaki občine Gore-
nja vas - Poljane v vzponu 
pa so postali: Miha Alič, 
Erik Mlinar, Aleš Hren, 
Niko Pustovrh, Franc Peter-
nel in Katja Ferlan. 
Organizatorji so podelili 
tudi memorialne plakete v 
spomin na Draga Kisovca, 
prvega predsednika ŠD Po-
ljane in velikega ljubitelja 
kolesarstva.
V Pokalu polanskih puklov 
je bilo razpisanih pet mo-
ških in tri ženske kategorije. 
Praktične nagrade lokalnih 
dobrot (Okusi poljanske do-
line) pa so po kategorijah 
prejeli: Grega Setrajčič, 
Marko Čretnik, Dean Bra-
tuš, Gebhard Pertl, Marjan 
Čuden, Laura Šimenc, Ajda 
Opeka in Rada Žakelj.
Druga preizkušnja, vzpon 
na Pasjo ravan, je na spore-
du na praznični četrtek, 15. 
avgusta, organizator 11 kilo-
metrov dolgega vzpona s 
550 metri višinske razlike pa 
je PD Špik Lučine. Že dva 

dni kasneje, v soboto, 17. av-
gusta, bo sledil vzpon na Ja-
vorč, ki ga organizira ŠD Sv. 
Urban. Vzpon je dolg deset 
kilometrov in ima petsto 
metrov višinske razlike. 
Dva vzpona bosta nato še v 
septembru. Vzpon na Lub-
nik 8. septembra pripravlja 
T4M ŠZ Škofja Loka. Vzpon 
je dolg deset kilometrov in 
ima štiristo metrov višinske 
razlike. Zadnji vzpon bo na 
Blegoš, ŠD Marmor Hota-
vlje pa ga pripravlja 15. sep-
tembra. Vzpon je najdaljši, 
saj bo treba opraviti 13 kilo-
metrov dolgo pot s kar 980 
metri višinske razlike. 
"Večjih sprememb glede ko-
ledarja tekem letos ni, še naj-
večja je, da je vzpon na Stari 
vrh tokrat v nedeljo, ne v so-
boto, kot je bilo običajno. 
Druga sprememba je, da 
bomo na vseh dirkah razen 
prve podelili nagrade iz na-
slova Pokala polanskih 
puklov po nekoliko drugač-
nem receptu. Težimo k 
temu, da tudi s podeljeva-
njem nagrad usmerimo po-
zornost k vsem udeležen-
cem, ne samo najboljšim," 
pojasnjuje vodja pokala Po-
lanskih puklov Niko Stržinar.

Že devetič po poljanskih "puklih"
S kolesarskim vzponom na Stari vrh se je začela deveta sezona Pokala polanskih puklov, ki se bo septembra zaključila z vzponom na Blegoš.

Zmagovalec vzpona na Stari vrh je že tretjič zapored postal Dean Bratuš, ki je nasmejan 
premagal prvi "pukl". 

Mateja Rant

Bled – Poljansko dolino so 
na Bledu v okviru Blejskih 
dnevov predstavili na pova-
bilo Turizma Bled, je razlo-
žil Jure Ferlan iz Zavoda 
Poljanska dolina. Mimoido-
če so v njihove kraje vabili 
prek dobrot lokalnih ponu-
dnikov in predstavitve njiho-
ve bogate kulturne dedišči-
ne. Obiskovalce pa so s svo-
jimi privlačnimi izdelki nav-
dušile zlasti gorenjevaške 
klekljarice.
Na stojnici na promenadi so 
vsak dan predstavili kakšne-
ga od lokalnih ponudnikov. 
Prvi dan je bilo mogoče po-
kusiti pecivo in kruh iz Po-
ljanske doline, v soboto se 
jim je popoldne pridružil lo-
kalni sirar, v nedeljo pa so se 
prek medenih izdelkov pred-
stavili čebelarji. "Dva dni so 
nas spremljale tudi naše zve-
ste klekljarice, ki so že zelo 
izkušene razstavljavke in so 
bili zato obiskovalci zelo 
navdušeni nad njihovimi 
žlahtnimi izdelki," je poja-
snil Ferlan in dodal, da so 
pozornost pritegnile tudi s 
prikazom izdelave čipke. 
Marsikateri obiskovalec je 
bil po Ferlanovih besedah 

očaran, ko je spoznal, koliko 
časa in znanja je treba vložiti 
v neki izdelek. "Zlasti tuji tu-
risti so zelo navdušeni, z ve-
likim spoštovanjem tudi kaj 
kupijo." Zanimivosti z nji-
hovega območja je bilo mo-
goče spoznati še prek števil-
nih turističnih letakov. Naj-
večje povpraševanje je bilo 
po zemljevidih kolesarskih 

in pohodnih poti, tudi v an-
gleščini. "V tem je očitno 
naša največja priložnost," je 
ugotavljal Ferlan in dodal, 
da pri tem računajo pred-
vsem na domače in goste iz 
evropskih držav, ki si vzame-
jo več časa tudi za raziskova-
nje manjših krajev. Še eno 
od priložnosti vidijo v kuli-
narični ponudbi. Med dru-

gim razmišljajo o neke vrste 
trgovinici oziroma doma-
čem kotičku na Bledu, v ka-
terem bi ponujali izdelke z 
njihovega območja, glede 
česar se že dogovarjajo z Ob-
čino Bled. Kot je še opazil 
Ferlan, je bilo za njihovo 
stojnico ves čas ogromno za-
nimanja, nekateri so se pri 
njih ustavili tudi večkrat. 

Navdušili s čipkami
S svojo bogato naravno in kulturno dediščino se je v sklopu Blejskih dnevov sredi julija predstavila 
tudi Poljanska dolina.

V okviru Blejskih dnevov je letos priložnost za predstavitev dobila tudi Poljanska dolina. 
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Mateja Rant

Stari vrh – V okviru Dneva 
oglarjev bodo v TD Stari vrh 
tudi letos oživili tradicijo 
oglarjenja. Kopo, ki jo nava-
dno prižgejo v sklopu osre-
dnjega dogajanja na priredi-
tvi, pa so letos izjemoma po-
stavili že minulo nedeljo. 
"Občasno namreč prikažemo 
tudi trganje kope, in ker gre 
za zahteven postopek, smo 
kopo pripravili že vnaprej," je 
razložil Janez Dolenc iz TD 
Stari vrh. Kopo si je tako mo-
goče ogledati že zdaj, ves čas 
se okoli nje tudi kaj dogaja.
Osrednje dogajanje ob Dne-
vu oglarjev bo sicer v nedeljo, 
4. avgusta. Začelo se bo ob 8. 
uri s Pohodom med gorami. 
"Gre za šesti pohod v sklopu 
pohodov Od cvetja do jeseni 
in drugega od treh pohodov, 
na katerih lahko udeleženci 
zbirajo žige za nagradno žre-
banje, ki za glavno nagrado 
prinaša celoletno smučarsko 
vozovnico za smučišče Stari 
vrh," je razložil Janez Šturm 
iz TD Stari vrh. Zbor za vse 
pohodnike je ob 8. uri na 
Grebljici, na Stari vrh pa se 
bodo vrnili predvidoma 
okrog 14. ure. Program ob 
Dnevu oglarjev se bo začel ob 
12. uri z nastopom ansambla 
Dveh dolin, osrednje dogaja-
nje s kulturno-etnografskim 

programom pa sledi ob 15. 
uri, je pojasnil Janez Dolenc. 
Najprej bodo nastopili Po-
ljanski orgličarji, tamburaška 
skupina Bisernica in Javorski 
pevci z oglarsko himno, nato 
pa bodo prikazali trganje 
kope – kako oglje ločijo od 
prsti, s katero je pokrita kopa, 
in kako se oglje potem počasi 
ohlaja. Ob kopi bo tudi kovač, 
ki bo prikazal uporabo oglja 

pri kovanju na star način, kot 
novost pa bodo letos prikazali 
še postopek pletenja košar. 
Pripravili bodo tudi razstavo 
starih motornih žag in kmeč-
kega orodja ter tekmovanje v 
"pajsanju" hlodov. Za kulina-
rično ponudbo bodo poskr-
beli v okviru kotička z doma-
čimi dobrotami, kjer bo mo-
goče poskusiti tudi t. i. oglar-
sko piško, je razložil Dolenc. 
Prireditev bodo končali z za-
bavnim programom, v kate-
rem bodo nastopili Ansam-
bel Toneta Rusa in Strmina 
Express.

Kopo so že prižgali
V Turističnem društvu (TD) Stari vrh bodo v 
nedeljo pripravili že 48. Dan oglarjev. 

Na Starem vrhu bodo 
v nedeljo ob 12. uri 
pripravili 48. Dan 
oglarjev. Kulturno-
etnografski program 
se bo začel ob 15. uri.
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Največja letošnja občinska in-
vesticija je sanacija obsežne-
ga plazu v Dražgošah, ki 
ogroža šest hiš. Kot so poka-
zale raziskave, so premiki tal 
vidni v dolžini tristo metrov 
in širini 150 metrov. Geolo-
ške vrtine so pokazale, da po-
bočje drsi v debelini od deset 
do dvanajst metrov. V sklopu 
sanacije so predvidene štiri 
sidrane pilotne stene v sku-
pni dolžini 259 metrov. Po 
lanskoletnih velikih zapletih 
pri izbiri izvajalca nam je le-
tos uspelo podpisati pogodbo 
z izbranim izvajalcem Hip 
Plus v višini skoraj 1,6 milijo-
na evrov. Pri tem bo glavno 
finančno breme sanacije no-
silo ministrstvo za okolje in 
prostor, ki sofinancira sanaci-
jo plazu v višini skoraj 1,3 mi-
lijona evrov. Preostali denar 
bo zagotovila občina. Sanaci-
ja plazu poteka dobro, piloti 
za dve steni so že vgrajeni, 
izdelujejo se betonske gredi, 
ki bodo povezale vrh pilotov 
in v katere bodo vpeta 28-me-
trska sidra za pritrditev pilo-
tnih sten v hribino. Dela se 
bodo zaključila v jesenskih 
mesecih letošnjega leta.
Gradi se povezovalna pot od 
državne ceste mimo bazena 
do območja Na Kresu, ki bo 
omogočila lažji dostop do 
tega območja, kjer je predvi-
den tudi dom starejših. Iz-
brani izvajalec je Eurograd, 
vrednost projekta je 147 tisoč 
evrov. Obnovili in ločili smo 
fekalno in meteorno kanali-
zacijo bazena, prav tako smo 
obnovili vodovod, Toplarna 
Železniki pa je zamenjala 
dotrajan toplovod. V nadalje-
vanju sledi vgradnja robni-
kov in potem končna uredi-
tev poti. Dela bodo zaključe-
na v sredini avgusta. 
Za Dom Železniki smo 
spremenili idejno zasnovo, 
ki namesto dveh objektov 

predvideva samo še eno 
stavbo na območju teniške-
ga igrišča. Od najbližje stol-
pnice je oddaljena 28 me-
trov. Pripravljamo projekte 
za ureditev infrastrukture 
na tem območju in iščemo 
možnosti dodatnih parki-
rišč. Dom naj bi bil zgrajen 
do konca naslednjega leta.
V neposredni bližini Vrtca 
Železniki v prvem nadstro-
pju hiše, ki smo jo lani kupi-
li, urejamo dodatne vrtče-
vske prostore. Izbrani izva-
jalec je GPS Grad iz Škoflji-
ce, investicija je vredna 211 
tisoč evrov. Dela naj bi bila 
končana v drugi polovici 
meseca septembra, sprejem 
otrok v vrtec bo predvidoma 
možen s 1. oktobrom.
V prejšnjem tednu smo za-
čeli gradbena dela na cesti 
Ojstri vrh–Sleme–Golica, 
kjer bomo skoraj na celotni 
neasfaltirani trasi izvedli 
pripravo in večji del ceste 
tudi asfaltirali. Izbrani izva-
jalec je Mapri Proasfalt, vre-
dnost del je 177 tisoč evrov, 
dela bodo potekala do konca 
septembra.
Smo sredi poletja, počitnic in 
dopustov. Želim vam prije-
tno preživljanje poletnih dni.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Projekti v izvajanju

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
konec junija obeležili občin-
ski praznik, ki ga praznujejo 
v spomin na prvo pisno 
omembo krajev iz Selške 
doline v darilni listini 30. ju-
nija 973. Župan Anton Lu-
znar je na slovesnosti v 
športni dvorani podelil se-
dem občinskih priznanj.
Plaketo občine so namenili 
88-letni Mariji Apohal, ki se 
je iz Železnikov poročila na 
Koroško in tja ponesla ume-
tnost klekljanja. Leta 1991 je 
tam kot prva začela voditi 
tečaje klekljanja za otroke in 
odrasle. Klekljarice je nato 
združila v sekcijo in vrsto let 
so delovale pod okriljem 
Kulturnega društva Prevalje. 
Na njeno pobudo so pred 15 
leti ustanovili Društvo kle-
kljaric Koroške, ki je eno 
največjih klekljarskih dru-
štev v Sloveniji, ima več kot 
sto članic. Usposobila je več 
mentoric, ki svoje znanje 
prenašajo naprej. Za prispe-

vek k bogatenju kulturnega 
utripa Koroške je Mariji 
Apohal Občina Ravne pre-
dlani podelila veliko Preži-
hovo plaketo, prejela je tudi 
nekaj drugih priznanj, sedaj 
pa so Lokačevo Mici z Ra-
covnika nagradili še v nje-
nih rodnih Železnikih. "To 
priznanje mi pomeni naj-
več. Nisem si mislila, da mi 
bodo v rojstnem kraju izka-
zali tako čast," nam je v tele-
fonskem pogovoru zaupala 
Apohalova. Plaketo je na-
mreč na slovesnosti v Žele-

znikih v njenem imenu pre-
vzela hči Lidija Apohal Vuč-
ković. Pot s Prevalj in nazaj 
bi bila namreč za njeno 
mamo prenaporna. Je pa, 
dokler je zmogla, rada pri-
hajala na Čipkarske dneve, 
zanimalo jo je tudi delo žele-
znikarskih klekljaric. Njena 
vez z Železniki, še zlasti ko 
sorodnikov tam ni več ime-
la, je bila prav bela nit.

Priznanji prostovoljcema
Priznanje za življenjsko 
delo prostovoljcev sta preje-
la Marija Plešec iz Železni-
kov in Lojze Tolar iz Ojstre-
ga Vrha.
Marija Plešec, ki bo avgusta 
dopolnila osemdeset let, se 
je po upokojitvi aktivno 
vključila v različne organiza-
cije. Aktivna je v upravnem 
odboru Turističnega društva 
(TD) Železniki. Sodeluje na 
raznih prireditvah, sejmih 
in razstavah po Sloveniji in 
tudi v tujini, kjer predstavlja 
občino Železniki in delo 
društva. Že vrsto let je zadol-
žena za pripravo razstav v 
času Čipkarskih dnevov. V 
Društvu upokojencev za Se-
lško dolino Železniki pa skr-
bi za kakovostno preživlja-
nje prostega časa, saj orga-
nizira izlete, pohode, oglede 
kulturnih prireditev in pra-
znovanja.
Lojze Tolar je že od mladih 
let povezan z muzejsko de-
javnostjo. Vrsto let je bil 

predsednik železnikarskega 
pododbora Muzejskega dru-
štva Škofja Loka in nato Mu-
zejskega društva Železniki. 
V času njegovega vodenja so 
se zgodili pomembni premi-
ki: pridobili so Plavčevo 
hišo, uredili muzejsko gale-
rijo, postavili nosilne muzej-
ske zbirke ... Tolar je tudi 
član TD Železniki, zgodo-
vinske skupine in skupine 
pritrkovalcev v Župniji Žele-
zniki ter čebelar, vključen v 
Čebelarsko društvo Žele-
zniki, kjer je bil dolgo član 
upravnega odbora.

Štiri aktivna društva
Podelili so še štiri priznanja 
za aktivno delovanje dru-
štev: Lovski družini (LD) So-
rica, Rokometnemu društvu 
(RD) Alples Železniki, Špor-
tnemu društvu (ŠD) Draž-
goše ter Kulturnemu in turi-
stičnemu društvu (KTD) 
Zali Log.
LD Sorica je prejela prizna-
nje ob šestdesetletnici delo-
vanja. Njeno lovišče je viso-
kogorsko in obsega 5537 hek-
tarov površin na območju 
krajevnih skupnosti Sorica 
in Davča, kjer lovci gospoda-
rijo z vso divjadjo, poznano v 
Sloveniji. Za svoje delovanje 
so zgradili dve lovski koči, na 
Hirnu in Robu. LD šteje 46 
članov, članstvo so v zadnjih 
letih delno pomladili.
RD Alples praznuje šestde-
setletnico rokometa v Selški 

dolini. Tedaj so namreč 
otroci in mladostniki na OŠ 
Železniki začeli spoznavati 
rokometno žogo. Z leti sta 
nastali ženska in moška eki-
pa, igralke in igralci pa so 
skozi čas pod različnimi 
imeni in z različnimi uspehi 
predstavljali Selško dolino. 
Rokomet je ostal priljubljen 
vse do danes, ko je v društvu 
več kot sto aktivnih igralcev 
različnih generacij.
ŠD Dražgoše so nagradili 
ob tridesetletnici delovanja. 
Društvo se posveča športni 
vzgoji otrok in mladih, ka-
terim omogočajo različne 
tečaje in vadbe, organizira-
jo pa tudi različne oblike 
rekreacije za odrasle. Prire-
jajo športne prireditve, 
med drugim prvomajski 
turnir v futsalu in Dražgo-
ški mnogoboj. Veliko so 
vlagali v športno infrastruk-
turo, v zadnjih letih pa tudi 
v izobraževanje strokovne-
ga kadra. 
KTD Zali Log praznuje de-
setletnico delovanja. Člani 
prirejajo različne prireditve, 
nekatere so že tradicional-
ne, denimo Praznik zelja, 
Zelefest ... V zadnjih letih so 
uredili nekaj sprehajalnih in 
pohodnih poti, najbolj zna-
na je krožna pot okoli Zale-
ga Loga, katere del je tudi 
tematska pot v Sušo. Lani so 
posneli film o zaloškem ze-
lju, kot značilnost kraja pa 
predstavljajo tudi skril.

Plaketa na Koroško
Prejemnica letošnje občinske plakete je Marija Apohal, ki je umetnost klekljanja ponesla na Koroško. 
Ob prazniku občine je župan Anton Luznar podelil še šest občinskih priznanj.

Klemen Lušina (ŠD Dražgoše), Rudi Gerbec (RD Alples Železniki), Marija Plešec, Lidija 
Apohal Vučković, ki je v imenu matere Marije Apohal prevzela plaketo, župan Anton 
Luznar, predstavnici KTD Zali Log Tanja Habjan in Nataša Kavčič, Brane Tavčar (LD 
Sorica) in Lojze Tolar / Foto: Gorazd Kavčič 

Marija Apohal / Foto: osebni arhiv

Železniki – Republiška direkcija za infrastrukturo se je ta 
mesec lotila sanacije brežine nasproti bencinske črpalke v 
Železnikih. Na tristometrski brežini nad regionalno cesto so 
namreč delno nezavarovane skalnate pečine, zato bodo na-
mestili podajno-lovilne ograje in zaščitne mreže. Sanacijo 
izvajata podjetji Eho Projekt in Feniks+. Potekala bo do 2. 
oktobra ob polovični zapori ceste na odseku od trgovine Tuš 
do občinske stavbe, zaradi sekanja dreves pa so možne tudi 
občasne do 15-minutne popolne zapore. Dela bodo stala 
slabih 204 tisoč evrov, ki jih bo prispevala država. Še vedno 
pa poteka tudi sanacija skalnih brežin in odprava ožin na 
dveh lokacijah regionalne ceste, in sicer pri odcepu za 
Davčo in dober kilometer naprej od Zalega Loga. Na obeh 
odsekih so se pojavila nepredvidena dela, zato je bilo treba 
pridobiti nove projektantske rešitve. "Dela sedaj potekajo 
po načrtu in bodo predvidoma končana v oktobru,« je napo-
vedal Jurij Rutar iz Gorenjske gradbene družbe, ki po naro-
čilu direkcije izvaja sanacijo.

Sanirajo tudi brežino na Češnjici

Železniki – Muzejsko društvo Železniki vabi v soboto, 24. 
avgusta, na Češnjico (pri pošti), kjer bodo njegovi člani med 
8. in 22. uro prikazali gradnjo peči iz gline in taljenje železa 
po 2500 let starem postopku, kakršen je potekal na bližnjem 
arheološkem najdišču Štalca. V petek, 30. avgusta, ob 19. uri 
pa bo v Galeriji Muzeja Železniki odprtje fotografske razsta-
ve Muzej v letu praznovanja. Fotografije so prispevali Si-
mon Benedičič, Aleksander Čufar, Stane Gortnar, Igor Mo-
horič Bonča, Bojan Rihtaršič in Janez Tolar. Odprtje bo po-
spremil koncert tria Rožančevi fantiči.

Taljenje po starem in fotografska razstava

Železniki – Župan Anton Luznar je konec junija ob občin-
skem prazniku podelil priznanja devetošolcem za izjemen 
uspeh v vseh letih šolanja in dijakom zadnjih letnikov, ki so 
bili vsa leta odlični. Osnovno šolo Železniki je letos zapustilo 
deset odličnjakov: Marko Kejžar, Marija Šubic, Neja Benedi-
čič, Mohor Jelenc, Izak Kokalj, Tonka Šmid, Sara Demšar, 
Sara Polajnar, Žiga Režek in David Šuštar. Priznanj se je raz-
veselilo tudi sedem odličnjakov iz srednjih šol: Ana Lušina, 
Marko Košir, Pia Mohorič Tomažin, Tina Nastran, Laura 
Rant, Anja Prezelj in Taja Basaj. "Nadpovprečne uspehe ste 
dosegli z nadarjenostjo, pridnostjo in vztrajnostjo. Po zaslu-
ženih počitnicah se bodo za vas na stežaj odprla nova, dru-
gačna vrata, začeli boste pisati novo poglavje v svojem življe-
nju. Sprejmite nove izzive, izkoristite doslej pridobljeno zna-
nje, zaupajte vase," je župan Luznar nagovoril odličnjake. 

Priznanja sedemnajstim odličnjakom

Vsa srednješolska leta je bilo odličnih sedem dijakov. V 
imenu dveh sta priznanje prevzela starša. / Foto: Gorazd Kavčič
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Maša Likosar

Železniki – Tomaž Weiffen-
bach, predsednik Turistične-
ga društva Železniki, ki je v 
sodelovanji z Občino Žele-
zniki in Javnim zavodom 
Ratitovec organiziralo 57. 
Čipkarske dneve v Železni-
kih, je letošnje opisal kot ne-
pozabne. "Zadovoljni smo 
tako s programom kot raz-
stavami in nedvomno tudi z 
obiskom. Za nas so obisko-
valci največje darilo," je poja-
snil in dodal: "Prikazujemo 
običaje, ki so tako rekoč za-
mrli, pri nas pa še v celoti 
ohranjamo tradicijo in kul-
turno dediščino, na katero 
smo zelo ponosni." V petih 
dnevih so se zvrstili številni 
dogodki, tako športni, kul-
turni, otroški kot etnograf-
ski. Vse dni so bile na ogled 
tudi tri razstave. V Galeriji 
Muzeja so razstavljale do-
mače klekljarice, v Kultur-
nem domu so poleg doma-
čih razstavljale še klekljarice 
iz Naklega, Vrhnike, Cerkni-

ce in Čebelarsko društvo Že-
lezniki, v Špendalovi hiši pa 
je bila na ogled razstava Na-
vijalci klekljev, ki jo je pri-
pravil Martin Pintar. Doma-
čini so prikazali tudi kovanje 
žebljev, predstavili so se do-

mači obrtniki, lovci, folklori-
sti, nastopile so številne glas-
bene zasedbe. V okviru Čip-
karskih dnevov je tokrat pra-
znoval tudi Pihalni orkester 
Alples Železniki, ki letos 
obeležuje štiridesetletnico 

delovanja. Pripravili so slav-
nostni koncert in povorko 
skozi stari del mesta, ki so se 
je udeležili tudi Godba Gor-
je, Godba Mestne občine 
Kranj in glasbeniki iz Lepo-
glave na Hrvaškem. 

Letos je že tretjič potekala 
tudi mednarodna strokovna 
konferenca, tokrat pod na-
slovom Evropske manjšine: 
včeraj, danes, jutri. Vodila jo 
je Andreja Ravnihar Megu-
šar. Konferenco, ki je pote-
kala v dvorani Ivana Grohar-
ja v Sorici, je odprl Valentin 
Inzko, predsednik Narodne-
ga sveta koroških Slovencev, 
udeležili pa so se jo številni 
priznani strokovnjaki. "Ob-
čini Železniki je v okviru 
evropskega programa Evro-
pa za državljane že tretjič 
uspelo pridobiti sredstva v 
višini 25 tisoč evrov za orga-
nizacijo Čipkarskih dnevov 
in veseli smo, da je Evrop-
ska unija prepoznala po-
membnost čipke in domače 
obrti za razvoj kraja in la-
stne identitete," je dejala 
Megušarjeva in še poudari-
la, da ohranjanje kulturne 
dediščine omogoča tudi go-
spodarski razvoj domačih 
mest v prihodnosti.
Osrednji dogodek Čipkar-
skih dnevov, ki so ga odprli 

s slavnostno govornico Du-
šico Kunaver, kulturno pu-
blicistko in zbirateljico ljud-
skega izročila, je bilo vseslo-
vensko tekmovanje v kle-
kljanju za otroke in odrasle. 
Vseh tekmovalk je bilo 44, 
od tega 17 odraslih in 27 
otrok, prihajale pa so iz cele 
Slovenije. V vseh treh staro-
stnih kategorijah so povedle 
domačinke. V kategoriji naj-
mlajših otrok je zmagala 
Kaja Arko iz Železnikov, v 
kategoriji otrok od šestega 
do devetega razreda je zma-
gala Sara Demšar prav tako 
iz Železnikov, v kategoriji 
odraslih pa je bila najboljša 
21-letna Špela Bernard z Za-
lega Loga. "Nad klekljanjem 
me je navdušila babica, ko 
mi je bilo pet let. Naučila 
me je osnov, kasneje sem se 
vpisala v klekljarsko šolo," je 
povedala Bernardova, ki ji 
klekljanje pomeni sprostitev 
in možnost umetniškega iz-
ražanja, ter dodala: "Mislim, 
da sem zmagala zaradi hi-
trosti in natančnosti."

Najboljše so domače klekljarice
Konec junija so v Železnikih potekali 57. Čipkarski dnevi – klekljarska prireditev, ki velja za najstarejšo tovrstno prireditev na Slovenskem. Petdnevni bogat 
program je ponudil številne dogodke za vse generacije.

Vseslovenskega tekmovanja v klekljanju se je letos 
udeležilo 44 tekmovalk iz cele Slovenije. / Foto: Tina Dokl

Razstava čipk v muzejski galeriji / Foto: Tina Dokl

Konferenco o evropskih manjšinah je odprl Valentin Inzko, 
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev.

Razstava Navijalci klekljev, ki jo je v Špendalovi hiši 
pripravil Martin Pintar / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Dolenja vas – Pod geslom 
Pomni, dolina! je tretjo julij-
sko soboto v Dolenji vasi po-
tekala slovesnost, ki so jo ob 
76. obletnici streljanja talcev 
in ustanovitve Prešernove 
brigade priredili Občina Že-
lezniki, Skupnost borcev Pre-
šernove brigade, Združenje 
borcev za vrednote NOB Ško-
fja Loka in Občinska organi-
zacija za vrednote NOB Žele-
zniki. Predstavniki omenje-
nih organizacij so položili 
vence k spomeniku 19 ustre-
ljenih talcev in se obenem 
poklonili še drugim žrtvam 
fašističnega nasilja iz Selške 
doline. 
Slavnostna govornica Dora 
Osterman, članica pokrajin-

skega sveta Združenja borcev 
za vrednote NOB Kranj, je 
med drugim poudarila, da ob 
dnevu zmage naši najvišji dr-
žavniki radi poudarjajo, da je 
Evropa zrasla na temeljih 
zmage nad fašizmom in na-
cizmom v drugi svetovni voj-
ni. "Ko pa gre za našo zgodo-
vino, si naši predstavniki ne 
upajo poudariti, da je tudi 
Slovenija nastala na temeljih 
partizanske zmage nad na-
cizmom in fašizmom, med 
narodnoosvobodilnim bo-
jem, najveličastnejšim obdo-
bjem naše zgodovine," je po-
udarila in nadaljevala: "Mi ne 
bomo pozabili, da je v teme-
lje naše suverenosti vtkano 
življenje na tisoče Slovencev. 
Prav borci ste pripravili pogo-
je za današnjo suverenost."

"V zgodovini vsakega naroda 
so prelomni trenutki, ko se 
odloča o njegovi usodi in po-
membno je, da ne samo zara-
di nas, ampak tudi zaradi 
naših otrok, ohranimo spo-
štljiv spomin na te prelomne 
trenutke. Prizadevati si mo-
ramo tudi za dostojanstveno 
sožitje med ljudmi in za str-
pno družbo," je poudaril žu-
pan Anton Luznar. Predse-
dnik občinske organizacije za 
vrednote NOB Železniki Vik-
tor Potočnik pa je navzočim 

dejal, da so z udeležbo na 
slovesnosti dokazali, da je še 
veliko takih, ki spoštujejo 
borbo partizanov: "Zavzema-
ti se moramo, da se take gro-
zote ne bi več ponovile, zato 
jih ne smemo pozabiti."
Na slovesnosti je bila tudi 
skupina pohodnikov, ki je šla 
po poti Prešernove brigade. V 
programu so nastopili člani 
KUD France Koblar, Mešani 
pevski zbor Domel, učenci 
osnovne šole in Harmonikar-
ski orkester Železniki.

Pomni, dolina
V Dolenji vasi so se poklonili ustreljenim talcem 
in drugim žrtvam fašističnega nasilja na Selškem.

Slavnostna govornica Dora Osterman 

Davča – Turistično društvo Davča vabi v soboto in nedeljo, 
17. in 18. avgusta, na tradicionalni Dan teric, ki bo kot običaj-
no na domačiji pri Vrhovcu. Začel se bo v soboto ob 17. uri z 
okroglo mizo o vplivu velikih zveri na življenje na podeželju, 
ki jo prirejajo v sodelovanju z Združenjem civilnih iniciativ 
Slovenije za zmanjšanje zveri na populacijo leta 1991. Priča-
kujejo kompetentne sogovornike z ministrstev za kmetijstvo 
in okolje, k sodelovanju na okrogli mizi pa so povabili tudi 
predstavnike zavoda za gozdove, zavoda za varstvo narave, 
Biotehniške fakultete ... Sobotni večer bo zabavno obarvan, 
po 20. uri bo nastopal ansambel Galop. V nedeljo ob 14. uri 
se obeta kulturno-etnografska prireditev s prikazom predela-
ve lanu, ob 17. uri pa še zabava z Ansamblom Toneta Rusa.

Na Dnevu teric tudi o problematiki zveri

Železniki – Republiška agencija za okolje je na podlagi vlog 
občin Železniki, Gorenja vas - Poljane in Cerkno minuli te-
den izdala dovoljenje za odstrel enega volka na njihovem 
območju in delu občine Bohinj. V omenjenih občinah so 
odločbo težko čakali, saj so volkovi z napadi na domače ži-
vali na pašnikih, zlasti v Zgornjih Danjah, rejcem povzročili 
ogromno škodo. Volk je letos med 22. aprilom in 7. julijem 
v omenjenih občinah v 17 napadih pokončal 92 glav drobni-
ce, enega konja in štiri goveda. Z odstrelom želijo prepreči-
ti nadaljevanje škod. Lovske družine ga lahko izvedejo do 
konca letošnjega leta v neposredni bližini pašnikov v lovi-
ščih Sorica, Železniki, Selca, Porezen, Otavnik, Jelenk, Jelo-
vica - Ribno, Kropa, Poljane, Gorenja vas in Sovodenj ter v 
delu lovišč Stara Fužina, Nomenj - Gorjuše in Bohinjska 
Bistrica, ki so izven območja Triglavskega narodnega parka.

Dovolili odstrel volka
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Žiri so tudi to poletje bolj 
prazne in opazi se, da so lju-
dje na oddihu. Tudi zato so 
nekateri mogoče še bolj osa-
mljeni. Pred kratkim sem na 
sprehodu po Žireh naletel 
na starejšo gospo, ki se mi je 
iskreno zahvaljevala, ko sem 
z njo spregovoril nekaj be-
sed. Ob tem sem začutil, da 
so nekateri ljudje res osa-
mljeni in mogoče potrebuje-
jo samo prijazno besedo. 
Zato me veseli, da so se lju-
dje tako pozitivno odzvali pri 
zbiranju pomoči po požaru v 
Žireh. Zdi se mi pomemb-
no, da v času, ko polnimo 
svoje "baterije", te napolni-
mo tudi bližnjim. Čeprav se 
pogosto poudarja, da je svet 
postal individualiziran, me 
veseli, da še vedno znamo 
nameniti pozornost sočlove-
ku. 
V zadnjem obdobju je bilo v 
Žireh veliko dela opravljene-
ga na cestnih povezavah. V 
začetku julija je bil izveden 
tehnični prevzem novega 
krožišča in obvoznice. Treba 
je odpraviti le še manjše po-
manjkljivosti, ki so bile ugo-
tovljene ob pregledu. Obči-
na je prevzela skrb za del 
tega objekta, predvsem pa se 
bomo trudili, da se bo gra-
dnja obvoznice čim prej na-
daljevala. Na ovinku pri Ce-
netu so, tako kot je bilo na-
povedano, že odstranili hišo. 
Zdaj so v pripravi projekti za 
nadaljevanje oziroma do-
končanje odseka proti Škofji 
Loki. Z razširitvijo ožine pri 
Sopovtu na cesti proti Logat-
cu pa bo prav tako bistveno 
olajšan dostop do Žirov. 
Opažam, da občani očitno 
že težko čakajo na dokonča-
nje del, saj si številni hodijo 
ogledovat gradbišče. Nekaj 
cest bomo asfaltirali tudi s 
sredstvi iz občinskega prora-
čuna, obenem pa računamo 
še na sredstva direkcije za 
infrastrukturo pri preplasti-

tvi nekaterih občinskih cest, 
po katerih so uredili obvoze 
ob delih na državnih cestah 
in so zato v zelo slabem sta-
nju. 
Dobro napreduje tudi pro-
jekt gradnje nove športne 
dvorane. Dela se odvijajo še 
celo malo hitreje, kot je bilo 
v načrtu. V teh dneh bo ob-
javljen razpis za najem pro-
storov za fitnes in lokal. Va-
bim vse, ki bi bili pripravlje-
ni kandidirati, da preberejo 
razpis in oddajo svojo po-
nudbo. Prepričan sem, da 
bo novozgrajeni športni 
center v Žireh hitro zaživel, 
saj smo brez dvoma zelo 
športna občina.
Po dopustu nas na občini 
čaka pregled proračuna in 
projektov, ki potekajo ta čas, 
predvsem glavnega projekta 
športne dvorane. Pri projek-
tu gradnje doma za starejše 
pa je investitor zaradi nega-
tivnega mnenja vodarjev z 
agencije za okolje že naročil 
študijo potrebnih ukrepov, s 
katerimi bo območje, kjer je 
predviden dom, izključeno 
iz območja nizke poplavne 
ogroženosti, da se s tem 
omogoči gradnja doma. 
Tako sem še vedno prepri-
čan, da tudi ta projekt lahko 
izpeljemo do konca.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Pozornost sočloveku

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – "Prav je, da se zaveda-
mo, da nam gre dobro, pa 
tudi, da dejanska neodvisnost 
države ni plod enega samega 
zgodovinskega trenutka, 
marveč rezultat neprestanih 
prizadevanj, da bi z usodo 
svoje države ravnali vestno, 
odgovorno in razumno," je 
na slavnostni seji ob občin-
skem prazniku poudaril žu-
pan Janez Žakelj in dodal, da 
je praznovanje priložnost, da 
se veselijo doseženega in se 
obenem zavežejo, da bodo 
vsak po svojih močeh še na-
prej prispevali k uspešnemu 
razvoju kraja in države.
V nadaljevanju se je župan 
ozrl na prehojeno pot v mi-
nulem letu in se dotaknil 
tudi obetov za prihodnost. 
"Že res, da se tudi v Žireh 
čuti nekaj politične napeto-
sti, a kljub temu nam je do-
slej še uspelo preseči tisto, 
kar nas razdvaja, in stopiti 

skupaj za skupne cilje, za 
razvoj Žirov. Enotni, ne eno-
umni bomo uspevali tudi v 
prihodnje." Prepričan je, da 
imajo v Žireh dovolj razlo-
gov za praznovanje, saj živi-
jo dobro ter s svojo pridno-
stjo in znanjem uspešno 
odgovarjajo na izzive časa. V 
skupno dobro postopno iz-
vršujejo sprejeto Vizijo in 

strategijo razvoja do leta 
2025. "Lansko preverjanje 
pri občanih je pokazalo, da 
se zastavljeni cilji uspešno 
uresničujejo." Pri tem je žu-
pan posebno vesel vse večje-
ga povezovanja med društvi, 
kar dokazujejo številni do-
godki, s katerimi so pope-
strili tudi občinski praznik. 
Spomnil je tudi na nekaj 

uspešnih projektov, ki so jih 
izvedli v preteklem obdobju. 
Skoraj končan je projekt 
ureditve pločnikov na Selu, 
hitro raste tudi nova športna 
dvorana ob osnovni šoli. 
Lani so se razveselili še po-
delitve koncesije investitor-
ju, ki bo v Žireh gradil dom 
za starejše, pripravljajo tudi 
načrte za ureditev središča 
Žirov in obvozne ceste v in-
dustrijski coni. Vpogled v 
vse izvedene projekte v za-
dnjih devetih letih so obča-
nom omogočili s pomočjo 
aplikacije, ki so jo pripravili 
na občini.
Župan je prepričan, da so 
lahko ponosni na dosežke in 
razvoj, ki ga je občina doži-
vela v četrt stoletja samostoj-
ne poti. "V današnjem glo-
baliziranem svetu se zaveda-
mo, da bomo uspešni le, če 
bomo boljši in iznajdljivej-
ši," je še poudaril v svojem 
nagovoru kot uvod v podeli-
tev dveh občinskih priznanj.

Uspešno uresničujejo 
zastavljene cilje
V Kulturnem središču Stare Žiri so konec junija pripravili slovesnost ob občinskem prazniku, ki so ga 
tudi letos povezali s praznovanjem dneva državnosti.

V Kulturnem središču Stare Žiri so konec junija pripravili 
slovesnost ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. 

Mateja Rant

Žiri – S podelitvijo občinskih 
priznanj vsako leto simbolič-
no nagradijo tiste, ki so se v 
preteklem letu še zlasti izka-
zali na področju športa, kul-
ture, urejanja prostora in 
javnega življenja. Nagrade 
pa po besedah župana Jane-
za Žaklja niso le priznanja 
dobitnikom za njihovo delo, 
ampak tudi spodbuda vsem, 
ki se trudijo na svojih podro-
čjih. "Prav je, da se na zaslu-
žne in izjemne opozarja, 
tudi zato, ker nas zavedanje, 
kaj imamo, navdaja z opti-
mizmom, ki ga je med nami 
včasih žal premalo."
Na predlog občinskega odbo-
ra NSi so priznanje Občine 
Žiri podelili Primožu Erzno-
žniku za njegov doprinos k 
pestremu kulturnemu življe-
nju v občini in oblikovanju 
zavedanja o potrebi po ureja-
nju javnega prostora. "Kot 
predsednik Moškega pevske-
ga zbora Alpina je s svojo za-
gnanostjo, vztrajnostjo in od-
prtostjo za nove obraze in 
ideje ne le dodobra osvežil 
delo zbora, ampak je s tem 
bistveno prispeval k medse-
bojnemu sodelovanju števil-
nih društev, ki delujejo v naši 
občini," so v utemeljitvi pri-
znanja zapisali predlagatelji. 

Več let je bil tudi član komisi-
je za ureditev središča Žirov, 
v okviru katere je s strokovno 
podrtimi predlogi in projekti 
skupaj z drugimi člani komi-
sije nudil pomoč arhitektom 
iz Ljubljane pri oblikovanju 
idejne zasnove ureditve osre-
dnjega prostora v kraju. Na 
njegovo pobudo so lani prvič 
uspešno izpeljali dogodek Ži-
vimo Žiri, s katerim so želeli 
osrednji prostor v kraju vsaj 
za kratek čas spremeniti v ti-
sto, kar bi nekoč lahko bil – 
središče srečevanja, druženja 
in povezovanja. Tako mu je 
po mnenju predlagateljev 
uspelo na krajanom spreje-
mljiv in razumljiv način 
predstaviti urbanistične pose-

ge v središču Žirov, ob tem 
pa je na domiseln in inovati-
ven način v pripravo in izpe-
ljavo dogodka vključil špor-
tna in kulturna društva, obe 
glasbeni šoli v kraju ter žiro-
vske podjetnike in mnoge 
posameznike. 
Na predlog Neodvisne liste za 
napredek Žirov so priznanje 
podelili še Judo klubu Žiri ob 
šestdesetletnici neprekinjene-
ga delovanja. Kot so zapisali v 
utemeljitvi priznanja, je klub 
pripomogel k veliki prepo-
znavnosti juda tako v Sloveni-
ji kot tudi v tujini. "Z gotovo-
stjo lahko trdimo, da je judo 
eden izmed najuspešnejših 
športov v Žireh, saj se klub 
ponaša z velikimi uspehi in 
dosežki tako na regijskih kot 
državnih in tudi mednaro-
dnih tekmovanjih." Številni 
člani kluba skrbijo tudi za ra-
zvoj gibljivosti, ravnotežja, 
koordinacije ter samostojno-
sti in discipline že pri naj-
mlajših. "Gojijo pa tudi ljube-
zen do juda, zdravega načina 
življenja in športa nasploh." 
Začetki juda v Žireh segajo v 
leto 1959, ko so ustanovili 
prvi judo klub, ki se mu je pri-
družilo dvajset članov. Pro-
stor za vadbo pod vodstvom 
žirovskega judoista Marjana 
Mačka so jim odstopili gasilci 
iz Žirov. Prvi predsednik klu-

ba je postal Viljem Kavčič, kar 
24 let pa je klub vodil Anton 
Mlakar. Funkcijo predsedni-
ka kluba zdaj že peto leto 
opravlja Gregor Mlinar. Ta 
čas klub šteje več kot sto čla-
nov, od tega jih redno vadi 74, 
razdeljeni pa so v pet skupin 
po starosti in znanju. Na leto 
se udeležijo okrog dvajset raz-
ličnih tekmovanj. V klubu se 
že veselijo nove večnamenske 
dvorane v Žireh ter s tem bolj-
ših pogojev za vadbo in oseb-
nostni razvoj vseh članov. 
"Šport je ob današnjem ritmu 
življenja namreč eden ključ-
nih dejavnikov našega zdrav-
ja in dobrega počutja," so 
sklenili utemeljitev priznanja. 

Dva občinska nagrajenca
Osrednjo pozornost ob občinskem prazniku so tudi letos namenili prejemnikoma letošnjih občinskih 
priznanj, to sta Primož Erznožnik in Judo klub Žiri. 

Primož Erznožnik Predsednik Judo kluba Žiri 
Gregor Mlinar
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Simon Šubic

Žiri – Območno združenje 
Rdečega križa Škofja Loka 
je sredi julija odprlo pose-
ben transakcijski račun, na 
katerem zbirajo denarno 
pomoč za družino Lukančič 
z Igriške ulice v Žireh, ki ji 
je požar uničil dom. Požar 
je izbruhnil 12. julija okoli 
23.20, ob prihodu gasilcev 
iz prostovoljnih gasilskih 
društev Dobračeva, Žiri, Ra-
čeva in Brekovice pa je bil 
že polno razvit in so plame-
ni že segali preko ostrešja. 
Stanovalci so se do njihove-
ga prihoda že sami umakni-
li iz hiše. Gasilci so požar 
omejili in pogasili, objekt 

so na koncu še prezračili, 
do jutra pa so držali požar-
no stražo. Naslednje dopol-
dne, ko je takoj steklo čišče-
nje pogorišča, so objekt za-
časno prekrili še s folijo. 
Ker je bil v požaru uničen 
večji del objekta, si je mora-
la družina Lukančič poiska-
ti začasno zatočišče pri so-
rodnikih. Pomoč Lukanči-
čevim se zbira na poseb-
nem transakcijskem raču-
nu: RKS, Območno združe-
nje Rdečega križa Škofja 
Loka, Kidričeva 1, 4220 
Škofja Loka; št. računa: 
SI56 070000000187397, 
sklic SI00 236, s pripisom 
Za družino Lukančič. Koda 
namena je CHAR. 

Pomoč družini Lukančič, 
ki ji je zgorel dom

Sredstva zbirajo na posebnem transakcijskem 
računu območnega združenja Rdečega križa.
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Mateja Rant

Žiri – Prireditev, ki so jo lani 
občani Žirov zelo dobro 
sprejeli, so letos še nadgra-
dili in ji dodali nove vsebine. 
"Povezali smo se z gasilci, ki 
pripravljajo Žirovsko noč, v 
okviru prireditve Živimo 
Žiri pa je letos potekal tudi 
Žirovski kolesarski krog," je 
zadovoljen glavni pobudnik 
prireditve Primož Erzno-
žnik. In čeprav jim je oba 
dni malce nagajalo vreme, 
jim je znova uspelo privabiti 
množico ljudi in izpeljati 
vse, kar so si zastavili.
Tako so tudi letos za dva dni 
središče kraja zaprli za ves 
promet, zamenjala pa sta ga 
otroški vrvež in smeh. Sredi-
šče kraja se je spremenilo v 
prostor druženja vseh gene-
racij. Na ta način so tudi le-
tos poskušali prikazati, kako 
bi kraj v prihodnosti lahko 
deloval brez prometa, kar 
predvideva tudi idejna za-
snova ureditve središča, ki 
so jo pripravili študenti lju-

bljanske fakultete za arhitek-
turo. Pri pripravi idejne za-
snove, ki jo je potrdil tudi 
občinski svet, je aktivno so-
delovala delovna skupina, ki 
jo je ustanovila občina. 
Omenjeno idejno zasnovo 
so si tudi tokrat obiskovalci 
prireditve lahko ogledali na 
velikem panoju in celo v vir-
tualni resničnosti. Vizualiza-
cijo ureditve središča so pri-
pravili s pomočjo arhitekta 
Mateja Kalana. "To je bilo 
obenem povabilo vsem obča-
nom, da pomagajo soobliko-
vati podobo osrednjega trga, 
na ta način pa jih želimo 
tudi pripraviti na spremem-
be, ki jih to prinaša," je ra-
zložil Erznožnik in dodal, da 
se je sicer izkazalo, da glav-
ne ceste skozi kraj za zdaj ni 
mogoče zapreti za ves pro-
met, vsaj dokler ne bo ureje-
na obvoznica. "Za začetek pa 
bi bilo treba urediti vsaj ob-
močje pred trgovino." 
Eden od glavnih ciljev prire-
ditve je tudi spodbuditi so-
delovanje in povezovanje 

med številnimi društvi, ki 
delujejo v kraju. Program je 
tako letos pomagalo soobli-
kovati dvajset društev, ki so 
prek različnih aktivnosti, ki 
so jih pripravila, predstavila 
svojo dejavnost. Petkov ve-
čer je bil po Erznožnikovih 
besedah prvenstveno name-
njen predstavitvi žirovskih 
pevskih, glasbenih in ple-
snih skupin. Na odru sta se 
tako predstavili obe glasbeni 
šoli, nastopila sta tudi Moški 
pevski zbor Alpina in žen-
ska vokalna skupina AddBe-
at, prave zvezde večera pa so 
bili Rock School Band, je 
poudaril Erznožnik. Med 
nastopi glasbenikov in pev-
cev so dogajanje na odru po-
pestrile še hip hop in orien-
talske plesalke. V petek so se 
odvijali tudi turnirji v šahu, 
taroku in igri človek, ne jezi 
se, pomeriti se je bilo mogo-
če v prstometu, spretno-
stnem rolanju in kotalkanju, 
postavili so tudi improvizi-
rano otroško igrišče in ple-
zalno steno. V soboto so naj-

prej na pot pospremili kole-
sarje in tekače na Žirovskem 
kolesarskem krogu, ki se ga 
je letos po besedah predse-
dnice Turističnega društva 
Žiri Majde Treven udeležilo 
112 kolesarjev, od tega jih je 
39 prevozilo celotno traso, 
dolgo 56 kilometrov. Naj-
mlajši, opogumilo se jih je 
kar deset, pa so se skupaj s 
starši podali na kolesarsko 
pustolovščino. Gasilci Pro-
stovoljnega gasilskega dru-
štva Dobračeva so prikazali 
vajo posredovanja ob pro-
metni nesreči, obiskovalci 
pa so si dopoldne lahko 
ogledali še prikaz izdelova-
nja čevljev po starem, prikaz 
izdelave čipke in predstavi-
tev čebelarske dejavnosti. 
DPD Svoboda je v sodelova-
nju z osnovno šolo uprizori-
lo gledališko predstavo Mar-
tin Krpan, žirovski študenti 
so pripravili bolšji sejem, 
knjižnica pa izmenjavo 
knjig in otroške delavnice. 
Ogledati si je bilo mogoče še 
prikaz delovanja ekipe prve 

pomoči, nastopila je tudi 
Folklorna skupina Zala. V 
soboto se je odvijala še ulič-
na košarka, dobro pa je po 
Erznožnikovih besedah 
uspela tudi "odprta kuhi-
nja", v okviru katere so br-
bončice obiskovalcev razva-
jali ribiči, lovci, kmečke 
žene in taborniki. 

Letos jim je tako k sodelova-
nju uspelo pritegniti še več 
društev kot lani, kar jim 
daje nov zagon za priho-
dnje leto, je poudaril Erzno-
žnik, ki že razmišlja, katera 
društva bi bilo še smiselno 
povabiti zraven in tako po-
skrbeti za še pestrejšo po-
nudbo.

Promet zamenjal otroški vrvež
Po lanski uspešni izvedbi prireditve Živimo Žiri so žirovska društva letos znova združila moči in v sodelovanju z občino drugič pripravila prireditev,  
ki so jo tokrat še razširili, saj so jo povezali z Žirovsko nočjo in Žirovskim kolesarskim krogom.

Promet v središču kraja sta za dva dni zamenjala otroški vrvež in smeh. / Foto: Tanja Mlinar

DPD Svoboda je v sodelovanju z osnovno šolo uprizorilo 
gledališko predstavo Martin Krpan. / Foto: Tanja Mlinar

Prireditev so letos združili tudi z Žirovskim kolesarskim krogom. / Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Žiri – V Kinu pod zvezdami 
so letos prikazali animirane 
filme za odrasle Špele Ča-
dež, ki je zaslovela s svojima 
animiranima filmoma Boles 
in Nočna ptica, za katera je 
prejela že več kot sto nagrad 
in nominacij. Njeno delo so 
opazili tudi v filmski akade-
miji za podeljevanje oskar-
jev in jo povabili k sodelova-
nju. Kot je razkrila v pogovo-
ru s filmskim poznavalcem 
Gorazdom Trušnovcem, je 

animirani film tako v svetu 
kot pri nas vedno bolj iskan 
oziroma "vroče blago".
Mednarodni preboj je dose-
gla že s svojim prvim fil-
mom Boles, ki je nastal po 
kratki zgodbi Maksima Gor-
kega in s katerim je začela 
žeti tudi mednarodne nagra-
de. "Čeprav je zgodba stara 
že devetdeset let in je nasta-
la v nekih drugih časih in 
drugačnem okolju, sem za-
čutila, da je to zgodba, ki jo 
želim povedati," je razložila 
Špela Čadež in dodala, da se 

je v svoji animirani pripove-
di sicer precej odmaknila od 
originala, a ohranila bistvo: 
"To je še vedno zgodba o 
osamljenosti." Raje kot v li-
teraturi pa navdih za ustvar-
janje črpa iz svojega življe-
nja, je priznala. Tako je na-
stala tudi Nočna ptica, v ka-
teri je poudarila problem al-
koholizma. "Pogosto meni-
mo, da gre za zelo slovenski 
problem, v bistvu pa je glo-
balen," ob odzivih na svoj 
film ugotavlja Špela Čadež. 
Čeprav se danes večina ani-

miranih filmov ustvarja s 
pomočjo računalnika, sama 
ostaja zvesta lutkam. "Rada 
raziskujem materiale, si pri 
delu 'umažem prste'," je ra-
zložila in dodala, da si rada 
vzame čas, da ideja dozori. 
"Nekaj minut dolg film sem 
ustvarjala dve leti," se je po-
smejala. 
Čeprav so razmere za neod-
visne filmske ustvarjalce v 
Sloveniji po njenih besedah 
zelo neprijazne, se zjutraj še 
vedno z veseljem odpravi na 
delo. Ta čas se posveča svo-

jemu novemu projektu z na-
slovom Steakhouse, pri ka-
terem sodeluje z Nemci in 
Francozi. Tudi pri tem pro-
jektu si je izbrala zelo težko 

temo, in sicer psihično nasi-
lje. A tako kot v svojih prej-
šnjih filmih tudi pri tem ne 
želi moralizirati, je še pou-
darila.

Filmski večer pod zvezdami
V letošnjem Kinu pod zvezdami so v Kulturnem središču Stare Žiri v začetku julija gostili režiserko 
animiranih filmov Špelo Čadež, ki velja za najboljšo filmsko ustvarjalko na področju animiranega 
filma pri nas. Je tudi prva in doslej edina Slovenka, ki ima glas pri podeljevanju oskarjev.

Na filmskem večeru pod zvezdami so letos gostili režiserko 
animiranih filmov Špelo Čadež.
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Koncert

30. avgust ob 20h
Škofjeloški grad

www.pisanaloka.si
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Igor Kavčič

Se vam deset let zdi veliko 
ali malo?
Kakor se vzame. Verjetno je 
odgovor odvisen predvsem 
od tega, kaj vse in koliko člo-
vek doživi v takem obdobju. 

Sprašujem namreč zato, ker 
bo letos minilo deset let, od-
kar pojete v Perpetuum Jaz-
zile ...
Se mi je zdelo ... Res sem že 
dolgo v Perpetuum Jazzile 
(PJ), a minilo je tako hitro, 
da komaj verjamem. Zbrala 
sem pogum, se novembra 
2009 udeležila prve avdici-
je, tri mesece kasneje pa 
smo bruci prišli na prvo 
vajo. Sami smo se morali 
naučiti ves repertoar, opra-
vljati več krogov avdicij, da 
smo septembra 2010 lahko 
prvič stopili na oder. Spo-
mnim se svojega prvega 
koncerta. To je bilo za Pink 
TV na ljubljanskem Prešer-
novem trgu. Takrat se zna-
nje koreografije na avdicijah 
ni preverjalo tako kot se da-
nes in brucke smo znale 
samo skladbe, brez koreo-
grafije. Sploh nismo pomi-
slile, da bo treba izvajati še 
koreografijo! Med tonsko 
vajo in nastopom smo se pa-
nično učile gibov iz posnet-
kov PJ naspletni strani You-
Tube, da bi vsaj približno 
znale tistih nekaj gibov. Kar 
je bilo še huje, nastop je 
snemala televizija, zato smo 
ves čas upale, da kamere 
niso ujele kakih večjih na-
pak. Je bilo pa zato na odru 
veliko smeha starih članov.

S PJ ste že večkrat nastopili 
v Škofji Loki, če se ne mo-
tim, pa boste tokrat prvič 
peli na odprtem odru na Lo-
škem gradu. Vas takrat, ka-
dar pojete doma, prevevajo 
posebni občutki?
Poseben čar je, ko nastopaš 
pred domačo publiko. Na 
gradu še nismo nastopali, 
česar se že zelo veselim. 
Loka je čarobno mesto, grad 
pa še tista pika na i, zaradi 
katere bo ta koncert še lepši.

Vaš zadnji projekt Le slo-
vensko, ki obsega skladbe in 
aranžmaje iz slovenske glas-
bene zakladnice, ste premi-
erno izvedli lani novembra. 
Kakšen program lahko pri-
čakujemo na tokratnem 
koncertu?
Za lanski letni koncert v Sto-
žicah smo se odločili, da bo 
tema koncerta Le slovensko. 
Večina programa je bila sve-
ža, nekaj starih skladb pa 
smo obudili na novo. Iz na-
bora pesmi, ki bi lahko obse-
gal repertoar vsaj za tri celo-
večerne koncerte, bomo iz-
brali skladbe, s katerimi v 
Škofji Loki še nismo nasto-

pali. Med njimi bodo tako 
slovenski kot tuji hiti. 
Program je sicer vedno odvi-
sen od trenutne zasedbe, 
vsekakor pa bo vseboval ne-
kaj naših uspešnic, kot sta 
na primer Africa in Avsenik 
Medley, ki ju izvajamo na 
vsakem koncertu.

PJ je neke vrste glasbeni la-
boratorij, saj vedno znova 
išče nove svetove znotraj 
zborovske glasbe. Kako vi 
kot izkušena pevka vidite to 
glasbeno usmeritev, jo lah-
ko označite tudi kot beg od 
pevske rutine?
O, glasbeni laboratorij, kako 
lep opis! Ravnokar smo za-
čeli pripravljati novo dejav-
nost – izobraževanje. Odlo-
čili smo se, da vse znanje 
ritmične vokalne glasbe in 
izkušnje, ki smo jih pridobi-
li v teh letih predvsem pod 
skandinavskim vplivom Pe-
dra Karlssona, našega glas-
benega mentorja in vseh 
učiteljev iz tujine, ki nas re-
dno poučujejo, prenesemo 
naprej. V Sloveniji bomo 
najprej začeli z glasbenimi 
uricami v nekaterih vrtcih in 
osnovnih šolah, starejše 
bomo poučevali vokalno 
tehniko in pevsko estetiko 
sodobne glasbe, saj imamo 
v svojih vrstah kar nekaj 
zelo dobrih vokalnih učite-
ljev. Kasneje bomo dodali 
tudi delavnice za pevske 
zbore, delavnice ob koncu 
tedna, poletno glasbeno var-
stvo, pevske kampe ... Imeli 
smo že več delavnic ob kon-
cu tedna v Nemčij in tudi 
nekaj projektov z našimi 
zbori – in udeleženci so bili 
navdušeni. Ko sem to idejo 

predstavila pevcem, so jo 
močno podprli, vsi pa se za-
vedamo, da bo to kar velik 
organizacijski zalogaj. Z 
managerjem Boštjanom 
Usenikom tako letošnje po-
letje pripravljava vse potreb-
no, da bomo sredi septem-
bra začeli tudi to dejavnost.

Hkrati pa je zbor tudi glas-
bena institucija, kot dobro 
urejeno podjetje. Kako še 
drugače prvo sopranistko z 
diplomo s Fakultete za ma-
tematiko uporabijo v zboru?
Skoraj vse stvari delamo 
sami. Res je zanimivo, koli-
ko talentov in znanja je v 
naši zasedbi, od izkušenj iz 
odnosov z javnostmi, mar-
ketinga in videoprodukcije 
do učiteljev vokalne tehnike 
in študentov oziroma diplo-
mantov akademije za glas-
bo. V skupini uporabimo 
tudi znanje naših ekonomi-
stov, pravnika, programer-
jev, zdravnika, fizioterapev-
tke, slednje tudi pridno iz-
koriščamo po dolgih vo-
žnjah z avtobusom.
Sama sem bila na začetku 
predsednica nadzornega od-
bora, zdaj pa sem že osmo 
leto članica upravnega odbo-
ra, ki odloča o vseh po-
membnih in strateških od-
ločitvah. Skrbim za finance, 
pripravim in izberem pevce 
za napovedi skladb med 
koncertom, kadar snemamo 
večje koncerte za televizijo z 
režiserjem v postprodukciji 
naredim finalno montažo, 
sem v notranji ekipi za vide-
ospote in video produkcijo 
... Vsak koncert in veliko vaj 
namreč posnamemo, kar 
nam pomaga pri koreograf-

skih vajah, umetniško vod-
stvo pa vse preposluša, da 
kasneje na vajah lahko kaj 
popravimo. Velikokrat tako 
kamera ujame tudi kake 
smešne trenutke, kar na 
koncu leta skupaj pogleda-
mo in se smejimo lastnim 
nerodnostim. 

Kaj je tisto, kar si sami kot 
pevka najbolj želite doseči v 
PJ oziroma skupaj z njim?
Osebno si želim, da ostane-
mo taka družina, kot smo. 
Zelo dobri prijatelji, ki se 
zabavajo vsak trenutek, ko 
so skupaj. Obožujem turne-
je, ko smo veliko skupaj in 
ko se praktično ves čas kaj 
zanimivega dogaja. Polno je 
smeha in po koncertu na av-
tobusu domov kljub utruje-
nosti pogosto kdo igra kitaro 
in zraven pojemo vso pot do 
Ljubljane. Zgodilo se nam je 
celo, da je bil po 15 urah vo-
žnje domov iz Nemčije na 
avtobusu tak žur, da je mo-
ral voznik še en krog okrog 
ljubljanske obvoznice, zaba-
vo pa smo nato nadaljevali 
še na parkirišču.

Kako sicer usklajujete delo-
vanje v zboru (vaje, priprava 
novih projektov, koncerti, 
potovanja) s svojo poklicno 
potjo?
Vaj, koncertov, snemanj vi-
deospotov, avdio snemanj v 
studiu ... je res veliko. Eno 
leto smo imeli v povprečju 
vsak drugi dan neko aktiv-
nost. Ni treba, da si na vseh 
prisoten. Približno pet pev-
cev poje isti glas, priporočlji-
vo pa je, da so na koncertu 
vsaj trije iz iste sekcije. Ko 
sem prišla v PJ, so mi naj-
prej povedali, da je to najbolj 
pomembna nepomembna 
stvar v mojem življenju, in 
to res drži. 
Meni usklajevanje kar dobro 
funkcionira. Eni imajo dru-
žine, redne službe, ne vem, 
kako jim uspeva vse to. Gle-
de tega mi je mogoče malo 
lažje. Imam namreč svoje 
podjetje in v Stari Loki in-
štruiram matematiko in fizi-
ko. Nekateri učenci oziroma 
dijaki hodijo redno vsak te-
den po dodatno razlago sno-
vi, da lažje sledijo pri pouku 
oziroma da jim pomagam 
do dobrih ocen, drugi pa pri-
dejo le pred testi. Tako 
imam dokaj prožen urnik, 
da lahko kaj postorim še za 
PJ oziroma se udeležim tur-
neje.

Kako boste sicer obeležili 
svojo desetletnico v PJ? 
O tem še nisem razmišljala. 
Od moje generacije nas je 
skupaj začelo sedem, stali 
sva samo še dve. Najverje-
tneje bova na vajo prinesli 
kake dobrote, kot je navada 
ob rojstnih dnevih.

Smo ena velika družina
Konec avgusta na Loški grad prihaja v svetu najbolj prepoznavna slovenska vokalna zasedba 
Perpetuum Jazzile. O življenju v tej veliki pevski in prijateljski družini sva se pogovarjala s 
Škofjeločanko sopranistko Bojano Bergant.

Bojana Bergant bo letos obeležila deset let prepevanja  
v skupini Perpetuum Jazzile. / Foto: osebni arhiv

Desni roki dveh zelo dejavnih žensk v kulturnem utripu 
"škofovskega mesta". Tako enaki pa tako različni. I. K. 
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1  

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

na: narocnine@g-glas.si. 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.

15
EUR
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Poclain Hydraulics  
išče mlade sodelavce  
Razpisujemo kadrovske štipendije za kovinarje, strojnike, 
mehatronike in logiste 
V podjetju Poclain Hydraulics, ki je del francoske skupine Poclain, iščemo bodoče nove 
sodelavce za delo v razvoju, na področju kakovosti in v proizvodnji. V svoje vrste vabimo 
motivirane študente, ki bodo po končanem šolanju sodelovali pri razvoju in trženju naj-
naprednejših sistemov hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu, ter dijake in va-
jence tehničnih smeri za delo v vse bolj avtomatizirani proizvodnji.  

V šolskem letu 2019/20 razpisujemo štipendije za študente in dijake:
• diplomirane inženirje strojništva, mehatronike in logistike,
• strojne tehnike in oblikovalce kovin, 
• vajence iz programov oblikovalec kovin ali strojni mehanik. 

V moderni tovarni v Žireh proizvajamo hidravlične komponente in sisteme za najzahtev
nejše kupce in smo v svetu med najprepoznavnejšimi na področju ventilov za hidravlične 
transmisije. Kot uspešno mednarodno podjetje, tradicionalno zavezano k inovacijam, 
skozi štipendijsko politiko skrbno načrtujemo tudi zapolnitev delovnih mest v prihodnjih 
letih. Kandidatom nudimo mesečno štipendijo, praktično izobraževanje na projek-
tih, mentorstvo pri izdelavi strokovnih nalog ter počitniško delo. V stimulativnem 
delovnem okolju bodo našim bodočim sodelavcem odprte tudi možnosti za dodatno izo-
braževanje in nadalnji razvoj kariere doma ali na tujem.  

V svoji prošnji za štipendijo navedite: *katero izobraževalno institucijo boste obiskovali v šolskem letu 2019/2020 
*zadnje spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih *zakaj bi želeli biti štipendist v podjetju Poclain Hydraulics.

Prijave pošljite najkasneje do 30. 8. 2019 na naslov 
Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri, 
ali na elektronski naslov: zaposlitev@poclain.com.

Škofja Loka – Loški umetniški festival LUFt se je na Cankar-
jevem trgu v Škofji Loki že dobro prijel in postal ena tradici-
onalnih prireditev v mestu med Sorama. Prvo julijsko sobo-
to je znova postavil svoje stojnice in poleg unikatnih izdel-
kov na njih kot običajno ponudil tudi živahno dogajanje. 
Tokrat je na njem gostovala Ana Desetnica z žonglersko 
predstavo Diabolissimo z avstrijskim umetnikom Abraha-
mom Thilom. Predstava je privabila množico gledalcev in 
jih osupnila z navdušujočimi točkami. Na Cankarjevem trgu 
se je tega dne ustavil tudi FerFudov tovornjaček s TopDogi, 
popoldne pa so na svoj račun prišli otroci, ki so jim Kranjski 
komedijanti uprizorili pravljično igro Žogica Marogica. 

Na LUFtu gostovala Ana Desetnica
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Škofja Loka – Vse do konca šolskih počitnic Društvo prijate-
ljev mladine Škofja Loka organizira brezplačne počitniške 
aktivnosti za otroke pod imenom Dobimo se ob pol desetih. 
Potekajo vsak dan od 9.30 do 12.30, ko se dobijo na igrišču 
za odbojko na mivki pri Osnovni šoli Jela Janežiča. Program 
dejavnosti je namenjen otrokom od prvega do sedmega ra-
zreda. Skupaj ustvarjajo različne izdelke, se izražajo v Knji-
žnici Ivana Tavčarja Škofja Loka, v Loškem muzeju na gradu 
ter v Centru Duo v mestnem jedru. Igrajo se družabne igre, 
spoznavajo lepote Škofje Loke in okolice, ustvarjajo nova 
prijateljstva, se kopajo na kopališču in počnejo še mnogo 
zabavnih in ustvarjalnih stvari. 

Tudi avgusta počitniške dejavnosti

Spoštovani pohodniki, turni  
kolesarji, ljubitelji gorske narave!

Vabimo vas, da kot posameznik ali skupina obiščete  
cerkljanski očak, 1630 m visoki Porezen.

Do njega vodijo poti iz različnih izhodišč (Petrovo Brdo, Pod-
brdo, Davča, Cerkno, Poče, Labinske lehe, Vrh ravni – čez Otav-
nik, Tuškov grič – mimo Podgozdarja ali čez Kopo). Vse poti so 
lahke in označene, kljub temu pa se je treba vzpenjati vsaj 2,5 
do 3 ure). V tem poletnem času cveti na južnih pobočjih Pore-
zna alpska možina, oči pa si lahko napasete tudi na preosta-
lem gorskem cvetju, ki ga na Poreznu ne manjka. Jutranjiki 
boste očarani nad sončnim vzhodom ali srečanjem z divjim 
petelinom. Po dospetju na vrh Porezna boste v lepem vreme-
nu deležni krasnih razgledov na vse štiri strani neba. Spome-
nik na vrhu vas bo spomnil na dogodke vojnih dni, ob zado-
stni količini časa pa se lahko podate tudi v rove, ki jih skriva 
pod površjem.

Niže pod vrhom stoji planinska koča, ki je preurejena italijan-
ska kasarna in za katero skrbimo cerkljanski planinci. Letos 
praznuje 70. obletnico odprtja, ki jo bomo obeležili na sreča-
nju planincev 18. avgusta, skupaj s praznovanjem 115. oble-
tnice ustanovitve našega planinskega društva-PD Cerkno, 
zato ta dan še posebej toplo vabljeni, da nas počastite s  
svojim obiskom.

Koča je v času letne sezone stalno odprta, izven sezone pa ob 
koncu tedna in praznikih, če to dovoljujejo vremenske razmere.

Varen korak in varno kolesarjenje vsem obiskovalcem  
Porezna želimo cerkljanski planinci.

www.planinsko-drustvo-cerkno.si
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KAPUCINSKI TRG 8
4220 ŠKOFJA LOKA

SKRBNIK STRANK
Opis delovnega mesta:
V svoj kolektiv si želimo sprejeti sodelavca/ko, ki bo samostojno 
komuniciral/a pisno in preko telefona s strankami našega naročnika –
večje mednarodno podjetje, ki je na svojem področju med vodilnimi. 

Delo obsega: 
–  stalno izpopolnjevanje in spremljanje novosti,
–  sprejem klicev in podajanje informacij preko elektronske pošte,  

spletnega klepeta,
–  klicanje strank z namenom podajanja ali preverjanja informacij,
–  prenos znanja sodelavcem in podpora ostalim oddelkom  

znotraj podjetja.

Pričakujemo:
–  odlično govorno in pisano znanje slovenskega jezika in  

znanje angleškega jezika,
–  dobre komunikacijske sposobnosti in veselje do dela s strankami,
–  dobro znanje uporabe računalnika in programov,
–  sposobnost ekipnega dela,
– iznajdljivost, zanesljivost in samostojnost pri delu.

Nudimo:
– redno dolgoročno zaposlitev v mladi ekipi, 
– dodatno stimulativno plačilo za dobre rezultate,
– stalne izzive in možnost izobraževanja.

Priložnost bi v prvi vrsti radi ponudili invalidni osebi, seveda pa 
nam pošljite prošnje tudi ostali zainteresirani. Prijave pričakujemo na: 
info@prizma-ip.si. 

Prizma IP
invalidsko podjetje d.o.o.

V Škofji Loki od leta 2002 deluje 
klicni center, ki nudi zaposlitev 
tudi invalidnim osebam. Od 
prve ideje, da delovno mesto 
prilagodimo slepim osebam, pa 
do danes smo pridobili veliko 
izkušenj in zadovoljnih naročni-
kov. Naši naročniki so v nas pre-
poznali zanesljivega partnerja, 
saj se v njihovem imenu oglasi-
mo na telefonski klic, odgovori-
mo na elektronsko pošto, vrne-
mo zgrešeni klic ali prevzame-
mo spletni klepet. Nesprejeti 
klic ali prepočasen odgovor na 
elektronsko pošto je v dana-
šnjem času zamujena prilo-
žnost, zato v imenu naročnikov 
poskrbimo, da so klici sprejeti 
takoj, kličoči pa prejmejo odgo-
vor na svoje vprašanje.
Podjetja običajno nimajo mo-
žnosti in usposobljenih sode-
lavcev, da bi lahko sami poklica-
li svoje uporabnike in preverili 
zadovoljstvo z opravljeno stori-
tvijo ali pridobili nove stranke. 
Pri nas to lahko naredimo stro-
kovno in hitro. Zavedamo se, da 
je ključ do uspeha pravilni pri-
stop do strank, zato se nepre-
stano izobražujemo. Da smo pri 
delu konkurenčni, uporabljamo 
programsko opremo, ki omogo-
ča sprotno beleženje odgovo-

rov in namesto nas prevzame 
zamudno upravljanje telefona 
npr.: klicanje, ponovitev klicanja 
v primeru zasedenih linij, klica-
nje povratnih klicev … Naši na-
ročniki so tako večja podjetja 
kot tudi samostojni podjetniki. 
Strankam nudimo stalno dose-
gljivost in takojšnjo odzivnost, 
kar se odraža v večjem zado-
voljstvu njihovih kupcev in po-
sledično boljšem poslovanju. 
Naročnikom lahko pridobimo 
nove stranke za njihovo stori-
tev, izdelek, izobraževanje ali 
prek ankete pridobimo mnenje 
strank za lažje odločanje. Na 
tem področju zelo dobro sode-
lujemo tudi z Gorenjskim gla-
som. Verjetno smo v preteklo-
sti že govorili z marsikom od 
vas, ko smo vas povabili k naro-
čilu ali smo vas povprašali po 
vašem mnenju v lokalni anketi 
ali anketi v času volitev. Od leta 
2014 delujemo samostojno kot 
Prizma, invalidsko podjetje s 
sedežem na Kapucinskem trgu. 
Smo majhen in povezan kolek-
tiv osmih sodelavcev. Naše sto-
ritve lahko podjetja koristijo 
tudi kot možnost nadomestne 
izpolnitve kvote. Če tudi vi po-
trebujete naše storitve, nas po-
kličete na 04 / 517 00 00.

Neodgovorjen klic – 
izgubljena priložnost?

Vilma Stanovnik

Kljub poletni vročini se je na 
prvo julijsko nedeljo zjutraj 
kar 43 tekačev in devet teka-
čic ob 7. uri podalo na 12-
urni slovenski tek, ki je pote-
kal na krožni progi po sta-
rem Kranju. Ob 13. uri se jim 
je pridružilo še 27 tekačev in 

osem tekačic, ki so se odloči-
li, da bodo tekli šest ur, saj se 
je za vse skupaj tekmovanje 
v središču Kranja zaključilo 
natanko ob 19. uri. Najboljši 
so bili tisti, ki so v tem času 
pretekli največ slabega 1,3 ki-
lometra dolgih krogov. 
V moški konkurenci se je 
kot najbolj vztrajen izkazal 

Uroš Srnec iz Logatca, ki je 
v dvanajstih urah pretekel 
kar 106 krogov oziroma na-
tanko 137,352 kilometra. Na 
progi so se izkazali tudi ta-
kači s škofjeloškega konca, 
zlasti iz Poljanske doline, ki 
so vztrajno premagovali 
kroge po kranjskih ulicah. 
Tako je odlično šlo Gašper-
ju Debeljaku, ki je pretekel 
devetdeset krogov oziroma 
dobrih 116 kilometrov, 
Luka Stanonik pa je prete-
kel 87 krogov oziroma blizu 
113 kilometrov. 
Prav tako se je z vztrajnostjo 
izkazal Matjaž Mrak, ki je 
krožno progo premagal 84-
krat in pretekel dobrih 109 
kilometrov. "Udeležil sem 
se že stokilometrskega teka, 
na 12-urnem pa do sedaj še 
nisem bil. Tudi sicer hodim 
na maratone in ultramarato-
ne, gotovo pa je bil današnji 
tek zame najdaljši. Ambient 
tukaj v Kranju je za takšno 
prireditev res super. Bilo pa 
je res vroče, tako da je bila 
popoldanska ploha, ki smo 
jo tudi doživeli, prav dobro-
došla, saj se je nato malce 
shladilo," je povedal Matjaž 
Mrak iz Gorenje vasi in po-
jasnil, da so se teka s prijate-
lji udeležili na povabilo vod-
je prireditve Klemena Bo-

štarja in tudi zaradi novega 
izziva. "Zadnje čase se ude-
ležujem predvsem tako ime-
novanih trail tekaških prire-
ditev. Na prireditve hodim 
zaradi družbe, seveda pa se 
tudi potrudim po svojih mo-
čeh. Še daleč pa rezultat ni 
najpomembnejši," je pove-
dal Matjaž Mrak.
V teku je užival tudi škofje-
loški ultramaratonec Boris 
Kolman, ki je gledalce in 
sotekače v vsakem krogu 
nasmejal z vzvratnim te-
kom skozi cilj. "Kljub temu 
da sem bil prejšnji mesec 
že na tekmi tekaškega pu-
šeljca, sem se odločil, da se 
znova preizkusim. Tokrat 
sem prišel v Kranj pred-
vsem zato, da uživam, in 
zaradi družbe. Dobro sem 
spoznal vse ulice in hiše v 
starem Kranju. Na koncu 
smo se spodbujali med se-
boj, prav tako so nas spod-
bujali navijači ob progi," je 
povedal Kolman, ki je prete-
kel 55 krogov, kar je pome-
nilo nekaj več kot 71 kilo-
metrov. "Tečem zato, ker se 
ob teku dobro počutim. Če 
je tek omejen z uro, se tega 
skušam držati, če ni, pač te-
čem zato, ker se imam fle-
tno in srečujem prijatelje," 
je še dodal Boris Kolman.

Izkazali so se  
z vztrajnostjo
Kar nekaj navdušenih tekačev s škofjeloškega konca se je prvo julijsko nedeljo spopadlo z 12-urnim 
slovenskim tekom, ki je letos prvič potekal po kranjskih ulicah.

Matjaž Mrak in Luka Stanonik na teku pri Globusu

Boris Kolman med tekom v starem Kranju
Gašper Debeljak je po kranjskih ulicah zaokrožil kar 
devetdesetkrat.

Vilma Stanovnik

Sredi tega meseca je na alpi-
nistični odpravi na šesttiso-
čak Tahu Rutum v Karako-
rumu v Pakistanu v baznem 
taboru umrl 25-letni alpinist 
Janez Svoljšak iz Škofje 
Loke, član AO PD Kranj. 
Med spanjem malo pred če-
trto uro zjutraj je izgubil za-
vest in prenehal dihati. V 
baznem taboru so takoj za-
čeli izvajati nujno medicin-
sko pomoč, a žal zaman. 
Janez Svoljšak je v preteklo-
sti že plezal na alpinističnih 
odpravah v Pakistanu, Pata-
goniji in na Aljaski, kombi-
nirane smeri oziroma slapo-
ve v kanadskem Skalnem 
gorovju ter Montani in Kolo-
radu v ZDA. Med njegovimi 
vzponi izstopata tudi solo 
vzpon v severni steni Mat-
terhorna in solo vzpon na 
Mont Blanc v enem dnevu 
po grebenu Innominata. 
Leta 2016 je bil evropski pr-
vak v lednem plezanju in 
zmagovalec na tekmi svetov-
nega pokala. 

Športnik, ki smo ga prijate-
lji in znanci poznali kot na-
smejanega, vendar skro-
mnega fanta, je leta 2018 
prejel tudi Bloudkovo pla-
keto za svoje vrhunske do-
sežke. 
"Priznanje mi veliko pome-
ni in je dokaz, da so opaženi 
tudi športi, ki niso medijsko 
zelo odmevni," je takrat po-
vedal Janez Svoljšak. 
Radi se ga bomo spominjali.

Umrl je Janez Svoljšak
Na odpravi v Pakistanu je umrl mladi škofjeloški 
vrhunski alpinist Janez Svoljšak.

Janez Svoljšak je lani za 
svoje dosežke prejel tudi 
Bloudkovo plaketo.
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 8. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

Vilma Stanovnik

Rok Turk in Blanka Kacin 
sta že na petkovem uvodu 
postavila najhitrejši čas na 
obeh hitrostnih preizku-
šnjah in si priborila lepo 
prednost skoraj dvanajstih 
sekund. Tudi v soboto po-
sadka Hyundai Slovenija 
svoje taktike ni spreminjala. 
Tako sta Turk in Kacinova 
osvojila vse štiri hitrostne 
preizkušnje in prednost po-
večala na več kot 25 sekund. 
Z atraktivno vožnjo sta nav-
duševala številne gledalce, ki 
so se zbrali ob trasi relija. Ni 
pa vse šlo gladko. Na popol-
danski hitrostni preizkušnji 
Dražgoše sta v enem izmed 
zavojev zadela obcestni znak 
in se zavrtela. Ob tem je mo-
tor dirkalnika ugasnil in kar 
nekaj sekund je preteklo, 
preden sta lahko nadaljevala. 
V cilju hitrostne preizkušnje 
je skupna prednost pred tek-
meci znašala le še devet se-
kund in obetal se je napet 
obračun v zadnjem krogu.

Rok in Blanka sta prednost 
vendarle ohranila do cilja, 
kjer sta se lahko skupaj z 
ekipo Friulmotor, ki skrbi 
za njun dirkalnik Hyundai 
i20 R5, veselila nove zmage 
v letošnji sezoni. 
Zmaga na Rallyju Železniki 
je bila za Roka in Blanko 
trojna, saj sta poleg zmage v 
slovenskem državnem pr-
venstvu vknjižila zmago 
tudi v mednarodnem hrva-

škem conskem prvenstvu in 
pa zmago v prvenstvu FIA 
centralnoevropske cone. 
Po divizijah slovenskega dr-
žavnega prvenstva so bile 
najhitrejše posadke Rok 
Jerkič in Marko Stopar (MG 
ZR 105) v diviziji 1, Tim No-
vak in Uroš Ocvirk (Opel 
Adam R2) v diviziji 2, in 
Domen Agnič in Jure Pod-
pečan (BMW M3 E30) v di-
viziji 3.

Turk znova najboljši
Konec junija so se dirkači na reliju v Železnikih in okolici borili za nove 
točke državnega prvenstva, lanskoletno zmago pa sta ubranila Rok Turk  
in Blanka Kacin.

Na ovinkih sta se najbolje znašla Rok Turk in Blanka Kacin. 

Vilma Stanovnik

Zmagovalec 21. Zlate čipke 
Aleš Pirih (KK Kranj) je za 
15 kilometrov dolg vzpon iz 
Železnikov do kmetije Pr' 
Vrhovc v Davči potreboval 
34 minut in 56 sekund. V 
zadnjem vzponu in nato v 
cilju je namreč le za las 
ugnal Primoža Porento 
(Šibo), zmagovalec lanske 
jubilejne izvedbe dirke An-
drej Draksler (Koloka) pa je 
bil tretji. 
"Na dirki za zlato čipko sem 
prvič nastopil že pred deseti-
mi leti, ko smo se vzpenjali 
še proti Soriški planini, po-
tem pa še kar nekajkrat. To-
krat je bila dirka precej po-
časna. V klanec so Porenta 
in drugi pritisnili, jaz pa 
sem zaostanek nadoknadil 
na ravninskih delih in jih 
ujel. Na zadnjem klancu 
pred ciljem sem se odločil, 
da jih poskusim prehiteti, 
kar mi je tudi uspelo," je po-
vedal 19-letni Aleš Pirih iz 
Železnikov in dodal: "Letos 
sem bil tudi v ekipi za dirko 
Po Sloveniji. Žal sem jo za-
radi krčev končal že prvi 
dan, saj sem pred nekaj me-
seci padel in za takšno pre-
izkušnjo še nisem bil zado-
sti pripravljen. Na domačo 
dirko za zlato čipko pa ve-
dno, če le nimam drugih ob-
veznosti, rad pridem, čeprav 
mi klanci ne ležijo najbolj. 
Letos imam v programu še 
nekaj dirk, nastopil pa bom 
tudi na Dirki po Kranju."
"Zmaga mladega domačega 
kolesarja je za nas organiza-
torje dodatna pohvala, saj je 
Aleš rasel z našo dirko – in 
upam, da ga je tudi naša dir-
ka navdušila za kolesarjenje. 
Veseli nas, da imamo tudi v 
naši dolini kolesarja, ki 

uspešno tekmuje v sloven-
ski in mednarodni konku-
renci. Upam, da bo še na-
predoval," je povedal pred-
sednik Športnega društva 
Kamikaze Roman Prezelj.
Že druge zlate čipke se je v 
Davči veselila Tamara Grm 
iz Bohinja, ki je bila najbolj-
ša med dekleti tudi pred 
dvema letoma. Letos je bila 
v cilju s časom 37 minut in 
50 sekund. Drugo mesto v 
ženski konkurenci je osvoji-
la Matejka Prešeren (KK Za-
vršnica), tretje pa Lilijana 
Švab (Bam.Bi). 
Dirka je štela tudi za prven-
stvo Občine Železniki, po 
kategorijah pa so zmagali: 
Enej Božnar Prosen, Aleš 
Pirih, Igor Bertoncelj, Jure 
Čadež, Anton Demšar, Ja-
nez Frelih, Jože Šmid in 
Urša Habjan.
"Z udeležbo 116 kolesark in 
kolesarjev ter tudi z vreme-
nom in potekom dirke smo 
zelo zadovoljni. Veseli nas, 
da je kljub množici rekrea-

tivnih kolesarskih prireditev 
naša dirka dobro obiskana, 
da prihajajo tekmovalke in 
tekmovalci z vseh koncev 
Slovenije. Nekaj med njimi 
je takih, ki so prišli prvič, 
kar precej pa je tistih, ki pri-
dejo vsako leto. To pomeni, 
da dobro delamo," je pove-
dal Roman Prezelj, ki je sku-
paj z ekipo, ki pripravlja dir-
ko, že letos razmišljal, da bi 
traso znova speljali proti 
Soriški planini. 
"Od Zalega Loga na ravnini 
še vedno potekajo dela na 
cesti in tam bi bilo treba vo-
ziti po makadamu. Tako 
smo se odločili, da bo za 
zdaj dirka še vedno poteka-
la proti Davči. Ko bo cesta 
urejena, se bomo najbrž 
spet odločili, da dirko zno-
va speljemo proti Soriški 
planini. Ker pa tekmovalci 
zelo hvalijo progo do Dav-
če, bo morda potekla izme-
nično vsako leto na drugo 
stran," je še dodal Roman 
Prezelj. 

Pirih ugnal vse tekmece
Na letošnji kolesarski dirki za zlato čipko, ki je drugo julijsko soboto 
potekala med Železniki in Davčo, je slavil domačin iz Železnikov Aleš Pirih.

Zmagovalec Aleš Pirih na cilju v Davči

Festival
23. 8.–1. 9. 2019 v Škofji Loki

www.pisanaloka.si

Perpetuum Jazzile, Silence, Zala in Gašper,  
Amadeo, Borghesia, Uršula Ramoveš in  

fantje iz Jazbecove grape,  
delavnice in ulične predstave
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Sobota, 24. avgust 2019
IDRIJA

Več kot 25 jedi z idrijskimi žlikrofi . Stojnice mikropivovarjev 
in regionalnih vinarjev . Tržnica izdelkov Idrija Izbrano 
in drugih lokalnih proizvajalcev . Glasbeni program in 

program za otroke . Prost vstop . Brezplačno parkirišče. 
 1 ura vožnje iz Kranja  

www.idrijski-zlikrofi.si
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SPOZNAJTE NAŠO PRIJAZNO EKIPO STROKOVNJAKOV
BOGATA ZALOGA AKCIJSKIH APARATOV
PESTRA IZBIRA DODATNE OPREME
SERVIS MOBITELOV

NOVO PRODAJNO MESTO TELEKOMA SLOVENIJE • MOBYSTYLE TPC SPAR MEDVODE
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