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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Petkovo spek-
takularno odprtje je naznani-
lo, da je nekaj manj kot eno-
letno obnavljanje Cankarje-
vega trga in Blaževe ulice 
končano in da je Škofja Loka 
dobila nov imeniten priredi-
tveni, tržni in družabni pro-
stor. Cankarjev trg in sose-
dnje ulice so na novo tlakova-
ni, dobili so novo urbano 
opremo, sredi trga na "šten-
gah" je podstavljena maketa 
mesta, skratka vse je urejeno 
tako, kot veleva nagrajeni 
projekt, izbran na javnem 
natečaju. Na novo urejen pa 
ni le zgornji tlak, pač pa je ta 
del mesta tudi na novo opre-
mljen z vso komunalno in-
frastrukturo, poudarja vodja 
oddelka za okolje in prostor 
na Občini Škofja Loka Tatja-
na Bernik. Obnovljeni so fe-
kalna in meteorna kanaliza-
cija, vodovod, električni in 
telekomunikacijski vodi, jav-
na razsvetljava.
Območje severnega dela sta-
rega mestnega jedra, katere-
ga srce je Cankarjev trg, je 
sedaj povezano v celoto tja 
proti Nunskemu vrtu na za-
hodu in s klančkoma proti 
Spodnjemu trgu na vzhodu. 

"Imamo ambicije, da nada-
ljujemo z obnovami, ki jih 
prinaša na natečaju nagraje-
ni projekt: najprej bodo izde-
lani projekti za Spodnji trg, 
pa tudi Mestni trg ne sme 
predolgo čakati. Izvedba pa 
bo v največji meri odvisna od 
finančnih zmožnosti," po 
končanem prvem zalogaju 
obnove starega mestnega je-
dra razmišlja Bernikova.
Obnova Cankarjevega trga je 
sicer veljala blizu 2,4 milijo-
na evrov, od tega so pridobili 
za 1,4 milijona sofinancer-

skih sredstev za javno infra-
strukturo. Vrednost naložbe 
ni bila presežena, je zado-
voljna Bernikova in navaja, 
kako racionalni so bili pri ob-
novi: "Materiale smo izbirali 
kar najbolj ekonomično, 
uporabili smo tudi stare tla-
kovce. Tako smo denimo v 
"Usrani gasi" stare izkopane 
kocke položili nazaj, del smo 
jih porabili tudi na izteku 
Blaževe ulice proti Nunske-
mu vrtu. Na tem območju 
smo nenadejano pridobili še 
prostor, ki bo namenjen 

igri." Omenja še več manjših 
detajlov, ki dopolnjujejo po-
dobo obnovljenega Cankarje-
vega trga z okolico, pa tudi 
dogovore s tamkajšnjimi go-
stinci glede skladne ureditve 
gostinskih vrtov.
Obnova je trajala od 17. ok-
tobra lani do 29. avgusta le-
tos. "Med obnovo ni bilo ve-
čjih zapletov, zato naj se za-
hvalim za strpnost in sode-
lovanje stanovalcem, lastni-
kom lokalov in vsem drugim 
uporabnikom tega prosto-
ra," sklene Tatjana Bernik.

Polepšan severni vhod 
v mestno jedro
Z obnovljenim Cankarjevim trgom je Škofja Loka uresničila enega od ciljev obnove starega mestnega 
jedra, določenega že leta 1988 z odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra za kulturni spomenik, 
in dobila imeniten prireditveni, tržni in družabni prostor.

Cankarjev trg tik pred dokončanjem obnovitvenih del / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dnevi evrop-
ske kulturne dediščine le-
tos potekajo pod geslom 
Dediščina gre v šole in tako 
za ozaveščanje o njej skrbi-
jo že v najmlajši generaciji. 
Dediščino najbolje varuje-
mo ljudje sami, so si bil 
enotni župan Miha Ješe, 
nacionalna koordinatorka 
tega projekta Nataša Go-
renc, koordinatorka in mo-
deratorka te zgodbe v Obči-
ni Škofja Loka Mateja Haf-
ner Dolenc in Elizabeta 
Proj z Osnovne šole Škofja 
Loka Mesto, ko so javnosti 
predstavljali letošnje Dneve 
evropske kulturne dedišči-
ne. V Sloveniji se v teh 
dneh zvrsti prek 350 brez-
plačnih dogodkov, v Škofji 
Loki, ki je po številu in pisa-
nosti dogodkov tretja v Slo-
veniji, jih je 21.
V teh dneh vabijo k ogledu 
številnih razstav, med njimi 
fotografske, ki so jo pripra-
vili gimnazijci, pa razstave 
mladih umetnikov, ki so 

ustvarjali v Mali Groharjevi 
slikarski koloniji, razstave 
ročno izdelanih lesenih 
igrač ... Pripravili so ogled 
kapucinske knjižnice, roko-
delskega centra DUO, ogled 
etnografskega filma o roko-
delstvu, odpravili se bodo 
po tematskih poteh, v šolah 
pa se rdeča nit kulturne de-
diščine prepleta v vse šol-
ske ure. Med mnogimi ak-
tivnostmi ob tem tednu v 
Osnovni šoli Škofja Loka 
Mesto pripravljajo dramati-
zacijo najbolj zanimivih 
zgodb iz zbirke loških pri-
povedk Kamniti most. Gim-
nazijo, šole in vrtce je zdru-
žilo tudi zbiranje zanimivih 
zgodb Hiše pripovedujejo, 
ki raziskujejo zgodovino 
krajev, zanimivih hiš in nji-
hovih lastnikov. Najmlajši v 
vrtcih pa zgodovino in kul-
turo svojega mesta spozna-
vajo prek ljudskih iger, ple-
sov, s prikazom starih obrti 
pod naslovom Kakšno je 
bilo življenje nekoč, pri tem 
pa jim bodo pomagali tudi 
dedki in babice. 

Številni in pisani 
dogodki 
Od 27. septembra do 4. oktobra tudi v številnih 
slovenskih krajih potekajo Dnevi evropske 
kulturne dediščine. V Škofji Loki pa teden 
kulturne dediščine traja do 8. oktobra.

Mladi ustvarjalci Male Groharjeve slikarske kolonije ob 
lanskem iskanju slikarskih motivov v tisočletnem mestu  

Fo
to

: I
g

o
r 

K
av

či
č 

Obisk 
vojaških 
atašejev
Vojaški atašeji so se 
ob obisku Škofje 
Loke popeljali z 
električnim 
avtomobilom.

stran 5 

Slovesno 
odprli 
kulturni dom
Na odru obnovljenega 
kulturnega doma v 
Železnikih spet zapeli 
Fantje s Praprotna
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ŠKOFJA LOKA

Pasijon je prepoznan 
kot pozitivna vrednota
Priprave na novo uprizori-
tev Škofjeloškega pasijona 
2015 so se že začele. Kako 
se je lotil pasijonske zgod-
be, pripoveduje Milan Go-
lob, tretji režiser Škofjelo-
škega pasijona. 
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GORENJA VAS - POLJANE

Priložnost za 
»karikaturizem«
V Kulturnem centru slikarjev 
Šubic v Poljanah so preteklo 
soboto ustvarjali karikaturi-
sti na tretjem  slovenskem 
festivalu karikatur.
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ŽELEZNIKI

Sadovi jeseni v 
znamenju drobnice
Prireditev Sadovi jeseni, to-
krat posvečena drobnici, je 
ponovno privabila ogromno 
število obiskovalcev iz vse 
Selške doline.
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ŽIRI

Jobst in orgle tudi  
na znamkah
100-letnico postavitve žirov-
skih orgel in 120-letnico roj-
stva organista, zborovodje 
in skladatelja Antona Jobsta 
so v septembru zaznamovali 
s slovesno sveto mašo in 
dvema razstavama.

stran 11
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 30. septembra 2014

Iz da ja telj
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Od gO vOr na ured nI ca
Ma ri ja Volč jak

urednIca
Danica Zavrl Žlebir

nO vI nar jI
Igor Kavčič, Samo Lesjak, Jasna Paladin, Mateja 
Rant, Vilma Stanovnik, Danica Zavrl Žlebir

teh nIč nI ured nIk
Gre ga Flaj nik

FO tO gra FI ja
Denis Bozovičar, Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Primož Pičulin, Andrej Tarfila, Matic Zorman

vOd ja Oglas ne ga tr Že nja
Ma te ja Žvi žaj 

Lo ški glas, št. 9/let nik III je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 78, ki je iz šla 30. septembra 2014.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Štiri leta so minila izjemno hi-
tro, a ko se ozremo nazaj, vidi-
mo, da je bilo veliko narejene-
ga. Žal mi je, da manj iz pro-
grama, ki sem ga sam hotel 
razvijati, ker je bilo že veliko 
pripravljenih zadev, ki jih je 
bilo treba realizirati. V mislih 
imam predvsem projekt Ure-
ditev porečja Sore, za katerega 
si nisem predstavljal, da bo 
tako orjaški, zlasti me je prese-
netila razsežnost in vrednost 
sekundarnih vodov. Zaradi 
teh smo morali delati zelo ra-
cionalno in gledati, da bi pra-
vočasno uresničili vse projekte 
in ujeli evropske roke. Sedaj z 
zadovoljstvom ugotavljamo, 
da bo kanalizacija v urbanizi-
ranem delu Škofje Loke ureje-
na pravočasno (do sredine leta 
2015) in da bomo lahko počr-
pali vsa nepovratna sredstva. 
Veseli nas tudi, da smo prav-
kar dobili na razpisu še doda-
tna nepovratna sredstva v viši-
ni 3,7 milijona evrov. 
Pomemben se mi zdi tudi naš 
projekt izvedbe natečaja ure-
ditve starega mestnega jedra 
in prvi del realizacije na Can-
karjevem trgu in Blaževi ulici, 
ki sta res lep primer, kako je 
lahko videti mestno jedro in 
kako se da racionalno in kako-
vostno graditi. Imeli smo sre-
čo, da smo na razpisu dobili 
dobrega izvajalca in podizva-
jalca, ki je lahko gradil celotno 
območje istočasno. Na drugih 
lokacijah ni bilo tako: ker je 
bilo več razpisov, več različnih 
nepovratnih sredstev in več 
izvajalcev, je vsak moral do-
končati svoje delo, prišlo je do 
večkratnega odkopavanja in 
zakopavanja, kar je sicer nera-
cionalno, toda pogoji za prido-
bitev nepovratnih sredstev 
zahtevajo svoje. Večkratno iz-
kopavanje je bilo potrebno 
tudi zaradi polaganja električ-
nih in telekomunikacijskih 
kablov, ki jih urejajo tržni iz-
vajalci. Še težje je bilo v Stari 
Loki, kjer je bilo težko vzpo-
staviti koordinacijo in delo 

lepo organizirati. Ob tej prilo-
žnosti se vsem prebivalcem 
zahvaljujem za potrpežljivost. 
Prepričan pa sem, da se zave-
dajo, da je gradnja zanje in za 
njihove otroke in v Loki bodo 
te pridobitve lahko uporabljali 
še dolga desetletja.
Zadovoljen sem tudi z do-
brim delovanjem občinske 
uprave, kjer smo na začetku 
mandata postavili novo vod-
stvo, za petino zmanjšali šte-
vilo zaposlenih, ob tem pa z 
dobro organizacijo uspešno 
izvedli največje projekte v 
zgodovini Škofje Loke. Obči-
no smo odprli ljudem: Loška 
hiša je dostopna vsem obča-
nom, tudi tistim, ki imajo 
težave pri gibanju. Kdor je 
želel, je imel dostop do obči-
ne in do župana. Nismo še 
povsem zadovoljni z odziv-
nostjo vseh občinskih ura-
dnikov, a je bila bistveno iz-
boljšana. Precej smo »po-
spravili omare«, novih spo-
rov ni, ni pa nam še uspelo 
razčistiti nekaj starejših iz 
predhodnega obdobja. Za-
hvala za dobro delo in sode-
lovanje gre mojim sodelav-
cem v občinski upravi, obe-
ma podžupanoma in občin-
skemu svetu, ki je ob sku-
pnem trudu uspel sprejeti 
skoraj vse potrebne doku-
mente. S takim skupnim so-
delovanjem še naprej bo bi-
vanje v Loki še prijetnejše.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Zadovoljni z 
opravljenim delom

Miha ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja loka – Občina Škofja 
Loka je na dveh javnih razpi-
sih Ministrstva za infra-
strukturo in prostor za ener-
getsko sanacijo osnovnih 
šol, vrtcev, zdravstvenih do-
mov in knjižnic v lasti lokal-
nih skupnosti za energetsko 
obnovo šestih stavb v občin-
ski lasti skupaj dobila odo-
brenih 782 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev iz evropske-
ga kohezijskega sklada. Sku-
pna ocenjena investicijska 
vrednost obnove sicer znaša 
1,3 milijona evrov.
Počitnice so izkoristili za te-
meljito energetsko obnovo 
podružničnih šol Lenart, Bu-
kovščica in Reteče ter enote 
vrtca Pedenjeped v Franko-
vem naselju. Dela so končali 
do začetka šolskega leta. 
"Celovito energetsko sanaci-
jo vrtca Najdihojca v Pod-
lubniku smo opravili že v 
letu 2013, v letu 2015 pa nas 
čaka še energetska sanacija 
Osnovne šole Cvetka Golar-
ja v Frankovem naselju," na-
poveduje Alojz Bogataj, višji 
svetovalec na oddelku za 
družbene dejavnosti Občine 
Škofja Loka.

"Na vseh letos energetsko 
obnovljenih objektih smo 
stara okna zamenjali z novi-
mi, energetsko varčnimi 
izolativnimi okni, povsod 
smo izvedli novo izolacijo 
fasade s sodobnimi izolacij-
skimi materiali, namestili 
nova zunanja vrata in na ob-
stoječe radiatorje vgradili 
sodobne termostatske radia-

torske ventile. V podružnič-
nih šolah Lenart in Reteče 
pa smo izvedli tudi izolacijo 
podstrešja."
Skupna ocenjena vrednost in-
vesticije za šolo na Lenartu 
znaša 79.680 evrov, zanj 
bodo iz kohezijskega sklada 
prejeli 50.951 evrov, obnova 
podružnice na Bukovščici je 
znašala 55.390 evrov, nepo-

vratnega evropskega sofinan-
ciranja bo 34.588 evrov. V Re-
tečah je energetska obnova 
šole ocenjena na 165.224 
evrov, evropskega denarja za-
njo pa 108.053 evrov. Vre-
dnost energetske sanacije Vrt-
ca Pedenjped znaša 170.243 
evrov, pridobljeni soinvesticij-
ski delež iz kohezijskega skla-
da pa je 97.617 evrov. 

V šolah to zimo topleje
v novo šolsko leto vstopili z energetsko saniranimi šolskimi objekti in enoto vrtca.

Še zadnja dela na stavbi podružnične šole na Bukovščici preden so šolski prag prestopili 
otroci.

Danica Zavrl Žlebir

crngrob – Septembra so slo-
vesno odprli obnovljeno cesto 
mimo strelišča v Crngrobu, 
katere obnovo sta izvedli Ob-
čina Škofja Loka kot investi-
torka in Slovenska vojska kot 
izvajalka večine gradbenih 
del. Slednja je bila kot stalna 
uporabnica tudi najbolj zain-
teresirana za rekonstrukcijo. 
Gradnja je bila zaradi tega 
tudi občutno cenejša.
Investicija je obsegala popol-
no rekonstrukcijo lokalne 
ceste: odstranitev obstoječe-
ga asfalta, izkop materiala, 
ureditev odvodnjavanja ter 
drenaže in širitev vozišča ce-
ste na 4, 5 m asfalta, izvajalec 
pa je vgradil tudi dodatno ze-
meljsko infrastrukturo za 

električno omrežje in teleko-
munikacijske cevi. Občina je 
za investicijo prispevala 
gradbeni material: pesek, ja-
ške, betonske in plastične 
cevi za odvodnjavanje in dre-
nažo, fino pripravo za asfalt 
ter asfaltno prevleko, financi-
rala pa je tudi stroške zuna-
njega nadzora in dobavo go-
riva za stroje Slovenske voj-
ske. Celotna rekonstrukcija 
odseka mimo strelišča v Crn-
grobu v skupni dolžini 450 
m je znašala okoli 110 tisoč 
evrov, od tega je investicijski 
delež občine 90 tisočakov. 
Cesto sta odprla župan Miha 
Ješe in brigadir Andrej 
Osterman, namestnik gene-
ralštaba Slovenske vojske, 
blagoslovil pa starološki žu-
pnik Alojzij Snoj.

Obnovljena cesta  
mimo strelišča

Župan Miha ješe in brigadir andrej Osterman 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja loka – Občina Škofja 
Loka se je septembra že če-
trtič dejavno priključila 
Evropskemu tednu mobil-
nosti, pri katerem sodeluje 
1.700 evropskih mest, med 
njimi 38 slovenskih. Akcija 
opozarja na pomen varnosti 
v cestnem prometu, v Škofji 
Loki pa vsakokrat uvedejo 
kar konkreten ukrep. Letos 
so na Šolski ulici vpeljali re-
žim umirjenega prometa (s 
hitrostno oviro pri Osnovni 
šoli Škofja Loka Mesto) in 
namenu predali tehnično 
dodatno varovan prehod za 
pešce čez Kidričevo cesto 
proti Novemu svetu. Čez 
oba so se otroci sprehodili v 
varni družbi župana Mihe 
Ješeta, podžupana Roberta 
Straha, policista Matjaža 
Hudobivnika in učiteljev.

Na prireditvi, ki so jo ob tej 
priložnosti pripravili pred 
Osnovno šolo Škofja Loka 
Mesto, so podelili tudi pri-
znanja Agencije za varnost v 
cestnem prometu: bronasti 
znak članu tehnične komisi-
je Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
občine Škofja Loka Mihaelu 
Končanu, srebrni znak 
mentorju prometne varnosti 
Vinku Jenku in zlati znak 
policistu Matjažu Hudobiv-
niku.
Teden mobilnosti pa so do-
polnili še z dvema dogodko-
ma: brezplačnim popravi-
lom koles v sodelovanju s 
podjetjem Bokal Sport, v 
sodelovanju s podjetjem Al-
petour pa z brezplačnim av-
tobusnim prevozom na vseh 
relacijah v občini na dan 
brez avtomobila, 22. sep-
tembra.

Varnejši v prometu

čez prehod za pešce v varni družbi župana, podžupana in 
policista / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da bo na spletni strani Občine 

Škofja Loka od 25. 9. do 25. 10 2014 objavljen naslednji:

JAVNI  RAZPIS
za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih 

mladih glasbenikov – aktivnih članov glasbenih ali  
plesnih skupin, društev, orkestrov in klubov 
s sedežem na območju občine Škofja Loka – 

in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja 
Loka v letu 2014 – Jobstov sklad 

(kontakt: Sabina Gabrijel, 04/ 51 12 330).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod 
rubriko Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine Škofja 
Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 22. 9. 2014           
 Mag. Miha Ješe, l.r.   
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Če pride do najhujšega, ga-
silci svetujejo: začetni požar 
lahko pogasite sami, če je to 
dovolj varno za vas in ostale 
prisotne; čim prej o dogodku 
obvestite center za obvešča-
nje na številko 112; ne mislite 
samo nase, ampak pomagaj-
te slabotnejšim; ohranite 
mirno kri; gasilcem zagotovi-
te ključe terase in ostalih 
skupnih prostorov; dosledno 
upoštevajte navodila vodje 
intervencije in gasilcev.
Če zagori v stanovanju, opo-
zorite vse, naj se umaknejo 
iz gorečega stanovanja na 
prosto ali k sosedom. Oceni-
te, ali lahko varno poskusite 
požar pogasiti sami. Nekoga 
prosite, naj o požaru obvesti 
center za obveščanje na šte-
vilko 112. Če požar pogasite, 
stanovanje prezračite skozi 
okna. Če požara niste uspeli 
pogasiti, se umaknite tudi 
sami. Okna naj ostanejo za-
prta, zaprite tudi vrata v sta-
novanje, da se požar težje 
razvija in dim ne zapolni sto-
pnišča. Gasilce počakajte 
pred stanovanjsko hišo, naj-
bolje pa na glavni ulici. Po-
sredujte jim vse informacije. 
Če je dim že zapolnil stopni-
šče, naj ostali stanovalci osta-
nejo v svojih stanovanjih, 
zaprejo naj vrata, da morebi-
tni dim ne pride skoznje s 
hodnika. Odprite okna, da 
ste na svežem zraku, obe-
nem pa bodo gasilci lažje 
vzpostavili verbalni stik s sta-
novalci. Stanovalci nad gore-
čim stanovanjem naj bodo 
pozorni na dogajanje pod 
njimi. Po potrebi naj se tudi 
oni preselijo k sosedom ali 
na prosto. Vsa stanovanja naj 
imajo zaprta vhodna vrata in 
odprta okna, razen stanova-
nja nad gorečim, ki naj ima-

jo okna zaprta. Vrata stano-
vanja pustite odklenjena, da 
vas gasilci lahko obiščejo in 
preverijo stanje. Stojte ob 
oknih, da lahko gasilcem 
sporočite spremembo stanja 
pri vas oziroma da vam gasil-
ci lahko posredujejo navodi-
la. Gasilce je treba opozoriti 
na stanovalce, ki manjkajo.
Če zagori v kleti, se bo dim 
prosto in hitro širil po sto-
pnišču. V tem primeru prav 
tako ocenite, ali lahko varno 
poskušate požar pogasiti 
sami, poskrbite, da nekdo 
pokliče številko 112, sicer pa 
veljajo enaki nasveti, kot če 
gori v stanovanju.
Vsi objekti, ki izpolnjujejo 
kriterij, da morajo imeti iz-
delan požarni načrt in načrt 
evakuacije, morajo imeti 
označene intervencijske poti 
in postavitvene površine. Te 
ne smejo biti zasedene z dru-
gimi vozili. Če je v objektu 
suha hidrantna mreža, mora 
biti pred polnilnim priključ-
kom označena postavitvena 
površina. Te površine so na-
menjene gasilskim vozilom 
na intervenciji. Policijska vo-
zila in vozila nujne medicin-
ske pomoči se bodo postavila 
na druge površine.
Če je evakuacija nujna, mora-
jo biti požarne stopnice, če 
jih objekt ima, proste, vrata 
pa odklenjena. Če je evakua-
cija nujna, se še pred priho-
dom gasilcev pomikajte mir-
no in si med sabo pomagajte. 
Po evakuaciji ostanite skupaj 
na zbirnem mestu, razen če 
razmere tega ne dovoljujejo; 
v tem primeru se premaknite 
na varnejši prostor. Ob priho-
du gasilcev naj predstavnik 
stanovalcev poroča o stanju 
in gasilce opozori na stano-
valce, ki manjkajo.

Mesec požarne 
varnosti
Oktober je mesec požarne varnosti. Ob tej 
priložnosti Andrej Štremfelj, poveljnik Gasilskega 
poveljstva Škofja Loka, ponuja nekaj nasvetov.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Javna razgrni-
tev je trajala 45 dni, vmes je 
bila tudi javna razprava. Ta je 
bila po besedah Tatjane Ber-
nik, vodje občinskega oddel-
ka za okolje in prostor, zelo 
dobro obiskana. "Odprla je 
veliko vprašanj, na katera 
smo skušali občinski uradni-
ki odgovoriti, konkretne pro-
bleme, na katere je opozori-
la, pa bo treba rešiti, preden 
bo postopek stekel naprej," 
pravi Bernikova. Dodaja, da 
so zadnji teden javne razgr-
nitve dobili veliko raznovr-

stnih odzivov lastnikov ze-
mljišč na obravnavanem ob-
močju in tudi druge javnosti. 
"Pripombe so dali tako la-
stniki zemljišč, ki želijo na 
območju Žovšč in Livade 
graditi, kot tisti, ki tega še ne 
nameravajo, pa tudi tretji, ki 
pozidavi tega zemljišča na-
sprotujejo. Kot pozitivno oce-
njujem, da je na javni razpra-
vi prišlo do dialoga med vse-
mi temi skupinami, mi pa 
bomo poskrbeli, da bo dialog 
tekel še naprej."
V prihodnje nameravajo s 
ciljem, da se prevetrijo želje 
lastnikov tamkajšnjih ze-

mljišč (teh je več kot petde-
set), pripraviti urbanistično 
delavnico. Ponovno pa bodo 
izvedli tudi anketo, ki bo 
razkrila namere lastnikov 
glede gradnje. Občinsko 
upravo pa sedaj čaka obdela-
va prispelih pripomb na 
osnutek, do njih se bodo 
opredelili in potem posredo-
vali občinskemu svetu v 
obravnavo. Bernikova pove, 
da je več pripomb namenje-
nih tudi projektantu.
"Na območju Livada Žovšče 
je predvidena gradnja 65 
objektov. Vsi lastniki niso za-
dovoljni s ponujeno varianto, 

zato se je na javni razpravi 
oblikoval predlog, naj se pri-
pravita vsaj še dve različici, 
nato pa naj se vse primerjajo 
in izbere tista, ki bo najbolj 
zadovoljiva," pojasnjuje Ta-
tjana Bernik. "Poudariti ve-
lja, da obravnavano območje, 
kjer je veliko krajinskih vre-
dnot, v več pogledih potrebu-
je skrbno obravnavo, tako s 
krajinskega in urbanistične-
ga vidika, pa tudi s stališča 
urejanja komunalne infra-
strukture. Vse elemente je 
treba dobro pretehtati, saj 
projekt, ki ni dovolj dobro 
obdelan, ne more v izvedbo."

Prevetrili bodo želje 
lastnikov zemljišč
Iztekla se je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Livada Žovšče.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi v Občini 
Škofja Loka so se razveselili 
rezultatov tako imenovane-
ga osmega javnega poziva 
Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, ki za-
gotavlja sofinanciranje pro-
jektov iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, razvoj-
ne prioritete Razvoj regij. 
Na razpis se je prijavila s 
projektom Komunalna ure-
ditev naselij Godešič, Reteče 
in Gorenja vas - Reteče in 
zanj dobila odobrenih sko-
raj 3,8 milijona evrov, kar 
znaša tri četrtine vrednosti 
celotne investicije. Ta sku-
paj znaša skoraj pet milijo-
nov evrov.
Gradbena dela na projektu 
potekajo že od januarja letos 

in bodo končana aprila pri-
hodnje leto. 
"Cilj omenjene investicije je, 
da z obnovo vodovoda v nase-
ljih Godešič, Reteče in Gore-
nja vas - Reteče zagotovimo 
ustrezno oskrbo z zdravo pi-
tno vodo, z izgradnjo nove 
fekalne kanalizacije z meša-
nim sistemom pa zagotovi-
mo ustrezno odvajanje odpa-
dnih voda iz naselij na tem 
območju. Hkrati bomo uredi-
li sodobno javno razsvetljavo 
z varčnimi uličnimi svetili ter 
obnovo in ureditev vozišča. 
Celotna investicija celovitega 
komunalnega opremljanja 
naselij Godešič, Reteče in Go-
renja vas - Reteče tako zaje-
ma: gradnjo fekalne kanaliza-
cije v skupni dolžini 6884 m, 
za 290 stanovanjskih objek-
tov, gradnjo dveh črpališč, ob-

novo vodovodnega sistema 
(zamenjava starega obstoječe-
ga vodovoda z novim) v sku-
pni dolžini 7928 m, za 290 
stanovanjskih objektov in ob-
novo ceste – vrnitev v prvotno 
stanje, gradnjo cestne razsve-
tljave v skupni dolžini 4150 m 
(vključuje 116 svetilk). Ko bo 
projekt končan, bodo ta tri na-
selja na Sorškem polju celovi-
to komunalno opremljena. Z 
investicijo se bodo močno iz-
boljšali bivalni pogoji prebi-
valstva, hkrati se bo bistveno 
zmanjšala obremenitev oko-
lja," je naložbo, za katero so 
uspeli na razpisu, pojasnila 
Irena Studen, višja svetovalka 
za gospodarstvo na Občini 
Škofja Loka. 
Za omenjeni razpis je obči-
na sicer pripravila tri projek-
te. Za ureditev Loškega gra-

du niti niso pričakovali odo-
britve, ker ni v celoti pripra-
vljen, računali pa so na oba 
ekološka, od katerih je odo-
bren večji. Kandidirali pa so 
tudi za Puštal, vendar po 
besedah župana Miha Ješeta 
niso dobili ne pozitivnega 
ne negativnega odgovora, 
tako da so vložili pritožbo. 
Pridobitev nepovratnega de-
narja za infrastrukturni pro-
jekt bo vplivala tudi na viši-
no komunalnega prispevka, 
ki ga bodo morali občani 
plačati za priključitev na 
novo zgrajeno kanalizacijo, 
potrjuje župan Miha Ješe. 
Znižanje pa ne bo veljalo le 
za Godešič, Reteče in  Gore-
njo vas - Reteče, pač pa bodo 
znižanje na račun pridoblje-
nih sredstev porazdelili med 
vse občane. 

Skoraj štirje nepovratni milijoni
Občina Škofja Loka prejela skoraj štiri milijone evropskih nepovratnih sredstev za projekt komunalne 
ureditve naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prvega sep-
tembra so na šolske poti sto-
pili začetniki, ki potrebujejo 
posebno pozornost, zato so 
šole, policija in Občina Ško-
fja Loka pripravili usklajene 
preventivne in prometno-
-varnostne aktivnosti, osre-
dotočene predvsem na šol-
ska območja. 
Pred začetkom šolskega leta 
so ponovno pregledali šolske 
poti in v zvezi s tem ažurirali 
načrte varnih šolskih poti. 
Sanirali so potencialno ne-
varne cestne odseke, tehnič-
na komisija Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-

metu pa je opravila več ogle-
dov. Prvošolčki so dobili v 
dar rumene rutice, odsevne 

trakove, vzgojno-preventivne 
brošure in koristne informa-
cije za varno ravnanje v pro-

metu. Občina Škofja Loka je 
poskrbela za štirinajstdnev-
no varovanje otrok na preho-
dih za pešce, ki so del šol-
skih poti. Poostren nadzor 
nad ravnanjem udeležencev 
v cestnem prometu sta izva-
jala policija in občinsko re-
darstvo. Na prvi šolski dan 
sta prvošolce ob tem po-
membnem koraku v svet 
učenosti na vseh škofjelo-
ških osnovnih in podružnič-
nih osnovnih šolah obiskala 
tudi župan Miha Ješe in pod-
župan ter predsednik Sveta 
za preventivo in vzgojo v ces-
tnem prometu Robert Strah, 
ki sta jim zaželela srečo v 
prometnem vsakdanu.

Varen začetek šolskega leta

Varno v šolo in iz nje / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 30. septembra 2014

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU 

za izbor programa v okviru BELEGA DECEMBRA 2014,  
sklopa božično-novoletnih prireditev,  

ki se bodo izvajale v Škofji Loki.
 (stik: Katja Štucin, katja.stucin@skofjaloka.si, 04 511 2 312).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na  
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, 

pod rubriko Javni razpisi. 

 Mag. Miha Ješe
 Župan
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Danica Zavrl Žlebir

Uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona 2015 ni več tako 
zelo oddaljena. Kako trenu-
tno potekajo priprave nanjo?
"Kar se tiče moje polovice 
dela moram reči, da se pri-
prave na Škofjeloški pasijon 
pospešujejo. Trenutno sem 
zaključil pogovore z vsemi 
vodji igralskih skupin. Niti 
ena skupina ni odrekla so-
delovanja, še več, med pasi-
jonci je močna želja, da so-
delujejo. Morebitne zame-
njave (mlade mamice, poro-
čeni pari, pokojni, odseljeni 
...) bodo skupine iskale med 
svojimi ljudmi, med svojimi 
igralskimi talenti, pevci in 
drugimi nastopajočimi (npr. 
nosači, križenosci ...). Ta-
kšnih zamenjav je različno 
veliko med različnimi sku-
pinami, a v povprečju manj 
kot petina. Vesel sem, da so 
vse šole, ki so sodelovale s 
svojimi učenci pri uprizori-
tvi 2009, potrdile svojo pri-
pravljenost na sodelovanje. 
Še več, moram reči, da je 
ravno med mladimi, naj-
mlajšimi največje zanima-
nje za sodelovanje v pasijo-
nu. Mislim, da to priča o 
dobri sprejetosti dogodka 
med generacijami, ki bodo 
ustvarjalke prihodnjih pasi-
jonov. Na splošno moram 
reči, da imam do sedaj do-
bre izkušnje z odzivnostjo 
in pripravljenostjo pri sode-
lovanju pri pasijonu tako s 
posamezniki in vodji kot in-
štitucijami. Lahko bi rekel, 
da pasijon prehaja v zrelo 
fazo in že živi neko svoje ži-
vljenje, vsaj v glavah in pred-
vsem srcih ljudi. Pasijon je 
prepoznan kot pozitivna 
vrednota."
 
Priprave so torej v polnem 
teku, kdaj se bodo začele 
vaje?
"Smo torej v aktivnih pripra-
vah, organizacijskih, tehnič-
nih, kadrovskih. Končali 
smo kostumografski in sce-
nografski pregled, treba bo 
organizirati službe, ki bodo 
v času pasijona servisirale 
opremo, denimo podije, 
odre, na katerih nosači nosi-
jo prizore. Končani so pogo-
vori z vodji igralskih skupin. 
Ker sem med pasijonci nov, 
je bilo z moje strani nekaj 
nejasnosti. Ti ljudje se med 
seboj poznajo, a te povezave 
niso enoznačne, marsikaj 
sem moral glede teh razme-
rij dešifrirati. Slednjič gre za 
okoli osemsto ljudi in ko 
začneš delati z njimi, šele 
vidiš, iz koliko zgodb je se-
stavljen Škofjeloški pasijon. 
Hvala vsem, ki so pripravlje-

ni sodelovati, hvala staršem, 
ki so pripeljali okoli sto 
otrok. Vaje bomo letos sku-
šali zmanjšati, tako da bodo 
korepeticije potekale že na 
osnovnih šolah, skupne vaje 
bodo na Osnovni šoli Škofja 
Loka Mesto ¼  Zagotovljene 
imamo skrbnice otrok v pri-
merih, ko jih starši oddajo. 
So pa tudi primeri, ko starši 
nastopajo skupaj z otroki: 
otrok pod manjšo, starši pod 
večjo kuto ¼  Ker potrebuje-
mo veliko statistov, smo vsa-
kogar veseli in nikogar ne 
odslovimo. Vaje se bodo za-
čele sredi oktobra, pevske 
avdicije za otroke pa konec 
oktobra."
 
Režijo za tretjo (četrto) upri-
zoritev pasijona prevzemate 
za dvema zelo uspešnima 
režiserjema, Marjanom Ko-
kaljem in Borutom Gartner-
jem. Kako je bilo »stopiti v 
njune škornje«?
"Uf, tole je pa težko vpraša-
nje. "Škornji", ki sta jih za-
pustila, so veliki, včasih se 
mi zdi, da so preveliki, da bi 
jih lahko obul ... A po drugi 
strani stopam v gaz, ki sta jo 
uhodila. In če nadaljujem s 
prispodobo: vidim dlje, ker 
sedim na ramenih velikanov.
No sedaj pa še zares. Prvo-
tno sem poznal predvsem 
Gartnerejv pasijon, ki me je 
navdušil s svojim zanosom 
in ogromnostjo. Številčnost 
množic, ki jih je uspel pri-
dobiti za svojo stvar gospod 
Gartner, me navdaja s hvale-
žnostjo, saj je Škofjeloški 
pasijon utrdil kot prepozna-
ven spomenik duhovne in 
kulturne dediščine vseh Slo-
vencev, kar je dobro izhodi-
šče za realizacijo vsakršnega 
prihodnjega pasijona. Pasi-

jon po Gartnerju se je tako 
zakoreninil med nastopajo-
čimi in gledalci ter v razme-
roma kratkem času postal 
eden najprepoznavnejših 
simbolov Škofje Loke. V za-
dnjem, študijskem času, se 
vedno bolj spoznavam tudi s 
pasijonom gospoda Kokalja. 
To je bil neverjeten podvig. 
Začeti vse znova, biti duhov-
ni naslednik patra Romual-
da je neverjeten podvig. Ko-
kalj je naredil izredno etno-
loško, zgodovinsko in tudi 
teološko analizo izvirnega 
teksta, na podlagi katere mu 
je uspelo verno rekonstrui-
rati izvirne Romauldove 
uprizoritve. Predvsem pa or-
ganizirati kohorte ljudi iz 
obeh dolin in Škofje Loke, 
zgraditi vse scenske elemen-
te, domisliti in realizirati ko-
stumografijo 600 in več li-
kov, reševati tisoč in en 
praktični, umetniški pro-
blem je ... veliko delo. Z 
moje perspektive, ki se vsak 
dan ukvarjam s pasijonoma, 
lahko rečem, da čutim do 
obeh predhodnikov spošto-
vanje in hvaležnost, za dedi-
ščino, ki sta jo zapustila pod 
svojim vodstvom."

Kako se bo Škofjeloški pasi-
jon 2014 razlikoval od prej-
šnjih dveh v let ih 
1999/2000 in 2009?
"Moja dolžnost in zaveza je 
spoštovati izvirno Romual-
dovo besedilo, pri čemer 
moram upoštevati Kokalje-
vo dramaturško-režijsko po-
stavitev uprizoritve iz leta 
1999. Za vse tri predhodne 
uprizoritve ocenjujem, da so 
verno interpretirale duhov-
no izročilo, ki nam ga je za-
pustil pater Romuald. Srči-
ka Škofjeloškega pasijona je 

spokornost, torej pasijon je 
spokorna procesija. Kaj po-
meni spokorno čustvo za 
sodobnega človeka, pa je 
vprašanje, ki vsakokratno 
uprizoritev dela živo in ak-
tualno. Moje branje Škofje-
loškega pasijona me napo-
tuje na misel, da gre v dra-
maturškem smislu od prve 
do trinajste slike za posto-
pno vzpenjanje proti tran-
scendenci.
Kot že rečeno, prihaja Ško-
fjeloški pasijon v svojo zrelo 
fazo, s tem želim povedati, 
da je poskrbljeno za uprizori-
tev pasijona v organizacij-
skem in materialnem smislu 
(kostumi, scena ...), zato svo-
jo priložnost vidim pred-
vsem v delu z igralci. Velik 
poudarek bomo dali jeziku, 
govorni interpretaciji ter ži-
vosti interpretiranih vlog. 
Moj delovni moto je: Glej 
človek (Ecce homo, ki je tudi 
ena izmed izvirnih podob). 
Glej človek v smislu, da je bi-
stvo gledališke uprizoritve in 
s tem uprizoritve Škofjelo-
škega pasijona v človeku – 
igralcu. Celoten sistem sood-
visnih gledaliških delov oži-
vi, kadar smo priča pristne-
mu igralčevemu dejanju."

Kakšno ekipo ste oblikovali? 
Koliko je v njej udeležencev 
prejšnjih uprizoritev?
"Kot sem deloma že odgovo-
ril, zamenjav ne bo veliko. 
Zamenjalo se je nekaj vodij 
skupin, od 15 do 20 odstot-
kov nastopajočih. Glede na 
to, da sva z Matejem (Moho-
ričem Peterneljem, vodjo 
projekta – op. avt.) pravza-
prav prišleka, se od obstoječe 
tehnično-organizacijske eki-
pe učiva in nama na misel ne 
pride, da bi jo zamenjala."

Kakšen pomen pripisujete 
odprtju pasijonske pisarne? 
Kje bo sicer potekala glavni-
na vašega dela (vaje)?
"Pasijonska pisarna je po-
membno stičišče energij, ki 
se stekajo v Škofjo Loko v 
pred-, med- in popasijon-
skem času. Umeščenost pi-
sarne v center mesta, ob 
boku občine, zgovorno priča 
o pomenu pasijona za Ško-
fjo Loko. 
Pisarna Škofjeloškega pasi-
jona bo moje izhodišče, od 
koder se odpravljam na "te-
ren". Najpomembnejša lo-
kacija v pripravljalnem ob-
dobju je zagotovo Pasijonski 
tabor v vojašnici (če je pisar-
na obraz pasijona, je Tabor 
njegovo srce). Nadalje bodo 
"teren" predstavljale števil-
ne dvorane gasilskih in kul-
turnih domov, far ..., kjer 
bodo potekale igralske vaje."

Pasijon je prepoznan 
kot pozitivna vrednota
Priprave na novo uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki bo spomladi 2015, so se že začele. Kako se je 
lotil pasijonske zgodbe, pri kateri sodeluje blizu tisoč ljudi, pripoveduje Milan Golob, tretji režiser 
Škofjeloškega pasijona. 

Milan Golob

Stična – Na nedavnem tradicionalnem srečanju katoliške 
mladine v Stični je promocijska ekipa Škofjeloškega pasijona 
prejela priznanje za najbolj všečno stojnico. Priznanje je ekipi 
na odru pred sedemtisočglavo množico mladih podelil sam 
predsednik države Borut Pahor, ki se je tega srečanja udeležil 
prvič. "Promocijska ekipa Škofjeloškega pasijona v zasedbi 
Iztok Bergant, Marija Bergant, Ema Bergant, Alenka Golob in 
Matej Mohorič Peternelj je Škofjeloški pasijon predstavila v 
izbranih kostumih, obiskovalci stojnice so si lahko ogledali 
tudi fotografije z zadnje uprizoritve ter sodelovali v nagra-
dnem žrebanju za brezplačne vstopnice. Mnogi posamezniki 
in predstavniki različnih združenj so potrdili svoj prihod na 
Škofjeloški pasijon, tako da si lahko obetamo dober obisk 
mladih, kar je za prihodnost Škofjeloškega pasijona zelo po-
membno," je povedal vodja Matej Mohorič Peternej.

Najbolj všečna je bila pasijonska stojnica

Pri nagrajeni stojnici s predsednikom države

Škofja Loka – 9. septembra so na Mestnem trgu v Škofji 
Loki odprli Pasijonsko pisarno. Natanko na ta datum so jo 
odprli tudi za Škofjeloški pasijon 2009, takrat v prostorih, 
kjer danes domuje Rokodelski center DUO. Za Škofjeloški 
pasijon 2014 pa se je Pasijonska pisarna nastanila v prosto-
rih nekdanje banke in je prva soseda občinske stavbe. Ob 
odprtju so o pripravah na uprizoritev pasijona prihodnje 
leto spregovorili župan Miha Ješe, vodja projekta Matej Mo-
horič Peternelj in režiser Milan Golob. Na odprtje pisarne so 
povabili občanke in občane, dogodka pa se je udeležil tudi 
Metod Benedik, teolog, profesor, zgodovinar in dolgoletni 
gvardijan kapucinskega samostana v Škofji Loki.

V mestu odslej Pasijonska pisarna

Milan Golob, Metod Benedik, Miha Ješe in Matej Mohorič 
Peternelj (od leve proti desni) ob odprtju Pasijonske pisarne 

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č



Občina Škofja Loka

5Loški glas, torek, 30. septembra 2014

Miha Naglič

Škofja Loka – V sredo, 24. 
septembra, je Škofja Loka na 
prenovljenem Cankarjevem 
trgu dobila tudi novo knji
garno (nad Jesharno). Brani
mir Nešović, ustanovitelj in 
direktor te založbe, ki ima 
sedež na Poljanski cesti v 
Ljubljani, je Poljanec in se 
vsak dan vozi iz Poljan nad 
Škofjo Loko v Ljubljano in 
nazaj. Mnogi so ga spraševa
li, zakaj knjigarna ravno v 
Loki? Ob njenem odprtju je 
zbrani množici knjigoljubov 
odgovoril tako, da je duhovi
to priredil enega od »pravi
cev«. Bodo Ločani dejansko 
kupovali knjige? Podobno so 
se svoj čas spraševali vrli Ži
rovci; ko je Alpina še rasla in 
so iskali nove trge, so poslali 
dva izvidnika v Afriko, naj 
ugotovita, če bi se dalo tudi 
tam doli prodati kaj čevljev. 
In s črne celine sta kmalu 
prispela dva povsem različna 
telegrama. Prvi je sporočal: 
»Nečnaba, tle sausi basi.« 
Drugi pa: »Brž začnite dilat, 
tle sausi še basi!« (V prevo
du: Brž začnite delati, tukaj 
so vsi še bosi!) Modrijan iz 
Poljan je torej komercialist 
optimist in upati je, da bo 
med Ločani, Poljanci in Sel
čani dovolj takih, ki bi se radi 
obuli v nove in dobre knjige.
Loški župan Miha Ješe je od
prtje zamudil, a se je odkupil 
s prijaznim nagovorom; pou
daril je dejstvo, da odprtje 
nove knjigarne sovpada s 
prenovo trga, ob katerem sto

ji. Pozdravil nas je pisatelj 
Drago Jančar, ki se je tu sre
čal s prvimi izvodi svojega 
novega romana (Maj, no
vember), še vročimi, pripe
ljanimi naravnost iz tiskar
ne. Zapel nam je kantavtor 
Boštjan Narat. Potem pa je 
Modrijanova piarovka Simo
na Mehle napovedala svoje
vrstno dražbo. Pet selektor
jev je izbralo vsak po tri Mo
drijanove leposlovne knjige, 
te so zavili v makulaturne 
pole, izbiralci so se nanje 
podpisali in ponujeni so bili 
po 35 evrov za paket. Šli so za 
med. Pa smo se potrudili in 
poizvedeli, katere knjige so 
bile v zavojih. Te je izbral 

Drago Jančar: Vladimir Pi
štalo, Aleksandrida; John 
McGahern, Med ženami; 
Andrej E. Skubic, Samo pri
di domov. Te pa Branimir 
Nešović: Gerald Durell, 
Moja družina in druge živa
li; LindenMacIntyre, Škofo
va desna roka; ErlendLoe, 
Tihi dnevi v Mixing Partu. 
Modrijanova glavna uredni
ca Bronislava Aubelj je iz
brala: Vladimir P. Štefanec, 
Sem punk čarovnica, Debe
la lezbijka in ne maram 
vampov; CristóvãoTezza, 
Večni sin; John McGahern, 
Pornograf. Lidija Gorenc, 
vodja Modrijanovega mar
ketinga: AynRand, Mi, živi; 

EmmanuelCarrère, Drugi in 
jaz; Patti Smith, Pač mulca. 
In še izbor Boštjana Narata: 
Drago Jančar, To noč sem jo 
videl; Michael Viewegh, 
Zgodbe o ljubezni in seksu; 
Philip Roth, Nemeza. Edini 
ponovljeni avtor je torej pri
ljubljeni irski pisatelj John 
McGahern, pa še ta z različ
nima naslovoma.
Ko so odpirali Modrijanovo 
knjigarno v Ljubljani, ji je 
Drago Jančar posvetil tele be
sede: »Glej čuden pomol, 
naš novi pristan!« V Loki je 
videl, da je knjigarna dejan
sko na pomolu nad reko. Naj 
postane tudi prijazni pristan 
knjig in knjigoljubov.

Zakaj ravno v Loki?
Založba Modrijan, ki jo v Ljubljani vodi Poljanec Branimir Nešović, je pet let po ljubljanski odprla še 
novo knjigarno v Loki. Pogumno. A živela bo le, če bomo v njej knjige tudi kupovali.

Modrijanov pristan v Loki je s svojim obiskom in novim romanom počastil pisatelj Drago 
Jančar. / Foto: Marija Volčjak

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Septembra so 
bili tako na obisku pri župa
nu Občine Škofja Loka Mihi 
Ješetu vojaški atašeji, akredi
tirani v naši državi, tokrat si
cer v manjšem številu. Ško
fjo Loko, še prej pa vojaški 
muzej v kranjski vojašnici, 
so obiskali predstavniki Ki
tajske, Rusije in Črne gore.
Glavni del njihovega obiska 
je bil namenjen Medpodje
tniškemu izobraževalnemu 
centru, kjer so si ogledali so
dobno urejene prostore, ki 
nudijo dobre pogoje za izo
braževanje, usmerjeno v go
spodarstvo. Ob tej priložno
sti so se pomembni gostje 
popeljali tudi z avtomobilom 
na električni pogon, ki je 
delo dijakov izobraževalnega 
centra. Župan jim je razka
zal tudi mesto  z obnov
ljenim Cankarjevim trgom.  

Obisk vojaških atašejev
Škofja Loka dvakrat letno gosti visoke diplomatske predstavnike: spomladi veleposlanike, jeseni 
vojaške atašeje, akreditirane v naši državi. 

Z vojaškimi atašeji, akreditiranimi v Sloveniji, pred Medpodjetniškim izobraževalnim 
centrom / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – V Škofji Loki so pred kratkim odprli Lokomo-
tivo, nov inkubator in coworking center, ki mladim in podje-
tnim nudi brezplačno strokovno mentorsko pomoč pri sto-
panju na samostojno podjetniško pot in sodelovne prosto-
re. "Center poleg možnosti ugodnega najema lastnega pi-
sarniškega kotička svojim uporabnikom ponuja tudi mo-
žnost sodelovanja na različnih predavanjih, okroglih mizah 
in izobraževanjih z najrazličnejših področij. Uporabniki so-
delovnih prostorov le-te lahko uporabljajo stalno ali obča-
sno, za individualno ali skupinsko delo. Prostori Lokomoti-
ve so v stavbi starega župnišča na Mestnem trgu 38," spo-
roča Maruša Bajt in vabi, da si za več informacij ogledate 
njihovo Facebook stran Lokomotiva, inkubator in coworking 
center, ali pišete na elektronski naslov lokomotiva.skofjalo-
ka@gmail.com. Odprti so za vse odprte glave in do srede 
oktobra nabirajo interesente za uporabo skupnih prostorov.

Zagnali so Lokomotivo

Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – Kulturnozgo
dovinsko društvo Lonka 
Stara Loka bo v soboto, 4. 
oktobra, dopoldne (od 8.30 
do 12.30) na trgu pred Mari
jino kapelico v središču Sta
re Loke pripravilo Semenj 
na Fari. "Nedelja, 5. okto
bra, ne bo le volilna, ampak 
tudi t. i. rožnovenska nede
lja, ko je na Fari semenj, in 
ker je bilo včasih živo ne le 
na semanji dan, ampak tudi 
že v tednu pred in po njem. 
Ljudje še vedno pomnijo, da 
so se takrat "pohali" piščan
ci. To tradicijo želimo obu
diti v skladu z našimi priza
devanji za oživitev in celovi
to ureditev zgodovinskega 

jedra Stare Loke ter v duhu 
našega zavzemanja, da bi 
na območju nekdanjega va
škega jedra Stare Loke po
novno zaživel trg z identite
to krajevnega središča," 
sporoča Klemen Karlin iz 
društva Lonka. Na semnju 
bodo postavili ducat stojnic, 
na katerih bodo razstavljali 
sami domačini: nekaj bo 
stojnic s hrano, nekaj z iz
delki domače obrti, ena stoj
nica pa bo dobrodelna (iz
kupiček bo šel starološki 
Karitas). Poskrbljeno bo 
tudi za otroke, Agata Pavlo
vec in Varstveno delovni 
center bosta zanje pripravila 
delavnice, pred Frizerskim 
salonom Mitja pa bodo de
klicam pletli kitke.

V soboto Semenj na Fari

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Lokalna akcij
ska skupina za preprečeva
nje zasvojenosti je že tretjič 
zapored organizirala prire
ditev Veter v laseh – s špor
tom proti odvisnosti. Sep
tembra so uspeli ujeti dan 
brez dežja in pod okriljem 
Športe unije Slovenije in so
delovanju loških športnih 
društev ter lokalnih mladin

skih organizacij priredili ži
vahen dan športnega doga
janja. Udeleženci so spozna
li številne športne panoge, 
od floorballa, namiznega te
nisa, plezanja, odbojke, ple
sa, ekstremnih športov, ka
rateja, orientacije, gimnasti
ke, plesa do pilatesa. Otroci 
so se razgibavali pri otroških 
igrah, otroških gibalnicah in 
spoznavali osnove motorike 

za najmlajše. Bogat obšpor
tni program pa je predstavil 
aktivne mladinske in druž
beno pomembne organiza
cije kot so skavti, taborniki, 
program MEPI, mladinski 
dnevni center, gasilci, Rdeči 
križ. Namen prireditve je 
bil otrokom predstaviti čim 
več športnih panog in jih 
navdušiti za aktivno življe
nje s športom, ki ima tudi 
vzgojni pomen. Vpliva na 

celosten razvoj mladih, saj 
se v športu srečujejo s pra
vili in vrednotami, za uživa
nje v igri pa se morajo nau
čiti tudi določenih socialnih 
spretnosti kot so sodelova
nje, tekmovalnost, pripa
dnost ekipi in komunikaci
ja, menijo organizatorji. In 
zdravo druženje pri športu 
odvrača od različnih odvi
snosti.

Zavel je Veter v laseh

Mladi so spoznali tudi lokostrelstvo / Foto: Primož Pičulin
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Mateja Rant

Visoko – Na Visokem so 
tako ekipe pražilcev iz Slove-
nije, Nemčije, Avstrije, Ru-
sije, Švedske, Norveške, Ma-
džarske, Poljske in celo s 
Kitajske pripravljale krom-
pir po najrazličnejših recep-
tih. Čeprav mnogi prisegajo 
na pražen krompir, pripra-
vljen po klasičnem receptu 
na svinjski masti in z ocvir-
ki, pa je bilo mogoče tokrat 
poskusiti tudi zelo eksotične 
različice. Receptov za njego-
vo pripravo je namreč ogro-
mno, saj vsak doda nekaj 
svojega. »Na Madžarskem 
smo ga jedli celo z marmela-
do, danes pa je recimo mo-
goče poskusiti pražen krom-
pir s cvičkom,« je na priredi-
tvi na Visokem razložil Zvo-
ne Bašelj iz Turističnega 
društva Gorenja vas, ki je v 
sodelovanju z občino pre-
vzelo organizacijo 14. sve-

tovnega festivala praženega 
krompirja. Skupaj so na fe-
stivalu spražili kar tri tone 
in pol krompirja, ki so ga 
razdelili med blizu šest tisoč 
obiskovalcev.
Zgodba o krompirju, je ob 
tem razložil Zvone Bašelj, 

se je začela pred tremi leti, 
ko je prevzel vodenje dru-
štva. Med drugim so pripra-
vili dan krompirja in potem 
kot pražilci sodelovali na 12. 
festivalu praženega krom-
pirja v Mariboru. To jih je 
spodbudilo, da so se prijavili 

za gostitelje 14. festivala. Ko-
misija iz Društva za prizna-
nje praženega krompirja kot 
samostojne jedi, ki je prišla 
na ogled lokacije ob Tavčar-
jevem dvorcu, je bila navdu-
šena, tako da so jim že po 
20 minutah zaupali izvedbo 
festivala. V okviru priprav 
na festival so na Visokem že 
konec aprila na star način 
posadili slabih tisoč kilogra-
mov semenskega krompirja 
in ga nato še prigrebli s 
konjsko vprego, na roke obi-
rali koloradskega hrošča, s 
koso kosili krompirjevco ter 
ga nazadnje na star način 
izkopali in pobrali. Z letino 
so zelo zadovoljni, saj so pri-
delali skoraj sedem ton 
krompirja. Tri od teh so po-
klonili Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi s po-
družnicama na Sovodnju in 
v Lučinah, kar bo zadostova-
lo za oskrbo skozi celo šol-
sko leto.

Dišalo po praženem ...
Skoraj šestdeset ekip iz Slovenije in tujine se je v začetku septembra na 14. svetovnem festivalu 
praženega krompirja na Visokem vsaka po svojem receptu lotilo priprave praženega krompirja.

V začetku septembra so na Visokem gostili 14. svetovni 
festival praženega krompirja.  Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Žirovski Vrh – Praznik žetve 
so tudi letos pripravili z na-
menom, da pred pozabo 
ohranijo stara kmečka opra-
vila ter običaje in navade, 
povezane z njimi. Žetev so 
sicer izpustili, saj je žito 
prejšnji dan dodobra namo-
čil dež, so pa prikazali, kako 
se je žito omlatilo, očistilo in 
shranilo. Posebnost leto-
šnjega programa pa je bila 
predstavitev novih kostu-
mov folklornih skupin Zala 
Žirovski Vrh in Škofja Loka, 
ki sta do novih oblek prišli v 
okviru evropskega projekta 
Bogastvo babičine skrinje.
»Obudili smo nova znanja, 
se mnogo naučili in prido-
bili nove kostume,« je pou-
darila tajnica Turističnega 

društva Žirovski Vrh in 
duša programa Lucija Kav-
čič. Prvič so tako predstavi-
li 29 oblek, katerih avtorica 
je Andreja Stržinar. Po be-
sedah Lucije Kavčič gre za 
alpski tip noše iz prve polo-
vice 19. stoletja, ki so jo 
oblekli za posebne prilo-
žnosti. Vsa oblačila so iz-
delali ročno, v njihovo iz-
delavo pa so po besedah 
Lucije Kavčič vložili prek 
2500 prostovoljnih ur. Na 
kostumih so replike starih 
vzorcev, ki se ne ponovijo 
niti na dveh oblekah. Po 
starih virih so izdelali celo 
čevlje in pokrivala, vsega 
skupaj pa so izdelali kar 
okrog 150 oblačilnih kosov. 
Člane društva so tako opre-
mili s primernimi kostu-
mi, s katerimi se bodo 

predstavljali na različnih 
prireditvah ter tako verodo-
stojneje prikazovali šege in 

navade na Škofjeloškem 
sredi 19. stoletja, je še deja-
la Lucija Kavčič.

Praznovali v novih kostumih
V okviru Praznika žetve, ki so ga na Žirovskem Vrhu pripravili 17. leto zapored, so prvič prikazali tudi 
nove kostume folklornih skupin Zala Žirovski Vrh in Škofja Loka.

Na Prazniku žetve so člani folklornih skupin Zala Žirovski 
Vrh in Škofja Loka prvič prikazali nove kostume.

Jasna Paladin

Dolenja Dobrava – Dosežek 
v poplavi ekstremnih podvi-
gov morda ne bi bil nič tako 
izjemnega, če ne bi bil 37-le-
tni Janez Cankar že od roj-
stva skoraj slep. Na levo oko 
vidi le sedem odstotkov, na 
desnega pa nič, a to ga ne 

odvrača od športa, saj je že 
vrsto let odličen kolesar in 
gorski tekač.
Od domače hiše v Dolenji 
Dobravi je krenil točno ob 
polnoči ter najprej tekel do 
Hotavelj in čez Blegoš proti 
smučišču Črni vrh. Sledil je 
vzpon na Porezen in strm 
spust na Petrovo brdo, pa 

znova vzpon proti Vrhu Bače, 
v Bohinjsko Bistrico in Staro 
Fužino. Od tu po dolini Voje, 
mimo Vodnikove koče, preko 
Planike na cilj – na vrh Trigla-
va. Skupaj je pretekel 72 kilo-
metrov s približno 4500 me-
tri vzpona, za pot pa porabil 
nekaj minut več kot 15 ur. 
»Odlično mi je šlo in bil bi še 

hitrejši, če me ne bi spremlje-
valci vseskozi © bremzali© . Ob-
čutki so fenomenalni. Še naj-
težji se mi je zdel spust v do-
lino,« nam je po podvigu zau-
pal Janez Cankar, ki je imel 
ob sebi vseskozi prijatelje – 
gorske tekače, ki se kar niso 
mogli načuditi njegovi izje-
mni kondiciji in volji.

Na Triglav je tekel vse od doma
Janezu Cankarju je prvo soboto v avgustu uspel velik dosežek. Na Triglav je tekel, za to pa porabil 
zgolj petnajst ur.

Gorenja vas - Poljane – Šolski prag osnovnih šol v občini 
Gorenja vas - Poljane je letos prestopila najštevilčnejša ge-
neracija prvošolcev v zadnjih nekaj letih. Šolske klopi bo 
namreč »gulilo« kar 121 prvošolcev, prejšnja leta pa jih je 
bilo vedno okrog sto, je pojasnil župan Milan Čadež, ki je 
tudi letos osebno pozdravil in zaželel srečo prav vsem prvo-
šolcem v občini. Vsakemu je podaril tudi vrečko s slovensko 
zastavo in promocijskim materialom o Poljanski dolini. OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas bo v letošnjem šolskem letu obi-
skovalo 54 prvošolcev, dva oddelka prvošolcev so oblikovali 
tudi v OŠ Poljane, kjer si je rumeno rutico okrog vratu zave-
zalo 41 otrok. Podružnično šolo na Sovodnju bo obiskovalo 
enajst otrok, v Lučinah je šolski prag prvič prestopilo deset 
otrok, v šoli v Javorjah pa bo znanje nabiralo pet prvošolcev.

Najštevilčnejša generacija prvošolcev

V tem mandatu nam je z 
vztrajnim delom uspelo 
krepko povečati prihodke v 
proračunu ter s tem pridobi-
ti znatna državna in evrop-
ska sredstva za pomembne 
razvojne projekte. 
Vodovodna omrežja, kanali-
zacijski sistemi, gradnja ob-
voznice Gorenja vas in ener-
getske sanacije javnih objek-
tov ter izgradnja hrbtenice 
širokopasovnega omrežja so 
projekti, ki nas uvrščajo 
med najuspešnejše občine v 
državi. 
Skrb za naše okolje z učin-
kovitim zbiranjem odpad-
kov in ločevanjem v poveza-
vi z Zbirnim centrom v To-
dražu ter nižanje stroškov je 
premik, na katerega smo 
lahko vsi skupaj ponosni. Iz-
boljšanje standarda zdrav-
stvene oskrbe z novo investi-
cijo zasebnih zdravnikov 
bomo še dvignili, z občinsko 
podporo športnim projek-
tom, športni dvorani v Gore-
nji vasi in zdravemu načinu 
življenja pa bomo vzpostavi-
li pogoje, ki nam pripadajo. 
Prepoznavnost občine in Po-
ljanske doline na turistič-
nem področju bomo še pove-
čali z nadaljevanjem zasta-
vljenih projektov. V Toplicah 
v dolini Kopačnice nam je 
uspelo pridobiti investitorja, 
v naslednjih letih bo tu zrasla 
moderna turistična ponud-
ba, ki bo povezana z lokalni-
mi sodelavci. Obisk  poveču-
jemo v utrdbi Rupnikove li-

nije na Golem vrhu, dodali 
bomo še novo atraktivno te-
matsko pot iz Gorenje vasi 
po utrdbeni črti in ponudili 
doživetja v utrdbah. Kolesar-
skemu krogu bomo dodali še 
zanimivo pohodniško pot 
okrog občine, Na Tavčarje-
vem dvorcu na Visokem 
bomo organizirali še več pri-
reditev, v hlevu pa naredili 
večnamensko dvorano, ki bo 
omogočala poročna slavja in 
druge prireditve, tako da bo 
obisk mogoč čez vse leto. Z 
našimi lokalnimi prideloval-
ci in predelovalci domačih 
dobrot smo in bomo še na-
prej promovirali Poljansko 
dolino, deželo pod Blego-
šem, vse v smeri večje prepo-
znavnosti in spodbude za 
nove ponudnike.

Milan Čadež, župan 

Županov kotiček 

Za menoj je  
uspešen mandat

Milan Čadež

O
B

Č
IN

A 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

P
O

LJ
AN

E
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

E
S

TA
 8

7
, 

G
O

R
E

N
JA

 V
AS



Občina Gorenja vas - Poljane

7Loški glas, torek, 30. septembra 2014

Mateja Rant

Poljane – Prostovoljno gasil-
sko društvo (PGD) Poljane 
so leta 1894 ustanovili Va-
lentin Šubic, Valentin Tav-
čar in Jernej Ramovš in se je 
takrat imenovalo »brambe-
no« društvo. Med ustanovi-
telji, navajajo v društvu, so 
bili še drugi rodoljubi, ki so 
osebno in finančno podprli 
društvo. Dr. Ivan Tavčar, 
njegov brat in tedanji župan 
Valentin Tavčar, ljubljanski 
župan Ivan Hribar ter av-
strijski cesar Franc Jožef so 
društvu skupaj darovali 674 
goldinarjev, tako da so že 
prvo leto kupili večjo ročno 
brizgalno in 90 metrov cevi.
Od davnega leta 1894 so se 
časi močno spremenili, vlo-
ga gasilcev v družbi pa tudi 
dandanes ostaja enaka, so 
poudarili v društvu, ki so ga 
označili za ambasadorja 
prostovoljstva v kraju. Biti 

gasilec v Poljanah je po be-
sedah predsednika PGD Po-
ljane Janeza Oblaka skoraj 
način življenja, saj skoraj ni 
družine, katere vsaj en član 
ne bi bil pri gasilcih. In če je 
bila včasih njihova osnovna 

dejavnost zgolj gašenje po-
žarov, pa so danes pred nji-
mi še številne druge naloge 
– poplave, plazovi, žled ¼  
»Ob vsakem takem izzivu 
se zavemo, da je izobraževa-
nje bistvenega pomena.« 

Temeljno načelo gasilcev, je 
ob tem poudaril župan Mi-
lan Čadež, je že od nekdaj 
pomoč sočloveku, za kar so 
na voljo 24 ur na dan. Po-
membno pa se mu zdi zlasti 
delo z mladimi, ki je po žu-
panovih besedah v Poljanah 
pohvale vredno, saj so bili 
celo najmlajši gasilci držav-
ni prvaki. Zato se jim ni tre-
ba bati za prihodnost, je še 
dodal Čadež. Delo z mladi-
mi je izpostavil tudi predse-
dnik Gasilske zveze Slove-
nije Jošt Jakša. »Veselje je 
priti v društvo, ki gradi na 
mladih, a ob spoštovanju 
starejših.« Gasilstvo je po 
njegovih besedah delo, ki 
temelji na prostovoljstvu. A 
prav zato, je dodal, so pogo-
sto njihovo edino plačilo 
solze hvaležnosti ljudi, ki 
jim pomagajo. Društvo da-
nes šteje prek štiristo čla-
nov, od tega okrog trideset 
operativnih.

Jubilej gasilstva
S slavnostno akademijo in gasilsko parado so konec julija zaznamovali 120-letnico gasilstva v Poljanah.

V Poljanah letos zaznamujejo 120-letnico gasilstva. 

Mateja Rant

Poljane – Povezovanje kari-
katuristov, poznavanje in 
priznavanje karikature kot 
umetnosti z velikim potenci-
alom, nastavljanje ogledala 
tako posamezniku kot druž-
bi, sproščeno ustvarjanje v 
sproščenem okolju, nagrada 
uveljavljenim in spodbuda 
mlajšim karikaturistom je 
samo nekaj ciljev, ki se jih po 
besedah karikaturista Borisa 
Oblaka trudijo izpolniti s fe-
stivalom. Letos so v goste po-
vabili še Hrvaško društvo 
karikaturistov (HDK), ki jim 
je po Oblakovem prepričanju 
lahko zgled pri medseboj-
nem povezovanju.
V okviru festivala so tudi letos 
obiskovalcem omogočili brez-
plačno upodobitev na karika-
turi, če so to seveda želeli. 
Vsakomur namreč ni všeč, da 

mu prek poudarjanja njego-
vih značilnih karakteristik po-
stavijo ogledalo. Ta izziv po 
Oblakovih izkušnjah z vese-
ljem sprejme le vsak drugi 
obiskovalec. Letos je v živo 
ustvarjalo kar deset karikatu-
ristov. »Izkušen karikaturist 
za eno risbo porabi od pet do 
deset minut,« je razložil 
Oblak. Festival so popestrili s 
kreativnimi delavnicami in 
demonstracijo izdelave mask, 
Oblak pa je prikazal tudi digi-
talno risanje karikatur. Gosta 
letošnjega festivala sta bila 
priznana hrvaška karikaturi-
sta Davor Trgovčević, ki je 
tudi predsednik HDK, in Mi-
lan Lekić. Ob tej priložnosti 
so v galeriji Kulturnega cen-
tra slikarjev Šubic odprli tudi 
razstavo karikatur Hrvaškega 
društva karikaturistov, ki si jo 
lahko ogledate še do konca 
oktobra. 

V prihodnje, upa Oblak, bo 
festival pripomogel tudi k 
večji povezanosti slovenskih 
karikaturistov in tako tudi 
njihovi večji prepoznavno-
sti. To je po njegovem tudi 
priložnost za razvoj turiz-

ma, ki ga je šaljivo poimeno-
val kar »karikaturizem«. Da 
je to mogoče, pravi Oblak, 
dokazuje podoben festival, 
ki ga vsako leto organizirajo 
v Franciji in pritegne okrog 
pet tisoč obiskovalcev. 

Priložnost za »karikaturizem«
V Kulturnem centru slikarjev Šubic so preteklo soboto ustvarjali karikaturisti na 3. slovenskem 
festivalu karikatur.

Na festivalu karikatur so tudi letos ustvarjali v živo in na 
karikaturah upodabljali obiskovalce. / Foto: Denis Bozovičar

Igor Kavčič

Poljane – V mesecu septem-
bru je bila v galeriji Kultur-
nega centra slikarjev Šubic 
na ogled nekoliko neobičaj-
na razstava. Originalne stri-
povske table svojega najno-
vejšega stripovskega albuma 
Čudaki ljubijo drugače je 
razstavil eden najprodornej-
ših slovenskih stripovskih 
avtorjev, domačin iz Poljan 
Iztok Sitar. V svojem petnaj-
stem samostojnem stripo-
vskem albumu Iztok riše in 
piše o temnih plateh med-
človeških odnosov. Seveda 
tudi v tem stripu ne manjka 
provokativnosti, saj je ta 
stalnica njegovih stripo-
vskih mojstrovin. Lotil se je 
namreč ljubezenskih zgodb 
iz Poljanske doline. Teme 
za svoje stripovske zgodbe 
je črpal iz različnih virov, ne 
dvomimo, da predvsem iz 
svoje okolice in mladostni-
ških let, ko so se rojevale 
prve zaljubljenosti. V osre-

dnjem kulturnem hramu v 
Poljanah ste si jih lahko 
ogledali povsem od blizu.

Sitarjevi »čudaki« 

Priznani slovenski 
stripovski avtor je svoj strip 
predstavil tudi z razstavo v 
domači galeriji v Kulturnem 
centru slikarjev Šubic.

Domžale – Občina Gorenja vas - Poljane se je s Potjo poljan-
skih dobrot v septembru predstavila še na tržnici v Domža-
lah. Pri predstavitvi so sodelovali Kmetija Lojz, Kmetija Lu-
žar, Sirnica Pustotnik in Mesarstvo Žunar. Dogodek so s 
praženim krompirjem popestrili člani Turističnega društva 
Gorenja vas, za veselo razpoloženje pa je poskrbel Trio Šu-
bic. Dobro obiskana je bila tudi promocijska stojnica, pri 
kateri so predstavili turistično ponudbo Poljanske doline in 
tamkajšnje prireditve. Obiskovalce sta pozdravila tudi župa-
na obeh občin, Milan Čadež in Toni Dragar.

Poljansko dolino predstavili v Domžalah

Mateja Rant

Poljane – Prvotno kapelico 
so na mestu, kjer zdaj stoji 
nova, zgradili na začetku 
prejšnjega stoletja. Šest de-
setletij kasneje so jo poruši-
li, od prvotnega objekta pa 
so po zaslugi bližnjih doma-
činov ohranili kip Marije z 
Jezusom, večno luč in fra-
gmente stebrov iz klesanega 
kamna. Ker so domačini po 
besedah župana Milana Ča-
deža kapelico na tem mestu 
močno pogrešali, so se pred 
časom odločili, da postavijo 
novo, zgrajeno po ohranje-
nih načrtih.
Na Selu pri Žireh so dobili 
originalni načrt za kapelico, 
ki ga je po letu 1900 izdelal 
Josip Šubic, domačin iz Go-

renje vasi. »Glede na njegov 
podpis na načrtu z navedbo 
poklica © podobar©  domneva-
mo, da je tudi kip Marije 
njegovo delo,« je pojasnil 
župan in dodal, da so skico 
klasicistične kapele Šubica 
pri gradnji nove dosledno 
upoštevali, vključno z načr-
tom oltarja, ki ga v prejšnji 
kapeli v taki obliki ni bilo. 
Za zaščito so pred oltar po-
stavili stekleno steno, na 
vhod pa secesijsko oblikova-
na kovana vrata. Pri gradnji, 
je še dodal župan, so dosle-
dno sledili pravilom ume-
tnostnozgodovinske in re-
stavratorske stroke. Na pra-
znik Marijinega rojstva ozi-
roma mali šmaren je župnik 
Gregor Luštrek kapelico 
slovesno blagoslovil.

Blagoslov nove kapelice

Na Poljanski cesti v Gorenji vasi so znova postavili 
kapelico po originalnem načrtu Josipa Šubica.
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Gorenja vas - Poljane – Sedem kolesarjev iz kraja Zell am 
See na Koroškem je v septembru obiskalo Poljansko dolino, 
da bi prekolesarili kolesarski krog občine Gorenja vas - Po-
ljane in obenem vrnili obisk društvu Rovtarji, ki so se pri njih 
mudili v juliju. Prvi dan sta jih na tretji etapi spremljala žu-
pan Milan Čadež in predsednik Rovtarjev Brane Tavčar, po 
napornem kolesarjenju pa so si privoščili sprostitev z obi-
skom Oktoberfejsta v Gorenji vasi. »V soboto so se podali 
na prvo in del druge etape, v nedeljo pa so kolesarili, uživa-
li in navijali ob kolesarski dirki z gorskimi kolesi iz Hotavelj 
na Blegoš, poznani kot 16. MTB Blegoš 2014,« je razložil 
župan Milan Čadež in dodal, da so pohvalili našo lepo nara-
vo, prijazne ljudi in domačo hrano, zato bodo obisk Poljan-
ske doline priporočili tudi prijateljem. Razveselili pa so se 
tudi nagrade, ki jo prejme vsak, ki prekolesari celoten krog, 
kolesarskega bidona in nogavic.

Koroški kolesarji spoznavali Poljansko dolino

Poljane – V Športnem društvu Poljane bodo letos prvič or-
ganizirali tekmovanje v premagovanju ovir BlatFejst. Tek-
movanje se bo odvijalo v nedeljo, 5. oktobra, od 11. ure dalje 
na Visokem. Število tekmovalcev so letos omejili na štiristo, 
že pretekli teden pa so zbrali prek 350 prijav. BlatFejst, pra-
vijo organizatorji, najlažje opišemo z besedami šport, dru-
ženje in zabava. Tekmovalci bodo morali na 7-kilometrski 
progi premagati dvajset ovir, pri katerih bodo morali poka-
zati različne sposobnosti. Nekatere bodo temeljile na moči, 
druge na spretnosti, za še dodatno popestritev pa bodo po-
skrbeli z blatom. 

Prek blatnih ovir do cilja
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Občina Železniki

Loški glas, torek, 30. septembra 2014

Danica Zavrl Žlebir

Smoleva – Na pročelju in v 
notranjosti hiše so zevale 
razpoke, skoznje je pronicala 
voda, ponoči je v temeljih po-
kalo, Torkarjevi so čutili pre-
mikanje ¼  Hiša stoji na pla-
zovitem terenu in ne bi bila 
prva v vasi Smoleva, ki bi jo 
ogrozilo premikanje zemlje.
»Pred pol leta smo z negoto-
vostjo spremljali, kaj se bo 
zgodilo, in obenem upali na 
čim prejšnjo sanacijo,« je o 
letošnjem dogajanju dejal 
Rafko Torkar. Narejeni so 
bili namreč že projekti sana-
cije za plaz nad Torkarjevo 
domačijo, ki je predvidel ob-
novo opornega zidu, drena-
žo in sidranje hišnih teme-
ljev. Ko so se maja letos dela 
začela, so Torkarjevim pri-
nesla upanje.

»Danes s polnim optimiz-
mom in veseljem spremlja-
mo sanacijo hiše. Posebno 
smo hvaležni županu obči-
ne Železniki Antonu Lu-
znarju in njegovi ekipi, pro-
jektantu Metodu Krajncu in 
izvajalcem – podjetjema Do-
lenc in Kavčič, ki so zaslu-
žni, da lahko danes z opti-
mizmom gledamo naprej. 
Sredstva za sanacijo je zago-
tovila občina, del denarja pa 
smo prispevali tudi sami: za 
izolacijo, krpanje razpok, 
odtočne cevi ... Zadovoljni 
smo, da je utrjena vsaj hiša, 
ves projekt pa še vedno ni 
dokončan, saj zmanjkuje 
denarja. Treba bi bilo obno-
viti še oporni zid nad hišo, 
kjer se zadržujejo večje koli-
čine vode, in izdelati drena-
žo, ki bi speljala vodo izza 
zidu v potok Sušica, s čimer 

bi hišo še bolj zavarovali. 
Tretja drenaža bi bila po-
trebna na travniku nad hišo, 
s čimer bi preprečili, da bi 
voda pritiskala na zaledje 
hiše in da bi prihajalo do na-
daljnjih premikov,« je pove-
dal Rafko Torkar. V prete-
klosti so v Smolevi razmi-
šljali tudi o obnovi dovozne 
ceste, ki je v zelo slabem 
stanju, zaradi nerodnega 
ovinka pa je vožnja otežena, 
tovornjaki morajo denimo 
voziti vzvratno. Toda za ta 
dela je zmanjkalo denarja.
Kako so utrdili hišne teme-
lje? Izkopali so šest »pilo-
tov« (vodnjakov) premera 
120 centimetrov, globokih 
od štiri do šest metrov, prek 
njih pa naredili močno za-
ščitno betonsko gred, ki bo 
skrbela za stabilnost hiše. 
»Upamo, da bo občina našla 

denar za dokončanje tega 
projekta, morda iz rezervne-
ga sklada, morda tudi od dr-
žave,« upa Rafko Torkar.
»Projektant Metod Krajnc je 
v zvezi z nadaljevanjem pro-
jekta povedal, da mora naj-
prej oceniti, v kolikšni globi-
ni naj bi naredili drenažo: 
tako bi morali zvrtati vrtine 
in določiti geološko sestavo 
tal, preden bi se lotili tudi te 
sanacije,« je o morebitnem 
nadaljevanju projekta dejal 
župan Anton Luznar. Ko bi 
bil narejen tudi ta del pro-
jekta, bi ga ovrednotili in 
zanj iskali denarne vire. V 
letošnjem proračunu je ta 
postavka že porabljena, tako 
da je to stvar prihodnjega, 
poleg tega pa nameravajo za 
sredstva zaprositi tudi drža-
vo, ki sicer sofinancira več 
sanacij plazov v občini. 

Utrdili hišne temelje
Še pred pol leta sta se Olga in Rafko Torkar iz Smoleve ponoči zbujala v strahu, da jima plaz ne bi 
odnesel hiše. Danes sta mirnejša, saj je Občina Železniki končala vsaj prvi del sanacije z utrditvijo 
hišnih temeljev.

Rafko Torkar: Sanirati bi bilo treba še oporni zid nad hišo. Delo v "vodnjakih", globokih do šest metrov

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Po sedmih letih, 
odkar so ga razdejale popla-
ve, so slovesno odprli obno-
vljen kulturni dom v Žele-
znikih. Kot je v svojem nago-
voru povedal župan Anton 
Luznar, je ob vseh v poplavi 
poškodovanih stavbah in in-
frastrukturi na obnovo čakal 
nekoliko dlje. Obnova je ve-
ljala 650 tisoč evrov, denar 
pa so dobili iz sancijskih 
sredstev države, s humani-
tarnimi sredstvi, iz občinske-
ga proračuna in denarja kra-
jevne skupnosti, nazadnje pa 
so dobili še državni in evrop-
ski denar za energetsko sa-
nacijo stavbe. Prva faza ob-
nove je potekala leta 2010, 
ko so zgradili prizidek, leta 
2012 pa se je začela druga 
faza s temeljito obnovo dvo-
rane in druge notranjosti.

"Obnova je lepo uspela, kar 
so pohvalili mnogi ljudje. 
Sedaj bo obnovljeni dom 
spet lahko služil prireditvam 
in srečevanju ljudi," je dejal 
župan in se zahvalil vsem, 

ki so pri tem sodelovali 
(predsednika KS sta bila v 
tem času Martin Pintar in 
Peter Gortnar) in kulturni-
ma društvoma, ki delujeta v 
teh prostorih za strpnost.

Na odru obnovljenega doma 
se je zvrstilo več nastopajo-
čih: mešani pevski zbori Do-
mel, Društva upokojencev 
za Selško dolino in Župnije 
Železniki, Harmonikarski 
orkester Železniki, Folklor-
na skupina Osnovne šole 
Železniki in še posebno dra-
gi gostje, Fantje s Prapro-
tna. Slednji so tokrat nasto-
pili v okrnjeni tričlanski po-
stavi in se spomnili svojega 
prvega nastopa na istem 
odru na prireditvi Pokaži kaj 
znaš leta 1962. Kulturni 
dom, ki so ga zasnovali že 
leta 1910, so gradili po prvi 
svetovni vojni in slovesno 
odprli leta 1924 (še ena 
okrogla obletnica torej), sta 
z rezanjem traku simbolič-
no odprla takratni in zdaj-
šnji župan Mihael Prevc in 
Anton Luznar, blagoslovil 
ga je župnik Tine Skok.

Slovesno odprli kulturni dom
Dobro leto po tem, ko je bil za čipkarske dneve urejen kulturni dom v Železnikih, razdejan po 
uničujočih poplavah leta 2007, so ga tudi slovesno predali namenu.

Župana Mihael Prevc in Anton Luznar pri slovesnem 
rezanju traku /Foto: Andrej Tarfila

V okviru projekta Urejanje 
porečja Sore, kjer smo sku-
paj nastopile občine Železni-
ki, Žiri, Škofja Loka in Gore-
nja vas - Poljane, je bilo pred-
videno tudi obnavljanje vo-
dovodnih omrežij. Občini 
Žiri in Železniki sta zaradi 
premajhnega števila uporab-
nikov vodovodnega omrežja 
iz tega skupnega projekta iz-
padli, medtem ko je ta del 
infrastrukture občinama Go-
renja vas - Poljane in Škofja 
Loka ostal v skupnem pro-
jektu, ker imata povezan vo-
dovod in zaradi tega dovolj 
uporabnikov. V Žireh so po-
zneje našli drugo možnost in 
to že uredili, v naši občini pa 
smo prav tako iskali način, 
da bi obnovili vodovodno 
omrežje. Tako smo se prija-
vili na razpis Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo, ki je ponujal denar iz 
evropskega sklada za regio-
nalni razvoj in pred kratkim 
dobili pozitiven odgovor.
Ko je bil razpis objavljen, je 
bilo predpisanih več pogojev, 
ki jih je bilo treba izpolniti ob 
prijavi. S projektom obnove 
vodovodnega sistema v Žele-
znikih smo zadostili vsem 
predpisanim pogojem. Zgolj 
za zamenjavo vodovoda ni-
smo potrebovali gradbenega 
dovoljenja, izdelan pa smo že 
imeli investicijski projekt, ki 
je bil sprejet na občinskem 
svetu in smo ga nato dodelali 
v investicijski program. V 
okoliških vaseh vodovodi, ki 
jih pretežno upravljajo kra-
jevne skupnosti, nimajo tako 
starih cevi kot v osrednjem 

delu občine, v Železnikih, 
kjer pa z vodovodom upravlja 
režijski obrat. Tu bo treba za-
menjati še približno 6,8 kilo-
metra starih cevi. Veseli nas, 
da bomo to z evropskim de-
narjem lahko uredili v enem 
samem letu; če tega denarja 
ne bi dobili, bi takšna nalož-
ba z zgolj občinskim denar-
jem terjala od osem do deset 
let. Tako pa je začetek del 
predviden takoj spomladi, 
dela pa naj bi bila dokončana 
jeseni prihodnjega leta. Po 
ponudbi izbranega izvajalca, 
Gorenjske gradbene družbe, 
bo investicija znašala okoli 
1,4 milijona evrov, odobrenih 
pa nam je 1,1 milijona evrov. 
Ob tem bi kazalo narediti še 
skupni projekt za Racovnik, 
kjer bi bilo poleg vodovoda 
treba zamenjati ali vgraditi še 
drugo infrastrukturo: kanali-
zacijo, optiko, električni vod, 
vročevod ¼

Anton Luznar, župan

Županov kotiček 

Do vodovoda  
z evropskimi evri

Selca – Skok čez kožo je navada, ki jo tradicionalno gojijo 
rudarji za sprejem novincev v rudarski ceh. To so na svoj-
stven način povzeli v podružnični šoli v Selcih, kjer prvošol-
ce na prvi šolski dan sprejmejo v šolo tako, da preskočijo 
trak, napeljan pred šolskimi vrati. Skok v šolo, ki je za otroke 
velika življenjska sprememba in nekaterim povzroča tudi 
stiske, je bil s tem nenavaden in zabaven. Otroci, ki imajo 
pred seboj še dolga leta šolanja, si ga bodo nedvomno za-
pomnili za vselej.

Skok v šolo

Prvošolkin skok v šolo / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Obnova plavalnega bazena v Železnikih gre h 
koncu. Zaradi neugodnega vremena, ki je oteževalo delo pri 
zamenjavi strehe, se je zavlekla in tako v načrtovanem roku 
do konca septembra še ne bo dobil uporabnega dovoljenja. 
Po besedah župana Antona Luznarja bo sedaj tehnični pre-
gled 1. oktobra, do 15. oktobra pa pričakujejo tudi uporabno 
dovoljenje.

Bazen sredi oktobra

Anton Luznar
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Jasna Paladin

Davča – »Letos ne mineva le 
trideset let od prve prireditve 
Dan teric, ampak tudi 45 let 
od ustanovitve Turističnega 
društva Davča, katerega člani 
so bili tudi pobudniki te pri-
reditve, ki je v treh desetletjih 
v Davčo pripeljala že vsaj 100 
tisoč obiskovalcev. Gospo-
darstvo Davče je že od nek-
daj temeljilo na kmetijstvu, 
predvsem predelavi lanu in 
kakovostnem platnu, a opra-
vila, povezana s tem, so v 60. 

letih 20. stoletja zamrla. Z 
etnografsko prireditvijo ta 
dela obujamo, s tem pa ohra-
njamo našo bogato kulturno 
dediščino,« je pod šotorom, 
polnim obiskovalcev od blizu 
in daleč, povedal predsednik 
Turističnega društva Davča 
Lojze Jelenc.
Vreme je bilo organizator-
jem letos res več kot naklo-
njeno, s tem pa je tudi zani-
miv etnografski prikaz pre-
delave lanu v platno v celoti 
prišel do svojega izraza. Kot 
vsako leto se je vse začelo s 

prikazom sušenja lanu v la-
neni jami ter nadaljevalo z 
delom teric, ki so prikazale 
trenje lanu s trlicami, posto-
pek mikanja, česanje s po-
sebno krtačo, otresanje pre-
diva oz. peklanje, navijanje 
prediva, predenje na kolo-
vratu, tkanje na statvah, be-
ljenje platna ter končne iz-
delke, ki so jih iz tega sešili. 
Na prireditvi vsako leto so-
deluje veliko domačinov, 
tudi vse več mladih, ki pono-
sno ohranjajo svojo kultur-
no dediščino. Prireditev je 

bila bogata tudi s kulturnim 
programom, v katerem so 
sodelovali Pihalni orkester 
Alples z mažoretkami, Otro-
ški pevski zbor Davča, mladi 
harmonikarji pod vodstvom 
Jožeta Bevka, tenorist Janez 
Lotrič in baritonist Tone 
Habjan. Celoten program si 
je z domačini in obiskovalci 
letos ogledal tudi poseben 
gost – predsednik republike 
Borut Pahor, ki je Davčar-
jem prinesel – tako kot jim 
je pred leti obljubil – »liter 
rujnega«.

V Davči so spet trli lan
Davča je 17. avgusta že trideseto leto zapored oživila s svojo tradicionalno prireditvijo Dan teric, ki jo 
že vsa leta ob domačijI pri Vrhovcu organizirajo člani Turističnega društva Davča. Slednji letos 
praznujejo 45-letnico delovanja.

Terice so prikazale trenje lanu s trlicami. / Foto: Tina Dokl Med sodelujočimi domačini je tudi veliko mladih. / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

Sorica – Prireditev se je priče-
la že z odprtjem razstave do-
mače ustvarjalnosti v dvorani 
Ivana Groharja, sicer poime-
novani po enem izmed najve-
čjih slikarjev evropskega for-
mata. Kulturni program je 
ponudil ogled domačega fil-
ma Pastirci, saj je bila rdeča 
nit tokratnih Sadov jeseni 
prav drobnica ter vse v pove-
zavi z njo. Ovčarstvo ima v tej 
regiji namreč pomembno 
vlogo, čeprav ni več tako 
množično, kot je bilo. Tako so 
zlasti mlajše generacije odpr-
tih oči opazovale predelavo 
ovčje volne, od striženja ovac 
pa do pletenja in © filcanja© . 
Obiskovalci so si lahko privo-
ščili degustacijske užitke ob 
pokušini domačih jedi, ovčje-
ga in kozjega sira ter salame, 
manjkal pa ni niti lepo zape-

čen jagenjček. Kulturni pro-
gram so glasbeno obogatili 
skupina Suha špaga ter do-
mači mladi glasbeniki. »Obi-

skovalcem smo želeli prilbli-
žati drobnico in vse dobrine, 
ki izvirajo iz nje,« je po uspe-
šno zaključeni prireditvi dejal 

predsednik TD Sorica Marjan 
Peternelj, društvo pa oblju-
blja, da bo dogodek ostal tra-
dicionalen tudi v prihodnje.

Sadovi jeseni v 
znamenju drobnice
Prireditev Sadovi jeseni, tokrat posvečena drobnici, je ponovno privabila ogromno število 
obiskovalcev iz vse Selške doline.

Na Sadovih jeseni so za prijetno vzdušje poskrbeli tudi domači mladi glasbeniki. 

Predelava volne se začne s striženjem ovac. / Foto: Primož Pičulin

Volneni izdelki so bili na ogled na razstavi. / Foto: Primož Pičulin

Martinj Vrh, Davča – Pred kratkim so začeli obnavljati pribli-
žno kilometer dolg cestni odsek v Martinj Vrhu, ki bo veljal 
250 tisoč evrov proračunskega denarja. Od tega so pridobili 
tudi 123 tisočakov državnega sofinanciranja. Začela se je 
tudi sanacija plazu v Davči, ki je ogrožal delavnico in tudi že 
občinsko cesto. »Po oceni projektanta Metoda Krajnca gre 
za najbolj nevaren plaz v občini, ki ga kaže prednostno sa-
nirati,« je dejal župan Anton Luznar. Letos je občina poskr-
bela tudi za sanacijo plazu nad Torkarjevo hišo v Smolevi, ki 
pa še ni docela končana.

Obnavljajo cesto, sanirajo plaz

Železniki – Pihalni orkester Alples iz Železnikov je zadnje 
dni avgusta gostoval v Franciji, v mestih Valenciennes in 
Onnaing, kjer so igrali na različnih lokacijah in nastopali v 
družbi glasbenih skupin in mažoretk iz Velike Britanije, 
Nemčije, Francije, Belgije, Madžarske in Slovaške. Pihalni 
orkester Alples Železniki, v katerem nastopa štirideset glas-
benikov pod taktirko Martina Pustineka, velikokrat gostuje 
doma in na tujem, v Franciji so bili doslej že dvakrat. Na 
severovzhodu Francije so bili prvič, svoj obisk v regiji Loara, 
kjer Francija meji na Belgijo, Luksemburg in Nemčijo, pa so 
izkoristili še za ogled zgodovinskega mesta Verdun, znane-
ga po eni najbolj krvavih bitk v prvi svetovni vojni. 

Pihalci iz Železnikov nastopili v Franciji

Z enega od nastopov Pihalnega orkestra Alples Železniki v 
Franciji
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Občina Žiri
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Mateja Rant

Žiri – Za dokončanje ureditve 
Žirovske pristave je žirovska 
občina upravičena do dobrih 
štiristo tisoč evrov nepovra-
tnih evropskih sredstev, celo-
tna naložba pa bo vredna sla-
bih šeststo tisoč evrov. Z ure-
ditvijo zunanjih površin bodo 
zaključili gradbena dela v 
sklopu projekta celovite obno-
ve Stare šole oziroma Žiro-
vske pristave. S tem bodo 
ohranili najkakovostnejšo 
stavbno dediščino v Žireh in 
pridobili prostore za ponoven 
začetek izvajanja muzejske in 
drugih kulturnih dejavnosti. 
Objekt bo tako postal kulturni 
center kraja.
»Lovili smo sekunde, zato 
nas veseli, da smo uspeli s 
prijavo na evropski razpis. 
Izkazalo se je, da imamo 
sposobne sodelavce. Prijavo 
smo oddali 16 minut čez 
polnoč, na rezultate pa smo 
čakali pol leta,« je pojasnil 

župan Janez Žakelj. Časa za 
dokončanje del imajo zelo 
malo, do konca aprila priho-
dnje leto, zato po županovih 
besedah računajo na dolgo, 
lepo jesen. »Ta del žirovske 
dediščine bo potem dobil 
končni sijaj.« S pomočjo 
evropskih sredstev bodo do-
segli, je prepričan župan, da 

bo prostor res živel. »To je 
edina možnost, saj je Obči-
na v ta projekt v preteklosti 
vložila že veliko denarja.«
V preteklih letih so tako te-
meljito obnovili objekt Mu-
zej, v katerem imajo zdaj 
svoj prostor krajevna knji-
žnica in muzejske zbirke 
Muzejskega društva Žiri, v 

njegovem sklopu pa je tudi 
večnamenska dvorana, v ka-
teri se odvijajo razne kultur-
ne prireditve. Primanjkova-
lo pa je prostorskih možno-
sti za izvajanje spremljajo-
čih dejavnosti, kot so delav-
nice, predavanja, projekcije 
in podobno, kar bo po kon-
čani obnovi mogoče v kle-
tnih prostorih objekta. Z 
novo vrtino za ogrevanje, z 
izdelavo katere bodo začeli 
še ta teden, bodo rešili tudi 
problem ogrevanja večna-
menske dvorane tudi pri ob-
časni uporabi v hladnejših 
mesecih. Primerno bodo po-
skrbeli za dostop do celotne-
ga območja Žirovske prista-
ve ter uredili ploščad za par-
kiranje in zunanji priredi-
tveni prostor s tribunami za 
gledalce. Poskrbeli bodo 
tudi za materialne ostanke 
nekdanje Štalarjeve hiše ter 
uredili teraso, na to mesto 
pa premestili še bunker z 
Rupnikove linije.

Kulturni center kraja
Občina Žiri je s projektom ureditve Žirovske pristave med občinami, ki so uspele na zadnjem razpisu 
za svoje investicijske projekte dobiti nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za dokončanje ureditve Žirovske pristave je žirovska 
občina dobila štiristo tisoč evrov evropskih sredstev.

Mateja Rant

Žiri – Na vsakoletnem poho-
du po tematski poti ob nek-
danji rapalski meji obujajo 
spomine na življenje ob stari 
meji. Skupaj se ga je iz Žirov 
in Sovodnja udeležilo skoraj 
sto pohodnikov, ki so jih tudi 
letos na poti čakala številna 
presenečenja. Krajši kulturni 
program so pripravili tudi ob 
zaključku pohoda na Ledini-
ci, s katerim so zaznamovali 
tudi praznik vrnitve Primor-
ske k matični domovini, je 
razložil Rok Klemenčič.
Pohod poteka mimo nekate-
rih domačij, zaselkov in 
vasi, skozi katere so v času 
med obema svetovnima voj-
nama nasilno vrezali mejo 
med kraljevinama Italijo in 
SHS, kasnejšo Jugoslavijo. 
Pohodniki, ki so krenili tako 
iz Žirov kot s Sovodnja, so 
se srečali pri mejniku števil-
ka 38 na Mrzlem vrhu. Tu je 

pohodnike nagovorila Anka 
Vončina iz Idrije, ki se 
ukvarja z dediščino rapalske 
meje in žirovskih krajev. 
»Zbrane je tudi spodbudila, 
naj vsak po svojih močeh za-
ščitimo ta del naše preteklo-
sti, saj je to del naše identi-
tete in samobitnosti,« je po-

udaril Rok Klemenčič. Na 
Mrzlem vrhu so uprizorili 
tudi tri prizore, ki so prika-
zovali dogajanje ob nekdanji 
meji. S prizorom kontraban-
ta so pohodnikom iz Žirov 
popestrili že postanek ob 
mejniku številka 39, zgodo-
vinarka Vlasta Pečelin pa se 

je spomnila tudi letošnje 
stoletnice začetka prve sve-
tovne vojne, ki je povezana 
tudi z nastankom rapalske 
meje. Program pohoda je po 
besedah Roka Klemenčiča 
domoljubno naravnan, saj 
želijo z njim poudariti tisto, 
kar so včasih zatirali.

Nekdaj ločevala, danes druži
Turistični društvi Žiri in Sovodenj sta tretjo soboto v septembru pripravili tradicionalni pohod ob 
rapalski meji, tokrat že deseti po vrsti.

Pohoda ob rapalski meji se je letos udeležilo skoraj sto ljudi. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Bližajo se lokalne volitve in 
tudi občane Žirov vabim, da 
se jih udeležijo in tako pove-
do, komu zaupajo. Res pa je, 
da tokrat na volitvah nimam 
protikandidata in se lahko že 
zdaj osredotočim na delo, s 
katerim bom nadaljeval tudi v 
prihodnjih štirih letih. Vesel 
sem, da smo uspeli doseči so-
glasje za vse pomembnejše 
projekte, tudi za tiste, ki jih še 
načrtujemo. Za to gre zahvala 
tudi podžupanoma in občin-
skemu svetu v stari sestavi.
V preteklem mandatu smo 
veliko naredili tako na podro-
čju varovanja okolja kot ureja-
nja infrastrukture. Največji 
projekt v zgodovini občine je 
zagotovo čistilna naprava, ki 
uspešno deluje, dogradili pa 
smo tudi kanalizacijo in vodo-
vod ter tako izboljšali oskrbo s 
pitno vodo. V šoli smo poskr-
beli za čistejšo energijo z vrti-
nami, pri čemer se je že izka-
zalo, da so stroški za ogreva-
nje po končani naložbi na leto 
nižji kar za polovico. Vlagali 
smo tudi v javno razsvetljavo, 
kjer se prav tako že kažejo pri-
hranki pri energiji. Z nadzi-
davo osnovne šole pa smo 
omogočili kakovostnejše delo 
tako v vrtcu kot šoli, v katera 
smo v zadnjih letih lahko 
sprejeli vse otroke.
Veliko načrtov imamo tudi v 
prihodnje, zato si želim še na-
prej tako dobrega sodelovanja 
z občinskimi svetniki in upra-
vo. Obljubljam, da bom še 

naprej poslušal ljudi, pri če-
mer si želim, da bi aktivno 
sodelovali vsaj pri anonimnih 
anketah. Se so namreč orod-
je, da se kaj spremeni oziro-
ma se vsaj trudimo za to. 
Drugače nas včasih zavede, 
da so kakšne težave večje, kot 
so v resnici, ker se sliši samo 
najbolj glasno manjšino. Tru-
dimo se, da bi bilo naše delo 
čim bolj transparentno, k če-
mur je pripomogla tudi uved-
ba lokalnega časopisa. Preno-
vili smo še spletno stran in 
profil na omrežju facebook, 
ki sta oba dobro obiskana.
Ne glede na razmere v državi, 
ki se jih zavedamo tudi v Ži-
reh, pa sem prepričan, da 
bomo lahko tudi v prihodnje 
končali kar nekaj projektov, ki 
jih pripravljamo že dalj časa 
in ki bodo tako starejšim kot 
mlajšim pomenili lažje in 
lepše življenje v naši dolini.

Janez Žakelj, župan 

Županov kotiček 

Naj se sliši glas  
vseh Žirovcev

Mateja Rant

Selo – Od mostu na Ledini-
ci do Sela so v minulih me-
secih ob reki Sori uredili 
kolesarsko pot v dolžini 
skoraj sedemsto metrov. »S 
tem smo pridobili ne samo 
kolesarske in rekreacijske 
površine, ampak smo mlaj-

šim prebivalcem Sela zago-
tovili tudi varno pot v šolo 
in na popoldanske dejavno-
sti,« je pojasnil župan Ja-
nez Žakelj in izrecno pou-
daril, da kolesarska steza ni 
namenjena prometu z mo-
tornimi vozili.
V prihodnjem letu jih čaka 
še zaključek kolesarske ste-

ze do avtobusne postaje na 
Selu, ki predstavlja relativ-
no zahteven poseg zaradi 
bližine vodotoka, zato bo 
potreben dogovor tako z 
agencijo za okolje in pro-
stor kot z lastniki zemljišč. 
»Z lastniki se moramo do-
končno dogovoriti tudi o 
poteku trase ceste.« V ure-

ditev kolesarske poti je ob-
čina vložila 110 tisoč evrov. 
»Stroški so višji, kot smo 
načrtovali, ker steza poteka 
po poplavnem terenu. Zato 
smo se odločili za varnejši 
način in na obeh straneh 
uredili robnike, da voda ne 
spodkoplje asfalta,« je še 
pojasnil župan.

Uredili kolesarsko pot na Selu

Žiri – Za zaključek projekta ureditve zbirnega centra Osojni-
ca bo občina letos namenila dobrih 70 tisoč evrov. V sklopu 
tega so dvignili nivo dostopne ceste in uredili javno razsve-
tljavo ter tako poskrbeli za varen dostop do zbirnega centra. 
Obenem bodo po projektu uredili še brežino hudourniškega 
potoka Osojnica, kar predstavlja zadnji večji poseg pred pri-
dobitvijo uporabnega dovoljenja. Medtem ko bo za ureditev 
struge na tem delu poskrbela občina, pa nas je občanka 
opozorila, da je prav struga tega potoka malo višje ob ribo-
gojnici močno zaraščena, zato voda ob večjih nalivih popla-
vlja. Urejanje vodotokov je sicer v pristojnosti države. »Pred 
leti so strugo preusmerili in staro ločili s pregrado za izliva-
nje viška vode, zdaj pa struge nihče ne vzdržuje. Kolikor je 
mogoče, za to skrbijo neposredni sosedje sami, vendar se 
zadeva prehitro zarašča,« je ogorčena občanka. A Urban Ilc 
iz republiške agencije za okolje je zagotovil, da njihov kon-
cesionar v Žireh redno spremlja stanje tudi v tej strugi. »Po-
navadi nas ravno ob koncu avgusta in septembra občani 
začnejo opozarjati na zaraščenost strug, a ni tako hudo, kot 
je videti na prvi pogled. To se izkaže potem, ko listje odpa-
de,« je pojasnil in dodal, da stara struga omogoča pretok 
osmih kubičnih metrov vode, medtem ko ob večjih količi-
nah voda teče po novi razbremenilni strugi, v kateri so omo-
gočili skoraj štirikrat večji pretok vode.

Urejajo še strugo potoka Osojnica
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Mateja Rant

Žiri – V dvorani župnišča so 
sredi septembra odprli raz-
stavo Jobstovih osebnih 
predmetov, fotografij, pri-
znanj in rokopisov, ki naj bi 
v prihodnje postala del stal-
ne zbirke o njem. Ta naj bi 
svoje mesto dobila v posebni 
sobi Muzeja Žiri. Poleg tega 
si je bilo mogoče ogledati še 
filatelistično razstavo Glas-
beni utrinki na poštnih 
znamkah. Med njimi sta bili 
tudi priložnostni znamki s 
portretom Antona Jobsta in 
motivom žirovskih orgel, ki 
so ju izdali ob obletnicah. 
Poleg tega so izdelali prilo-
žnostni poštni žig z moti-
vom Antona Jobsta in orgel 
z datumom 12. 9. Na ta dan 
so bile z njim opremljene 
vse poštne pošiljke. V upora-
bi je bil do 26. septembra, 
zdaj pa ga hranijo v arhivu 
Pošte Slovenije.
V okviru razstave Jobstovih 
osebnih predmetov, ki jo je 
pripravil Tone Čadež, so na 
ogled postavili prek dvajset 
originalnih eksponatov. Med 
njimi je bil tudi Jobstov kla-
vir iz leta 1936 in slika sv. 
Cecilije, ki je visela nad kla-
virjem. Oboje so hranili v 

župnišču, je pojasnil Čadež, 
kamor so ju prepeljali po 
smrti Jobstove žene. Števil-
ne Jobstove rokopise, je po-
jasnil Čadež, pa hrani v no-
tnem arhivu. »Ohranjenih 
jih je okrog 150, na razstavi 
pa smo jih prikazali okrog 
dvajset,« je razložil Čadež in 
dodal, da je izbral predvsem 
tiste, iz katerih je razviden 

Jobstov način dela. »Note je 
vedno zapisal najprej s 
svinčnikom, nato pa jih je 
prevlekel še s kemičnim 
svinčnikom.« Za pisanje je 
porabil prav vsak papir. Raz-
stavljen je bil recimo tudi 
popisan list obračuna avtor-
skih honorarjev, ki ga je 
zgolj obrnil. Včasih pa mu je 
zadostoval tudi čisto majhen 

papirček. S posebnim pono-
som je Čadež pokazal še na 
štiri zbirke orgelskih skladb, 
ki jih hrani v originalu, in 
ključe, s katerimi je Jobst od-
klepal žirovske orgle in zdaj 
pripadajo njemu. Razstavili 
pa so tudi nekaj priznanj, ki 
jih je Jobst prejel za svoje 
delo. Med njimi je red viteza 
Gregorija, s katerim ga je 
leta 1974 odlikoval papež Pa-
vel VI. in velja za najvišje 
odlikovanje za laike v rim-
skokatoliški cerkvi.
Jobsta je bilo mogoče na raz-
stavi spoznati še prek števil-
nih fotografij. »Veliko njego-
vih fotografij je hranil Al-
fonz Zajc, ki popisuje zgodo-
vino Žirov,« je pojasnil Ča-
dež. Med njimi je bila tudi 
ena redkih fotografij Jobsta 
za orglami. »Jobst je bil v 
prvi vrsti organist, pa tudi 
skladatelj in kapelnik pihal-
ni godbi Alpine, vodil je sa-
lonski orkester in vse zbore 
v Žireh,« je poudaril Čadež. 
V svojem življenju je po Ča-
deževih besedah Anton 
Jobst ustvaril več kot 600 
glasbenih del, količinsko več 
na področju posvetne glas-
be, kakovostnejša pa so nje-
gova dela na cerkvenem po-
dročju.

Jobst in orgle tudi  
na znamkah
100-letnico postavitve žirovskih orgel in 120-letnico rojstva organista, zborovodje in skladatelja 
Antona Jobsta so v septembru zaznamovali s slovesno sveto mašo in dvema razstavama.

V dvorani župnišča si je bilo mogoče v septembru ogledati 
razstavo Jobstovih osebnih predmetov, fotografij, priznanj 
in rokopisov.  Foto: Denis Bozoviča

Mateja Rant

Žiri – Prireditve se je tudi 
letos udeležilo prek sto kole-
sarjev, pri čemer se jih je 
največ, kar 75, odločilo za 
najdaljšo, 56-kilometrsko 
razdaljo. Po 21 udeležencev 
pa so našteli na srednji in 
družinski progi, kjer so mo-
rali premagati 28 oziroma 
23 kilometrov. »Med kole-
sarji so večinoma domačini, 
med njimi družine z otroki, 
nekaj pa jih vedno pride tudi 
od drugod,« je bil Rok Kle-
menčič tudi letos zadovoljen 
z obiskom Žirovskega kole-
sarskega kroga, ki je del ak-
cije Slovenija kolesari. 
Na poti so razporejene kon-
trolne točke, na katerih kole-
sarji prejmejo žig in okrep-
čilo. Prva kontrolna točka je 
v Žireh, poleg tega pa še v 
Koprivniku, na Javorču in 
Vrhu Sv. Treh Kraljev. »Pro-
ga poteka skozi več občin, in 
sicer Žiri, Gorenja vas-Polja-
ne, Idrija, Logatec in Vrhni-

ka. Na poti je kar nekaj točk, 
s katerih se odpira prekra-
sen razgled na okoliške hri-
be,« je progo opisal Rok Kle-
menčič. 
»Žirovskega kolesarskega 
kroga sem se udeležila že 
četrtič. Prevozila sem celo-
ten krog, torej 56 kilome-

trov. Šlo je brez težav, saj je 
bilo letos tudi vreme ideal-
no,« je po prihodu v cilj v 
spremstvu ostalih družin-
skih članov, ki so prevozili 
družinsko različico, dejala 
Barbara Šubic iz Žirov. Nje-
na hči Manca je ob tem pri-
znala, da je bilo kar malce 

naporno, prestrašil pa jo je 
tudi makadam na delu poti, 
kjer je zaradi obilice peska 
celo sestopila s kolesa. Nad 
peskom se je pritožila tudi 
Romana Cankar iz Brebov-
nice, ki se je s kolesom pri-
peljala že od doma, nato pa 
prekolesarila še 28-kilome-
trski krog. »Na makadamu 
je bilo veliko peska, zato si 
moral biti zelo previden,« je 
razložila Romana Cankar, ki 
jo je po prihodu v cilj čakalo 
še približno 20 kilometrov 
kolesarjenja do doma. Nav-
dušen kolesar je tudi Lojze 
Podobnik, ki je letos do kon-
ca avgusta s kolesom prevo-
zil že okrog 2500 kilome-
trov. K udeležbi na Žiro-
vskem kolesarskem krogu, 
je priznal, pa ga je spodbu-
dilo predvsem lepo vreme. 
Čeprav je tokrat prevozil 
najkrajšo, družinsko razda-
ljo, pa je včasih opravil tudi 
po šestdeset do osemdeset 
vzponov na leto na Vrh Sv. 
Treh Kraljev, se je pohvalil.

Kolesarjenje z razgledom
Turistično društvo Žiri je konec avgusta že trinajsto leto zapored pripravilo rekreativno kolesarsko 
prireditev Žirovski kolesarski krog.

Žirovskega kolesarskega kroga so se tudi letos udeležile 
cele družine.

Mateja Rant

Žiri – Državno tekmovanje 
v gasilski orientaciji se je 
odvijalo sredi septembra v 
Svetem Juriju ob Ščavnici. 
Tekmovalci so imeli letos 
nadvse zahtevno nalogo, saj 
je bil teren zelo razmočen, 
zato so morali teči po blatu, 
ki jim je ponekod segal celo 
do kolen, je razložil mentor 
obeh ekip iz PGD Račeva 
An Galičič. »Razmere za 
tekmovanje so bile res tež-
ke, saj je bilo težko teči, na 

točkah pri izvajanju nalog 
pa je povsod drselo, zato 
brez padcev ni šlo.«
V takih razmerah so se nad-
vse izkazale Neža Urbančič 
, Hana Tavčar in Petra Gan-
tar, ki so se sestavljale eki-
po pripravnic PGD Račeva, 
saj so postale celo državne 
podprvakinje. Uspešno so 
svojo nalogo opravili tudi 
člani mladinske ekipe Žiga 
Primožič, Matic Bogataj in 
Tine Košir, ki so med 33 
ekipami zasedli deseto me-
sto. Ekipa pripravnic se je 
na državno tekmovanje uvr-
stila z zmago na regijskem 

tekmovanju Gasilske zveze 
Gorenjske, mladinci pa z 
osvojenim 2. mestom na re-
gijskem tekmovanju. Na 
tekmovanju so morale pri-
pravnice premagati pet, 
mladinci pa tri kilometre 
dolgo progo, na kateri je 
šest kontrolnih točk, na ka-
terih se tekmovalci preizku-
sijo v gasilskih prvinah in 
znanju iz gasilstva, je preiz-
kušnjo opisal An Galičič. 
»Naloge na točkah so različ-
ne glede na kategorijo. Tik 
pred startom dobijo zemlje-

vid terena, na katerem so 
vrisane kontrolne točke, pot 
pa iščejo tekmovalci sami.« 
Pri nalogi postavitev orodja 
za tridelni napad, je še pou-
daril Galičič, so imele rače-
vske pripravnice najboljši 
čas med vsemi 26 ekipami 
pripravnic. »Takega uspe-
ha ne bi dosegli, če pri-
pravnice in mladinci ne bi 
tako pridno trenirali in bili 
predani gasilstvu, za kar se 
jim v svojem imenu in 
imenu društva iskreno za-
hvaljujem. Ponosen sem 
na svoji ekipi,« je še prista-
vil Galičič.

Račevske gasilke 
državne podprvakinje

Na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji so 
gasilke pripravnice Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Račeva osvojile drugo mesto, 
mladinci pa deseto mesto.

Ekipi pripravnic in mladincev iz PGD Račeva / Foto: Mitja Galičič

Goropeke – V tem tednu je občina začela z rekonstrukcijo 
1,2 kilometra dolgega odseka na cesti od Mršaka do Goro-
pek. Vgradili bodo dodatni spodnji ustroj v debelini pol me-
tra in položili asfalt v širini 4,5 metra. Obnovili bodo tudi 
odbojne ograje ob cesti. Že lani jeseni pa so vgradili nove 
prepuste in uredili odvajanje vode z drenažo, za kar je obči-
na po besedah župana Janeza Žaklja namenila okrog 80 ti-
soč evrov, medtem ko je drugi sklop del, ki se odvija letos, 
vreden dobrih 300 tisoč evrov. Ta čas se odvija tudi sanacija 
usada na cesti proti Breznici. »Tu je šlo najverjetneje za 
posledico letošnjih obilnih padavin in žleda,« domneva žu-
pan. Za sanacijo usada, je še dodal, bodo odšteli dobrih 23 
tisoč evrov. Okrog 25 tisoč evrov pa bo morala občina na-
meniti še za sanacijo cest po zadnjih neurjih.

Asfaltirajo cesto v Goropeke



Čista pitna voda,
splošno ljudsko dobro. 
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S podporo skupine volivcev in kandidatov za občinske svetnike
Stranka ljubezni, srca, resnice, ponosa in spoštovanja

http://ljubezen.net

Igor Kavčič

V Železnikih Kulturno druš
tvo Češnjica vpisuje v šesto 
sezono abonmaja Smejmo 
se!. V Dvorani na Češnjici se 
bo od oktobra do marca zvr
stilo pet gledaliških komedij 
poklicnih in ljubiteljskih gle
dališč. Gledališko dogajanje 
bo zaživelo 17. oktobra z 
zgodbo enega najuspešnejših 
slovenskih komediografov 
Toneta Partljiča v socialni ko
mediji Micika in Aldo. Sledila 
ji bo nagrajenka občinstva fe
stivala komedije v Pekrah v 
režiji Violete Tomič z naslo
vom Dekliščina ali po doma
če Žurka za punce. V januar
ju bo občinstvo do solz na
smejal Bojan Emeršič v vlogi 
šestletnega mulca, ki skozi 
otroške oči na vsa vprašanja 
odraslih najde povsem eno
stavne odgovore. Da vse sku
paj ne bo preveč enostavno, 
se bodo tudi v Železnikih mo

rali spopasti s korupcijo. Za 
začetek v politični komediji 
Šentjakobskega gledališča 
Da, gospod premier, ki sicer 
temelji na istoimenski televi
zijski nadaljevanki. Abonmaj
ski program se bo v Selški 
dolini zaključil z glasbeno 
kriminalno komedijo z naslo
vom Parole, parole ali Ni bila 
peta, bila je deveta. Gostovalo 
bo Gledališče Koper. Vpis 
abonmaja poteka v Restavra
ciji Lušina v Železnikih, ljubi
telji gledališča pa več infor
macij o predstavah in vpisu 
lahko najdejo na spletni stra
ni www.smejmo.se.
Gledališki abonma izbranih 
komedij so pripravili tudi 
pri Sv. Duhu, kjer še vpisu
jejo v gledališki abonma. Le
tos abonma organizira Kul
turno društvo Simba, pet 
predstav pa je, kot v prete
klih letih, izbral Marko Pro
sen. V novembru v dvorani 
pri Sv. Duhu gostuje Šentja

kobsko gledališče s politično 
komedijo Da, gospod premi
er. V božičnem času gostuje 
MG Ptuj z nostalgično pred
stavo Jožef in Marija, janu
arja sledi SLG Celje s kome
dijo Vorkšop na Moljera, 
Sluga dveh gospodarjev je 
predstava Koprskega gleda
lišča, ki bo gostovalo v mese
cu februarju, zadnjo abo
nmajsko predstavo pa bo v 
marcu »zašpililo« SNG 
Nova Gorica  s komičnim 
trilerjem Kraja. V abonmaju 
plus se bo 18. oktobra ob 20. 
uri predstavilo gledališče Si
titeater z lanskoletno zma
govalno komedijo Tak si. 
Nastopata Tadej Toš in Kle
men Slakonja. Predprodaja 
vstopnic je v Turizmu Ško
fja Loka (bivši Petrol) od po
nedeljka do sobote med 8 in 
16. uro in v Mcaffe (HP 
Mercator, Kidričeva cesta). 
Več na spletni strani www.
svduh.si

Komedije v Železnikih 
in pri Sv. Duhu
V Železnikih in pri Sv. Duhu so pripravili gledališka abonmaja.

Spoštovane občanke in občani!

1. VOLILNA ENOTA
 1. Matej Šubic
 2. Uršula Bernik
 3. Tomaž Weiffenbach
 4. mag. Andreja Čufar
 5. Iztok Gartner
 6. Alenka Kuhar
 7. dr. Jože Tavčar

2. VOLILNA ENOTA
 1. Jernej Bešter
 2. Julijana Prevc
 3. Janez Pegam
 4. Snježana Brkič
 5. Mirko Berce

3. VOLILNA ENOTA
 1. Božo Prezelj
 2. Erika Drobnič
 3. Primož Pintar
 4. Anica Demšar
 5. Jure Demšar

Vabimo Vas, da se v nedeljo, 5. oktobra 2014, udeležite volitev 
in podprete našega kandidata za župana mag. Antona Luznarja 
in naše kandidate za občinski svet. 
Na glasovalnem listu obkrožite številko 2.

V SLS Železniki 
se bomo zavzemali  
za enakopraven 
razvoj krajev v občini, 
za odprt dialog z vsemi, 
za spoštovanje vseh, 
za sodelovanje 
in pregledno 
delovanje. 
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Foto: Aleksander Čufar

Škfoja Loka – V Galeriji Iva-
na Groharja bo še v prvem 
mesecu oktobra na ogled 
gostujoča arheološko-etno-
loška razstava z naslovom 
Komu so zvonili. Ob značil-
nostih zvoncev v določenih 
obdobjih je predstavljeno 
še, kako so jih včasih izdelo-
vali, izvemo pa tudi, za ka-
kšen namen so bili v upora-
bi. Ob »tolminskih zvon-
cih« pa štiri železne zvonce 
predstavlja tudi Loški mu-
zej. Dva so našli pri izkopa-
vanjih poznoantične posto-
janke na Puštalu nad Tr-
njem, dva pa sta z Laškega 
vrha iz okolice Porezna. 

Komu so zvonili

Kravji zvonci izpred stotih 
let se niso kdaj dosti 
razlikovali od današnjih. Le 
krav je manj. / Foto: Igor Kavčič 

Samo Lesjak

Škofja Loka – V atriju Sokol
skega doma je gostovalo Dru
štvo LU Severne Primorske. 
Franc Golob, Azad Karim in 
Bogdan Vrčon so potrdili mi
sel, da je pluralnost umetni
ških pogledov tista, ki odpira 
pot do pravih resnic, najsi gre 
za Golobovo barvito in s sim
boli napolnjeno podoživljanje 
narave, Karimovo vzhodnja
ško mistiko skozi postmoder
nistično izkušnjo zahodnoe
vropske umetnosti ali pa Vr
čonove manieristične variaci
je, ki temeljijo na figuri in 
neposrednosti pred intelektu
alno senzibilnostjo.

V gosteh umetniki s Primorske

Preplet individualnih likovnih podob: predsednik ZU Škofja 
Loka Herman Gvardjančič, umetniki Azad Karim, Bogdan 
Vrčon in Franc Golob ter predsednik Društva umetnikov 
Severne Primorske Vladimir Bačič / Foto: Samo Lesjak
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www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 50 22 000
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TEČAJI dRUžABNEgA pLESA  
Začetni tečaj, ned., 5. 10., ob 20.30 (KS godešič)
Začetni tečaj, pon., 13. 10., ob 19.00 (KS godešič)
Nadaljevalni tečaj 1, ned., 5. 10., ob 19.00 (KS godešič)
Nadaljevalni tečaj 2, sreda, 1. 10., ob 18.30 (OŠ Mesto)

SOBOTNA pREpLESAVANJA
Vsako soboto od 20. 9. dalje lahko ob 21. uri zaplešete 
in utrdite plesne korake na OŠ Šk. Loka - Mesto. Vabljeni vsi 
plesni navdušenci.

NOVO - SWINg 
BREZpLAČNA dELAVNICA SWINgA V OKTOBRU. 
Se želiš preizkusiti v ritmih swinga: prijavi se na brezplačno 
delavnico in spoznaj plesne učitelje. 

Izberi pravilno, 
zapleši s 
Plesno šolo ART

(8 vaj po 90 minut)
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dARILNI BON 
preseneti partnerja z  
nakupom darilnega bona  
in preživita prosti čas  
skupaj v ritmu standardnih 
in latino plesov.

Zaplešimo v Škofji Loki

Izberi pravilno,  
zapleši s Plesno šolo ART

prijave in informacije:
www.plesniklub-art.com
ali 041/244 244

ZAKAJ IZBRATI ART?  
Naše tečaje vodijo priznani 
plesni učitelji z licenco 
ZpVUTS, zabavno  
in sproščeno učenje plesov, 
cenovno dostopni tečaji,  
sobotna preplesavanja.

odešič)odešič)
Nadaljevalni tečaj 2, sreda, 1. 10., ob 18.30 (OŠ Mesto)

in utrdite plesne korake na OŠ Šk. Loka - Mesto. Vabljeni vsi in utrdite plesne korake na OŠ Šk. Loka - Mesto. Vabljeni vsi 

Se želiš preizkusiti v ritmih swinga: prijavi se na brezplačno Se želiš preizkusiti v ritmih swinga: prijavi se na brezplačno 

 

Zminec – Športno društvo Utrip iz Zminca pri Škofji Loki je 
za konec avgusta pripravilo Malo in Mini Avanturo, dogo-
dek za več kot 50 otrok in dvakrat toliko njihovih staršev in 
prijateljev, ves dan pa je prišlo več kot 400 obiskovalcev 
vseh starosti. Prireditev ŽivŽav 2014 je tokrat potekala dru-
gič. Lansko leto so otroke navduševala predvsem napihljiva 
igrala, letos pa so pripravili resno rekreacijo za vse starosti 
ali kot pravijo multidisciplinarno avanturo za otroke s star-
šem/skrbnikom/spremljevalcem. Dan so začeli z odprtjem 
nove otroške plezalne stene, ki so jo Utripovci postavili s 
svojimi rokami, odprl pa župan Miha Ješe. V avanturo so 
vključili hojo, tek in bosi tek, orientiring, rolanje/skirojanje, 
plezanje, spretnost, potapljaške naloge in kolesarjenje, 
skratka prepletanje različnih športnih panog. Vsi otroci (in 
njihovi spremljevalci) so bili na cilju nagrajeni z eko meda-
ljo, saj je zmaga že to, da skupaj premagajo progo. Dan so 
dopolnili še s kreativnimi delavnicami in spretnostnimi igra-
mi, vrhunec pa je bila paralelna vožnja s poganjalčki za naj-
mlajše. Utripovci pa že pripravljajo nov dogodek, gorskoko-
lesarski maraton 4. oktobra.

Mala in Mini Avantura v Zmincu
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Plesni šoli 
Art se začenja živahna je-
sen. K plesu vabijo plesne 
navdušence in vse tiste, ki bi 
se radi naučili plesnih kora-
kov, vse, ki želijo uživati v 
glasbi, sproščujočem giba-
nju in prijetnem druženju. 
Septembra so se v Osnovni 
šoli Škofja Loka Mesto zače-
la sobotna preplesavanja.
Oktobra pa vabijo tudi na 
plesne tečaje, ki jih bodo vo-

dili plesni učitelji z licenco, 
tako da bodo prihodnji ple-
salci resnično v dobrih ro-
kah. Začetniki se lahko pr-
vih plesnih korakov naučijo 
na dveh začetnih tečajih, ti-
sti, ki ples že obvladajo, pa 
te veščine želijo le nekoliko 
osvežiti, imajo na voljo dva 
nadaljevalna tečaja. Oktobra 
pa pripravljajo še eno prije-
tno presenečenje: brezplač-
no delavnico za tiste, ki se 
želijo preizkusiti v ritmih 
swinga.

Spet se bomo zavrteli

Zaplešite v jesen, vas vabijo v Plesni šoli Art, kjer 
ponujajo plesne tečaje, sobotna preplesavanja in 
delavnico swinga.
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Danica Zavrl Žlebir

Sveti Duh – Julija je v župni-
ji Sveti Duh v Ajmanovem 
gradu pri sestrah uršulin-
kah potekal že sedmi orato-
rij. Letos se ga je udeležilo 
112 otrok, zanje pa je skrbelo 
32 animatorjev.
Letošnje geslo oratorija je 
bilo Na tvojo besedo, zgod-
ba, ki so jo vsak dan zaigrali 
igralci, je v središče postavi-
la svetega Petra. Program so 
popestrili z igrami, pripravi-
li so deset različnih delav-
nic, otroci so vsak dan obi-
skali drugo: adrenalinsko, 

delavnico Zapacani hipiji, 
vojaško, delavnico Kuhajmo 
z mojstrom Pukijom, Čira 
čara bum, Dobo vitezov, de-
lavnico presenečenj, Mavrič-
no senzacijo ... Prirejali so 
velike igre, šli na izlet na 
Sorško polje, eno noč so 
preživeli tudi pod šotorom 
pri uršulinkah. Zadnji dan 
so otroke na oratoriju spre-
mljali tudi starši, teden so 
zaokrožili s finalom Pokaži 
kaj znaš in piknikom. Ani-
matorji sporočajo, da so na 
oratoriju neizmerno uživali 
in že sedaj se veselijo pole-
tnega izziva naslednje leto. 

Letošnji oratorij pri Svetem Duhu z več kot sto otroki

  

 

NADALJUJEMO DOBRE ZGODBE.

 Dobre zgodbe  
  pišejo tudi naše  

kandidatke in kandidati, saj 
vedo, kaj potrebujejo in si  

želijo tako mladi kot  
starejši; imajo bogate  
življenjske in poklicne  
izkušnje; so uspešni  

podjetniki in organizatorji 
velikih prireditev;  

sodelujejo kot prostovoljci;  
in ne nazadnje – so tudi  

številni cenjeni in  
spoštovani predstavniki  
v svojih skupnostih.

SKUPAJ PIŠEMO LOŠKE ZGODBE
Kandidatke in kandidati na listi Miha Ješe in prijatelji Loke v vseh 4 volilnih enotah:

Veronika Hartman, 
Hafnerjevo naselje

1. VOLILNA ENOTA:  KS GODEŠIČ, KS RETEČE – GORENJA VAS, KS TRATA

Bojan Berčič, 
Frankovo naselje

Petra Cesar, 
Reteče

Domen Košir, 
Hafnerjevo naselje

Julija Jenko, 
Frankvo naselje

Janez Bernik,
Trata

Katarina Erlah, 
Ljubljanska cesta

Marko Pleško,  
Frankovo naselje 

2. VOLILNA ENOTA: območje KS LOG, KS ZMINEC, KS ŠKOFJA LOKA - MESTO

Tine Radinja
Puštal

Melita Rebič
Spodnji trg 

Stanko Livk 
Zminec

Saša Košenina 
Spodnji trg

Anton Rupar 
Bukov vrh nad Visokim 

Marija Štrekelj 
Spodnji trg  

3. VOLILNA ENOTA: območje KS SV. LENART – LUŠA, KS STARA LOKA – PODLUBNIK, KS BUKOVICA - BUKOVŠČICA

Marija Demšar 
Zgornja Luša

Igor Drakulić
Podlubnik

Borjana Koželj 
Podlubnik

Marko Murn 
Cesta talcev

Barja Drnovšek 
Podlubnik

Matjaž Šinkovec 
Podlubnik

Bernarda Tavčar
Stara Loka

Marjan Luževič
Stara Loka

4. VOLILNA ENOTA: območje KS SV. DUH, KS KAMNITNIK

Miha Ješe
Pod Plevno

Lea Leona Mlakar
Partizanska cesta

Rok Primožič
Tavčarjeva ulica

Petra Podlogar Plestenjak
Demšarjeva cesta

Meta Tavčar 
Dorfarje

Bojan Luskovec 
Sorška cesta

 Na listi Miha Ješe in prijatelji Loke smo zbrani le tisti, ki na različ-
ne načine že delamo dobro v korist Škofje Loke. Zbrali smo se iz različ-

nih društev in nepolitičnih sredin, da s skupno energijo nadaljujemo dobre 
zgodbe in napišemo nove. Imamo skupno vizijo, kako nadgraditi kakovost 
življenja vseh  občank in občanov. Vabim vas, da podprete listo Miha Ješe 
in prijatelji Loke zato, da bi lahko v prihodnjih letih delali še bolje in spisali 
še več uspešnih zgodb. Škofja Loka mora v polni meri izkoristiti svoje po-

tenciale; največ jih ima prav v ljudeh.
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Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.

Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.

Še vedno je čas za vpis za 2014/15: 
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE – brezplačno
PREDŠOLSKA VZGOJA  
EKONOMSKI TEHNIK
TRGOVEC 
BOLNIČAR – NEGOVALEC 

Priprava na preverjanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo:
SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU
RAČUNOVODJA ZA MANJŠA PODJETJA
VARUH/INJA PREDŠOLSKIH OTROK

Informacije: 04/ 506 13 60 in na www.lu-skofjaloka.si

Primarni kanalizacijski sistem spojen tudi pri Puštalu,  
dela se nadaljujejo tudi na območju Zbirnega mestnega kanala
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Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Sore

V okviru projekta Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v 
porečju Sore – Občina Ško-
fja Loka je pri koncu tudi iz-
gradnja kanalizacijskega voda 
v naselju Puštal. Gradbena 

dela potekajo še na Zbirnem mestnem kana-
lu, in sicer na območju »Tehnika«, kjer do-
končujejo razbremenilni bazen de-
ževnih voda, izvajalec gradi tudi dva  
odseka kanalizacije, ki sta pripojena na bazen.

Gradnja primarnega kanalizacijskega sistema na območju 
občine Škofja Loka, ki sodi v okvir prej omenjenega projek-
ta, je v večjem delu gradbeno dokončana. V poletnem času 
so izvajalci spojili še preostali odsek pri Puštalu, ki je bil od-
visen od gradnje Poljanske obvoznice. Gradnja, ki je poleti 
potekala na tem, okrog 370 metrov dolgem, odseku je bila 
zelo zahtevna, saj je to območje prometno zelo obremenje-
no. Hkrati je namreč potekala tudi gradnja obvoznice, zato 
je bila težavna ureditev prometnega režima, saj tod vozijo 
tudi avtobusi, ki potrebujejo več prostora. Promet  je pote-
kal izmenično. 

Kanal ZMK2 je pripojen na razbremenilni bazen deževne 
vode in je izgrajen do polovice.

Promet po regionalni cesti  Škofja Loka cesti bo 
potekal izmenično

Na odseku Zbirnega mestnega kanala je razbremenilni ba-
zen deževne vode (imenovan RBDV1), ki so ga izvajalci za-
čeli graditi na območju »Tehnika« letos spomladi, je skoraj 
dokončan. V samem bazenu je treba še dokončati strojno 
inštalaterska dela, manjka še nekaj litoželeznih pokrovov. 
Da bo objekt pravilno funkcioniral bo potrebno še kar nekaj 
kubikov betonov. Za zaključek bo izvajalec uredil še okolico 
posega, kar pa lahko izvede po dokončanju strojno inšta-
laterskih del. Na parkirišču »pri Tehniku« so obvoz uredili 
tako, da se je sprostilo več prostora in je lahko tam parkira-
nih več avtomobilov.

Na tem območju izvajalec gradi tudi kanal NKT1 v dolžini 
160 metrov. Do zdaj so ga izgradili polovico in ga priklopili 
na RBDV1. Kanal ZMK2, ki poteka od sotočja (po domače 
pri Plantariču) do razbremenilnega bazena deževnih vod, 
je v smeri od RBDV1, kjer je že spojen, prav tako izgrajen 
do polovice.

Treba je izgraditi še povezovalni kanal od RBDV1 preko re-
gionalne ceste Škofja Loka–Gorenja vas (državna cesta) v 
dolžini 32 metrov. Izvajalec bo izkop začel, ko bodo prido-
bili dovoljenje od Direkcije RS za ceste za polovično zaporo 
ceste. Potem bodo promet ročno usmerjali in bo potekal 
izmenično, zato zastojev ne pričakujejo. Delo bo po prido-
bitvi omenjenega dovoljenja predvidoma izvedeno v dveh 
delovnih dneh. 

Gradnja kanala v Puštalu je bila zaradi prometne obremenitve in 
drugih odprtih gradbišč na tej lokaciji zelo zahtevna. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Operacija poteka v okviru Operativnega programa razvo-
ja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«; predno-
stne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
vod«. 

Vilma Stanovnik

Gregor Debeljak iz Dolenje 
vasi je že zelo mlad vzljubil 
borilne športe, kot tekmova-
lec pa je najdlje nastopal v 
priljubljenem kickboksu. 
"Korenine kickboksa segajo 
v ZDA, je pa eden mlajših 
športov, saj njegovi začetki 
sežejo približno v leto 1970. 
Kickboks je nekakšna zmes 
več borilnih športov, pred-
vsem karateja, taekwondoja 
in boksa. Danes je zagotovo 
eden najpopularnejših boril-
nih športov, pri čemer je po-
membno, da za vadbo ni 
zgornje mejne starosti in da 
ga je moč trenirati ne le za 
tekmovanja, ampak tudi za 
rekreacijo. Trening je pri-
meren za krepitev celega te-
lesa, z njim skrbimo za ko-
ordinacijo in gibljivost, pole 
tega pa nam vliva zaupanje 
vase," pravi Gregor Debe-
ljak, ki je kar desetkrat osvo-
jil naslov državnega prvaka v 
kickboksu, poleg tega pa je s 

svetovnega prvenstva v tako 
imenovanem full in light 
contactu prinesel bronasto 
medaljo. 
Kasneje se je odločil tudi za 
treniranje boksa in tudi tu v 
svoji kategoriji kar štirikrat 

osvojil naslov državnega pr-
vaka. "V boksu je bil zame 
največji uspeh, ko sem leta 
2010 iz Kitajske dobil pova-
bilo, da se udeležim tekmo-
vanja najboljših borcev sve-
ta, tako imenovanih World 

Combat Games, nekakšnih 
olimpijskih iger v borilnih 
športih, ki potekajo vsaka tri 
leta. Glavna pobudnika teh 
iger sta bila znana filmska 
igralca Jackie Chan in Jet 
Lee," pravi Gregor, ki se je 
po končani tekmovalni kari-
eri odločil, da bo svoje boga-
to znanje in izkušnje prena-
šal tudi na vse ostale, ki se 
želijo spoznati tako z bo-
ksom kot kickboksom, se z 
njima ukvarjati rekreativno 
in tudi tekmovalno. 
"Treningi, ki že potekajo v 
športni dvorani na Podnu 
ob torkih, sredah in četrtkih 
med 17. in 18.30 ter v dvora-
ni v Železnikih ob torkih in 
četrtkih med 15.30 in 16.30, 
so primerni prav za vse sta-
rosti, tako za ženske kot mo-
ške," še dodaja Gregor De-
beljak in vabi, da jih obišče-
te na treningih, z veseljem 
pa vam bo odgovoril tudi po 
elektronski pošti grega.de-
beljak@gmail.com oziroma 
po telefonu 040 359 475.

Znanje rad razdaja
Gregor Debeljak je desetkratni državni prvak v kickboksu in štirikratni državni prvak v boksu, sedaj pa 
svoje bogato znanje in izkušnje rad prenaša na vse ostale, zlasti mlade.

Gregor Debeljak ima v borilnih veščinah bogato znanje, ki 
ga z veseljem razdaja. / Foto: Gorazd Kavčič

Septembra se je začela nova rokometna sezona. Pomlajena 
škofjeloška moška ekipa po treh letih znova nastopa v naj-
višji slovenski ligi, tik pred sezono pa je klubu uspelo prido-
biti glavnega sponzorja. Podjetje Knauf Insulation, ki roko-
metu pomaga že vrsto let, bo prek športa promoviral bla-
govno znamko Urbanscape, družino izdelkov iz neobdela-
nih mineralnih vlaken, namenjeni zelenemu delu gradbeni-
štva in uporabi v hortikulturi in vrtnarstvu. Na prvi domači 
tekmi so rokometaši Urbanscape že premagali Sevnico z 
18:15, to soboto, 4. oktobra, pa gostijo ekipo Slovana.

Loški rokometaši z imenom Urbanscape
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Letošnje je-
sensko srečanje ljubiteljev 
Citroënovih starodobnikov, 
ki so ga pripravili gorenjski 
spačkarji, člani Citroën klu-
ba Slovenije, je potekala na 
prostoru za piknik v Goraj-
tah v Škofji Loki. Organiza-
torji so za temo srečanja iz-
brali Tavčarjevo povest, še 
bolj pa na njej pred štiride-
setimi leti posnet film Cve-
tje v jeseni, zato so se do-
mači spačkarji oblekli po 
starem, ni manjkalo klobu-
kov in brad, kakršno je imel 
filmski Janez. Še kakšno 
Meto s kitkami je bilo moč 
srečati. V času tridnevnega 
druženja je prav tako marsi-
kaj potekalo »po starem«, 
srečanja pa se je udeležilo 
preko osemdeset Citroëno-
vih vozil, večinoma staro-
dobnikov, kot so spački, di-
ane, amiji, mehariji in poto-

valni »pujsi« ¼  V nedeljo so 
se ljubitelji Citroënovih sta-
rodobnikov zapeljali tudi na 
Mestni trg v Škofjo Loko, se 

povzpeli na grad, v nadalje-
vanju pa so obiskali tudi 
Tavčarjev dvorec na Viso-
kem.

Zacveteli v jesen
V začetku septembra so gorenjski »spačkarji« v Škofji Loki pripravili 
slovensko srečanje.

V čas Cvetja v jeseni sodijo tudi stare igre, kot na primer 
rusko kegljišče, ki ga danes vidimo le še redko kje. 

»Oči, ko bom biu velik, bom tud jst tak avto imel. Tud lumenga,« je najbrž razlagal malček 
na škofjeloškem placu, ki so ga prvo septembrsko nedeljo popestrili Citroënovi 
starodobniki.

NOVI JUKE NOVI QASHQAI NOVI X-TRAIL

Odkrijte novo generacijo vozil Nissan s 5-letnim jamstvom:
plačajte 50 % danes in 50 % šele čez eno leto, brez obresti!

NOVAGENERACIJA  
  DOŽIVETJA

Komercialni akciji brezobrestno financiranje 50/50 in brezplačno podaljšano jamstvo veljata za nakup vozila iz zaloge in z Nissan financiranjem. Strošek odobritve znaša 1% maloprodajne 
cene vozila. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Akcija velja do 31. 10. 2014. Pooblaščeni uvoznik: 
Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna.

Kombinirana poraba goriva: 3,8-6,5 l/100 km. Emisije CO2: 99-153 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

V Nissan Notu z drsno zadnjo klopjo je prostor za vse, saj se sedeži lahko prek-
lopijo na štiri različne načine, vsestranska pregrada karakuri pa poskrbi za prepro-

sto prilagajanje prtljažnega prostora vašim željam.

NISSAN NOTE
PRVAK PROSTORNOSTI  
IN PRILAGODLJIVOSTI.

 

Prostornina prtljažnika 381 l je merjena od prekrivala prtljage do zadnje klopi pomaknjene najbolj naprej. Kombinirana poraba goriva 3,6 l/100 km velja
za motor 1,5 dCi. Oglaševani prihranek 2000 EUR z vključenim DDV velja za model Nissan Note z nivojem opreme Acenta Look in izključno za vozila 
iz zaloge. Slika je simbolna. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunjaska 22, 1001 Ljubljana. www.nissan.si.     

 

 

Kombinirana poraba goriva: 3,6–5,2 l/100 km. Emisije CO2: 92-119 g/km. 

 

S sistemom start/stop 
je poraba goriva pri 
kombinirani vožnji  

3,6 l/100 km.

15 predalov in 
pregrada karakuri  

v pritljažniku.

Prilagodljiv 
prtljažnik z drsno 
zadnjo klopjo in  

381 l prostornine.

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.
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V Nissan Notu z drsno zadnjo klopjo je prostor za vse, saj se sedeži lahko prek-
lopijo na štiri različne načine, vsestranska pregrada karakuri pa poskrbi za prepro-

sto prilagajanje prtljažnega prostora vašim željam.

NISSAN NOTE
PRVAK PROSTORNOSTI  
IN PRILAGODLJIVOSTI.

 

Prostornina prtljažnika 381 l je merjena od prekrivala prtljage do zadnje klopi pomaknjene najbolj naprej. Kombinirana poraba goriva 3,6 l/100 km velja
za motor 1,5 dCi. Oglaševani prihranek 2000 EUR z vključenim DDV velja za model Nissan Note z nivojem opreme Acenta Look in izključno za vozila 
iz zaloge. Slika je simbolna. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunjaska 22, 1001 Ljubljana. www.nissan.si.     
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S sistemom start/stop 
je poraba goriva pri 
kombinirani vožnji  

3,6 l/100 km.

15 predalov in 
pregrada karakuri  

v pritljažniku.

Prilagodljiv 
prtljažnik z drsno 
zadnjo klopjo in  

381 l prostornine.

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

NISSAN NOTE 
ACENTA LOOK 

 

2000 €
PRIHRANKA

|  Avtomatska klimatska naprava   

 |  16-palčna aluminijasta platišča  

 |  Zatemnjena zadnja stekla    

 |  Meglenke

 |  Tempomat   

|  Radio (CD, AUX, USB) 

 |  Bluetooth®

|  ESP  A
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Danica Zavrl Žlebir

Šutna – Marsikdo meni, da 
je pasji salon "kaprica", a 
tudi za štirinožne lju-
bljenčke je pomembno, da 
so negovani in da se v svo-
jem kožuhu dobro počuti-
jo, je prepričana Kaja Mi-
halinec, lastnica pasjega 
salona Smrček na Šutni. 
Od maja letos ima pasji sa-
lon v prizidku domače 
hiše, prej pa je deset let de-
lala v Ljubljani, kjer sicer 
nima več lastnega salona, 
pač pa kosmate štirinožce 
frizira na ljubljanski klini-
ki za male živali.
 "Pse strižem, kopam, če-
šem, krajšam jih nohte, či-
stim ušesa ... Bodisi izva-
jam vsako od teh storitev 
posebej ali pa celotno 
nego," pravi Kaja, ki ima 
veliko izkušenj z negova-

njem tako majhnih kot 
tudi velikih psov. "Kdor 
ima psa, mora poskrbeti za 
njegovo nego, sam ali pa v 
pasjem salonu. Običajno 
lastniki psičke vodijo v moj 
salon vsaka dva do tri me-
sece, nekaterim pa tudi 
samo pokažem, kako naj 
jih negujejo in s kakšnimi 
pripomočki, da to potem 
znajo opraviti sami. Po-
membno je, da si pri negi 
psa dosleden. Pri striženju 
se sicer držim pasemskih 
standardov, če pa lastniki 
izberejo pasjo "pričesko" 
po svojih željah, se jim pri-
lagodim. Nekateri pasji fri-
zerji ne dovolijo, da je nav-
zoč tudi lastnik, sama teh 
zadržkov nimam."
  Tudi Kaja je lastnica psa, in 
sicer kratkodlakega, tako da 
razen kopanja ne potrebuje 
veliko njenih posegov.

Tudi psički potrebujejo 
striženje in česanje

VHODNA VRATA ZA VAREN IN TOPEL DOM

Lokacija tovarne:
Pot na Lisice 8, 4260 Bled
T: 04 5895 092
E: info@doors.si
W: www.doors.si

V tovarni na Bledu izdelujemo vhodna vrata iz lesa in kombinacije aluminija in lesa. 
Prednos� al��inij�les vrat za naslednja desetletja:

 na zunanji strani vremensko odporen aluminij: + enostavno vzdrževanje
 na notranji strani možnost izbire različnih drevesnih vrst: + topel in prijeten izgled
 trojna zasteklitev: + boljša toplotna izola�vnost
 trojno tesnenje brez prekinitve tesnil z avtomatskim tesnilom na pragu: + boljše tesnenje
krilo in podboj sta izdelana iz polnih profilov: + boljša toplotna in zvočna izola�vnost 
 večtočkovno zaklepanje: + za vašo varnost
 izmera, natančna in čista vgradnja, spoštovanje dogovorjenih rokov: + naš standard
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	LOG_0930_01low
	LOG_0930_02low
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	LOG_0930_04low
	LOG_0930_05low
	LOG_0930_06low
	LOG_0930_07low
	LOG_0930_08low
	LOG_0930_09low
	LOG_0930_10low
	LOG_0930_11low
	LOG_0930_12low
	LOG_0930_13low
	LOG_0930_14low
	LOG_0930_15low
	LOG_0930_16low



