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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Slovenskih 
Konjicah so sredi maja pote-
kali Slovenski dnevi prosto-
voljstva, ki ga že tretje leto 
zapored organizira Sloven-
ska filantropija, Združenje 
za promocijo prostovoljstva. 
Gostili so prostovoljce iz vse 
Slovenije. Na slovesni pode-
litvi so podelili nazive in po-
sebna priznanja: naj prosto-
voljcu v javni upravi, juna-
kom našega časa in prosto-
voljstvu prijaznim mestom. 
Slednjega je že tretje leto 
zapored prejela tudi občina 
Škofja Loka. 
Postovoljstvo je najbolj živo 
tam, kjer je za vlaganje in 
spodbujanje k aktivni parti-
cipaciji na lokalni ravni naj-
več posluha. Odločilno vlo-
go pri tem imajo županje in 
župani ter občinske uprave. 
Ne glede na bogastvo posa-
mezne družbe je za njen ra-
zvoj in skupno dobrobit po-
membna pripravljenost pre-
bivalcev za sodelovanje v 
skupno dobro. Pripravlje-
nost prebivalcev za prosto-
voljsko delo je znak vključu-
joče,  povezane, zdrave   
družbe. Slovenska filantro-
pija k razvoju prostovoljstva 

v Sloveniji spodbuja že več 
kot dvajset let, velik pomen 
pa pri tem pripisuje tudi od-
nosu občin do prostovolj-
skih organizacij in prosto-
voljcev.
"S podelitvijo naziva prosto-
voljstvu prijazno mesto  bi 
radi izpostavili občine, ki po 
mnenju Slovenske filantro-
pije in članic Slovenske 

mreže prostovoljskih orga-
nizacij prepoznavajo pomen 
prostovoljskega dela obča-
nov za življenje   v njihovi 
skupnosti, cenijo njihovo 
delo, podpirajo prostovolj-
ske organizacije in name-
njajo del občinskih sredstev 
za razvoj prostovoljstva v 
svoji občini," pojasnjujejo 
organizatorji. Da občina pri-

dobi ta naziv, mora izpolnje-
vati več meril. Občina Škofja 
Loka je tem merilom zado-
stila že tretjič zapored in se 
tako uvrstila med deset ob-
čin v Sloveniji, ki so ponov-
no potrdile laskavi naziv. V 
letu 2016 pa so priznanje 
prostovoljstvu prijazno me-
sto prejele štiri nove občine, 
med njimi tudi Kamnik. 

Prostovoljstvu spet 
prijazno mesto
Občina Škofja Loka je na slovenskih dnevih prostovoljstva že tretjič zapored prejela naziv 
prostovoljstvu prijazno mesto. 

Priznanje za prostovoljstvu prijazno mesto je v Slovenskih Konjicah v imenu Občine Škofja 
Loka prevzela Sabina Gabrijel, višja svetovalka in avtorica prijave na razpis Slovenske 
filantropije (na sliki četrta z desne). / Foto: Slovenska filantropija

Mateja Rant

Gorenja vas – Prireditev so 
zasnovali na podoben način, 
kot so jo pripravili ob odpr-
tju novozgrajenega doma 
prav tako na binkoštno ne-
deljo leta 1923. S celodnev-
nim dogodkom Od vasi do 
vasi Tavčarjeva pot drži so 
se obenem poklonili spomi-
nu na Ivana Tavčarja, pisate-
lja in politika ter predanega 
sokola, po katerem so pred 

93 leti poimenovali novo-
zgrajeni dom. Z obnovo v 
zadnjih dveh letih je mogoč-
na zgradba znova zasijala v 
najlepši možni luči. Svoje 
prostore v njej so že dobili 
občinska uprava, Krajevna 
skupnost Gorenja vas, kra-
jevni urad škofjeloške 
upravne enote, Športno 
druš tvo Partizan in krajevna 
pisarna škofjeloškega poli-
cijskega urada. 

Znova zasijal v 
najlepši luči
S slavnostno povorko in osrednjo slovesnostjo v 
Gorenji vasi so sredi maja zaznamovali odprtje 
prenovljenega Sokolskega doma.
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Na skupščini 
združenja 
Douzelage
Na letni skupščini združenja 
evropskih mest Douzelage v 
bolgarski Tryavni Miha Ješe 
izbran za enega od 
podpredsednikov.

stran 3

Visoška domačija 
pripoveduje
Pod tem imenom so v Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem na ogled nove 
stalne razstave o zgodovini visoške 
domačije, Kalanovem rodu in Ivanu 
Tavčarju. Obnovili so tudi kuhinjo 
iz 19. stoletja. 
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ŠKOFJA LOKA

Mesto meščanom in 
obiskovalcem 
Na letošnjem urbanem spre-
hodu Jane's Walk v Škofji 
Loki so prišla do izraza zlasti 
opažanja in pobude dveh ci-
vilnih iniciativ. 
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GORENJA VAS - POLJANE

Končali obnovo 
grobnice
Tavčarjeva grobnica na Viso-
kem je v preteklih letih kaza-
la že precej klavrno podobo, 
zato so se potomci Tavčarje-
ve rodbine, ki so bili doslej 
tudi lastniki grobnice, odlo-
čili za temeljito obnovo.
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ŽELEZNIKI

Klekljali bodo ves dan
Za uvod v Svetovni čipkarski 
kongres, ki ga bo letos gosti-
la Ljubljana, bo v Železnikih 
danes potekalo 24-urno kle-
kljanje. Junija še razstave 
čipk in odprtje prenovljene 
čipkarske zbirke v muzeju.
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ŽIRI

Prostor za mlade 
podjetnike
V nekdanjih prostorih M 
Sore na Dobračevi je zaživel 
coworking center, v katerem 
ta čas deluje sedem mladih, 
ki so se že podali na samo-
stojno podjetniško pot ali to 
še nameravajo storiti.

stran 11
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Loški glas, torek, 31. maja 2016

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Lo ški glas, št. 5/let nik V, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 43, ki je iz šel 31. maja 2016.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,70 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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Ana Šubic

Škofja Loka – Osnovna šola 
Škofja Loka-Mesto je sredi 
meseca prejela priznanje za 
dosežek na področju ener-
getske učinkovitosti v škofje-
loški občini v letu 2015, saj je 
lani dosegla kar 11,5-odstotni 
prihranek električne in to-
plotne energije v primerjavi 
z letom 2014. "Na šoli se že 
od leta 2010 trudimo za ener-
getsko učinkovitost oz. oza-
veščamo učence o ekoloških 
vsebinah. Med prednostni-
mi nalogami je varčevanje z 
električno in toplotno energi-
jo, vodo in brisačkami. Za na-
prej nam je izziv varčevanje 
z vodo," je pojasnila ravnate-
ljica Doris Kužel. Šola je si-
cer ekološko naravnana tudi 
na drugih področjih: ločuje-
jo odpadke, zbirajo odpadni 
papir, kartuše, plastiko, iz-
trošene baterije, v prehrano 
vključujejo lokalno pridela-
na živila ... 
Na javni razpis, ki ga je ško-
fjeloški župan Miha Ješe le-
tos razpisal tretjič, so sicer 
prispele štiri vloge. Strokov-

na komisija, ki jo je vodil Bo-
gomil Kandus, direktor Inšti-
tuta za energetsko svetovanje 
Enekom, v njej pa so bili še 
klimatologinja Lučka Kajfež 
Bogataj, Janja Leban iz Go-
spodarske zbornice Slovenije 
ter Tatjana Bernik in Alojz 
Bogataj iz občinske uprave, 
je poleg vloge nagrajene šole 
pregledala še vloge Centra 
slepih, slabovidnih in starej-

ših Škofja Loka, Osnovne 
šole Ivana Groharja in Obči-
ne Škofja Loka. Slednja se je 
na razpis prijavila predvsem 
z namenom predstavitve 
energetskih dosežkov, zato 
so jo iz tekmovanja izločili. S 
prijavljenimi projekti so sku-
pno prihranili 91,8 Mwh 
energije, 158,3 Mwh toplote, 
emisije CO2 so znižali za 
66,6 tone. Skupni navedeni 

prihranki vlog so znašali 25 
tisoč litrov kurilnega olja.
Le redke občine se lahko po-
hvalijo s takšnimi akcijami 
spodbujanja energetske 
učinkovitosti, je poudarila 
Lučka Kajfež Bogataj. Kot je 
opozorila, lahko energijo pri-
varčujemo tudi z nižjo pora-
bo vode, uživanjem lokalno 
pridelane hrane in manjšimi 
količinami odpadkov.

Energijo prihranili,  
zdaj izziv voda
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto je lani porabila za 11,5 odstotka manj energije, zato je prejela 
priznanje za energetsko učinkovitost.

Priznanje Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto za dosežek na področju energetske učinkovitosti 
je prevzela ravnateljica Doris Kužel. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Škofja Loka – Coworking 
center Lokomotiva je Ra-
zvojna agencija Sora (RAS) 
ob podpori škofjeloške obči-
ne zasnovala pred dvema 
letoma. Prvo leto so se po-
svetili predvsem urejanju in 
opremi prostorov v nekda-
njem župnišču v središču 
Škofje Loke, v zadnjem letu 
pa so prostori zares "zažive-
li", saj so dobili prva dva re-
dna uporabnika, organizira-
jo pa tudi številne dobro 
obiskane delavnice in preda-
vanja. Za pokušino so si obi-
skovalci ob dnevu odprtih 
vrat lahko ogledali prikaz 
tridimenzionalnega tiskanja 
in prisluhnili predavanju z 
naslovom Od hobija do 
uspešne poslovne ideje: šola 
kajtanja in šola deskanja na 
valovih.
"Mladim, ki bi želeli začeti 
podjetniško pot, želimo 
predvsem ponuditi kreativen 
prostor, kjer imajo na voljo 
osnovne stvari za delo – pi-
salno mizo, dostop do sve-
tovnega spleta in tiskalnik," 

je osnovno idejo Lokomotive 
predstavil njen upravitelj 
Tine Škrbec. Po besedah 
vodje projekta Lokomotiva 
pri RAS Darje Barič je obči-
na že pred dvema letoma za-
znala, da bi bilo treba tudi v 
Škofji Loki ponuditi spodbu-
dno okolje za razvijanje pod-
jetništva mladih. Po ureditvi 
prostorov v stilu lokomotive 
kot asociacije na začetek so 
lani v teh prostorih začeli 

tudi z atraktivnimi delavnica-
mi za mlade, s katerimi 
spodbujajo podjetništvo. 
"Kupili smo tudi 3D-tiskal-
nik, ki je na voljo uporabni-
kom, obenem pa smo pripra-
vili izobraževanja, kako se 
izdelajo makete in prototipi s 
tem tiskalnikom," je razloži-
la Darja Barič. Po besedah 
Tineta Škrbca imajo ta čas 
dva najemnika, ki prostore 
redno uporabljata, drugi pri-

hajajo le občasno. Uporabni-
ki imajo namreč na voljo tri 
različne pakete, v okviru ka-
terih jim omogočajo dnevno, 
večdnevno ali mesečno sou-
porabo prostorov, to je 
osnovni, podporni in pre-
mium paket. Slednji med 
drugim omogoča neomejeno 
uporabo prostorov in stalno 
delovno mesto ter možnost 
podpore in svetovanja stro-
kovnjakov iz RAS. 
Coworking, poudarjajo v Lo-
komotivi, je več kot le sku-
pen prostor; je filozofija, ki 
spodbuja spontano mreženje 
posameznikov najrazličnej-
ših profilov. Center Lokomo-
tiva je po njihovem idealen 
za vse, ki imajo poslovno ide-
jo in potrebujejo pomoč pri 
njeni uresničitvi. Sodelova-
nje namreč po njihovem po-
nuja odlične mentorje – pod-
jetnike, ki so imeli podobne 
težave. Obenem souporaba 
skupnih prostorov pomeni 
nizke stroške in s tem nizko 
tveganje. Prostori v Lokomo-
tivi so uporabnikom na voljo 
od ponedeljka do petka od 
10. do 18. ure.

Lokomotiva odprla vrata
V sklopu Tedna obrti in podjetništva na Loškem so v inkubatorju in coworking centru Lokomotiva 
pripravili dan odprtih vrat. Želijo pridobiti še nove najemnike teh prostorov. 

Vodja projekta Lokomotiva Darja Barič in upravitelj 
prostorov Tine Škrbec / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V zadnjem 
času tudi v občini Škofja 
Loka poteka energetska sa-
nacija večstanovanjskih 
stavb, ob tem pa se dogaja, 
da lastniki spreminjajo obli-
ko stavb in barvo fasad. 
"Energetske obnove so seve-
da dobrodošle, lastnikom in 
upravnikom stavb pa bi radi 
sporočili, da morajo pri teh 
delih upoštevati pravila, ki 
jih je občina predpisala z od-
lokom o občinskem prostor-
skem načrtu (OPN)," pravi 
Tatjana Bernik, vodja oddel-
ka za okolje in prostor na 
škofjeloški občini.
Težava pri tem je, da za 
energetske sanacije ni po-
trebno gradbeno dovoljenje 

in ni upravnega postopka, 
tako občina po navadi šele v 
zadnji fazi obnove izve, kako 
bo videti obnovljeni objekt. 
Občina je namreč po bese-
dah Bernikove dolžna skrbe-
ti za urbanistično podobo 
mesta in ni vseeno, kakšna 
so videti naselja po obnovi. 
Obdržala naj bi prvotni kon-
cept in enotno podobo, skla-
dno s predpisanimi pravili, 
zato bi bilo dobro o tem do-
volj zgodaj doseči soglasje. 
Bernikova dodaja: "Lastnike 
in upravnike zato pozivamo, 
naj k nam pridejo že v zgo-
dnejši fazi načrtovanja inve-
sticije, da se bomo lahko 
uskladili." Neskladnost s 
predpisanimi pravili pa je 
lahko tudi stvar inšpekcij-
skega nadzora.    

Oblika stavb in fasade 
po predpisih

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Otroci škofje-
loškega vrtca, vseh štirih 
osnovnih šol in dijaki tam-
kajšnje gimnazije so v okvi-
ru Dnevov evropske kultur-
ne dediščine na temo Dedi-
ščina gre v šole odpirali vra-
ta hiš v svoji okolici in ugo-
tavljali, kako je v preteklosti 
potekačo življenje v njih. To 
so strnili v knjigo Hiše pri-
povedujejo, ki jo je letos iz-
dala Občina Škofja Loka.
"Predstavili jo bodo 16. juni-
ja na podelitvi priznanj naj-
boljšim učencem v občini in 

knjiga bo tudi darilo zanje. 
Izvode knjige pa bo prejelo 
tudi 330 avtorjev, ki s svojimi 
prispevki sodelujejo v knji-
gi," je povedala Mateja Haf-
ner Dolenc, ki na Občini 
Škofja Loka koordinira dejav-
nosti ob Dnevih evropske 
kulturne dediščine. Medtem 
pa že razmišljajo o novi temi 
Dnevov evropske kulturne 
dediščine, ki bodo letos pote-
kali pod naslovom Dediščina 
okoli nas. V Škofji Loki bodo 
raziskovali oblačilno dedišči-
no, kar bodo povezali tudi s 
tekstilno industrijo, ki je vča-
sih tu cvetela.

Hiše pripovedujejo

Škofja Loka – Na dan državnosti, 25. junij, tudi Občina Ško-
fja Loka vsako leto pripravi slovesnost. Enako bo tudi letos, 
ki bo praznovanje še posebej slovesno, saj letos mineva 25 
let, odkar obstaja samostojna Slovenija. Praznovanje bodo 
ob 18. uri začeli s koncertom Mestnega pihalnega orkestra 
Škofja Loka, nadaljevali ob 19.30 z odprtjem razstave Škofja 
Loka '92 in koncertom skupine OF na Cankarjevem domu 
ob 21. uri. Slavnostni govornik na prireditvi bo Brane Celar, 
slovenski policist in veteran vojne za Slovenijo.

Dan državnosti letos še slovesnejši
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjeloška 
delegacija, ki so jo poleg žu-
pana Miha Ješeta sestavljali 
še Jernej Tavčar, predsednik 
lokalnega odbora združenja 
ter dijaka Gimnazije Škofja 
Loka Luka Nunar in Jakob 
Zarnik, se je pred kratkim 
udeležila letne konference 
združenja evropskih mest 
Douzelage. Združenje sesta-
vljajo privlačna manjša me-
sta iz vseh 28 držav Evrop-
ske unije. Letošnja general-
na konferenca, na kateri so 
medse sprejeli novinca, hr-
vaško mesto Rovinj, je bila v 
mestecu Tryavna v osrednji 
Bolgariji.
»Mestece se nahaja v dolini-
ci istoimenske reke na se-
verni strani gorovja Balkan, 
približno 250 km vzhodno 
od bolgarske prestolnice So-
fije. Mimo mesteca vodi ce-
stni prelaz, zato je bilo nek-
daj pomembno obrtniško in 
trgovsko središče. Pomemb-
no vlogo je odigralo v času 
bolgarskega narodnega pre-
poroda, po osvoboditvi iz-
pod Turkov v 19. stoletju. 
Mestu daje pečat lepo ohra-
njena arhitektura iz tega 
zgodovinskega obdobja, 
glavne znamenitosti mesta 
so kamniti most, mestni 
zvonik in pravoslavna cer-
kev nadangela Mihaela ob 
robu trga Kapitana Diada 
Nikole. Prav na tem trgu je 

bila ustanovljena ena prvih 
sekularnih šol v Bolgariji,« 
je svoje vtise o mestu - gosti-
telju konference strnil Jer-
nej Tavčar. Dodaja, da me-
ščani zelo lepo skrbijo za 
svojo materialno in duhov-
no kulturno dediščino, po-
sebej ponosni so na bogato 
tradicijo rezbarstva, izdelavo 
tradicionalnih glasbenih in-
strumentov, ljudsko glasbo 
in folklorne plese. Župan 
Miha Ješe pa to mesto v osr-
čju Bolgarije ocenjuje kot za 
bolgarske razmere zelo do-
bro razvito.
Članice združenja so na le-
tošnji generalni skupščini 
predstavile načrte za nadalj-
nje sodelovanje, škofjeloška 
delegacija je predstavila 
osnutek nove spletne plat-
forme za sodelovanje med 
občinami ''eMunicipalities 
Without Borders'' (e-občine 
brez meja), ki je bila med 
članicami zelo lepo sprejeta. 
Dijaki so imeli svoje temat-
ske delavnice, dogovorili so 
se, da bodo pripravili svojo 
spletno stran, pri njeni po-
stavitvi zelo kreativno sode-
lujejo predvsem škofjeloški 
dijaki. Letošnja skupščina je 
bila tudi volilna, saj se je z 
mesta predsednika po dveh 
uspešnih mandatih poslovil 
Poljak Cezary Salamończyk. 
Za novo predsednico je bila 
izvoljena Annigje Kruytbo-
sch iz nizozemskega Meers-
sena. Za podpredsednika 

združenja pa so bili izvolje-
ni Mette Grith Sørensen iz 
danskega Holstebroja, Tibi 
Rotaru iz romunskega Sire-
ta in župan občine Škofja 
Loka Miha Ješe. Slednji je 
na svoji predstavitvi pouda-
ril potrebo po konkretnem, 
projektnem sodelovanju in 
večji prepoznavnosti zdru-
ženja. Občina Škofja Loka 
se bo v prihodnje orientira-
la predvsem na sodelovanje 
z bližjimi mesti: z Juden-
burgom, s Köeszegom na 

Madžarskem, Rovinjem, 
Sušicami (blizu pobratene-
ga Tabora na Češkem) in 
bavarskim Bad Kötzingom, 
ki bo prihodnje leto gosti-
telj naslednjega srečanja 
združenja Douzelage. Kot 
je še povedal župan Miha 
Ješe, je Škofja Loka članica 
združenja Douzelage od 
leta 2012, ko so jih v zdru-
ženje sprejeli v Franciji 
prav skupaj z bolgarskim 
mestecem, ki je letos gosti-
lo letno konferenco.  

Na skupščini evropskega 
združenja Douzelage
Ločani so se udeležili letne skupščine združenja evropskih mest Douzelage v bolgarski Tryavni.

Škofjeloška delegacija (od leve): Luka Nunar, župan, Jernej 
Tavčar in Jakob Zarnik

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Aprila so na-
mreč izvajalci gospodarske 
javne službe rednega vzdrže-
vanja cest začeli na terenu 
uveljavljati ukrepe nove pro-
metne ureditve, ki vsebuje 
ukrepe za umirjanje hitrosti 
in večjo varnost cestnega 

prometa na širšem območju 
Spodnjega trga, Poljanske 
ceste in Puštala ter na obmo-
čju Vincarij, Novega sveta, 
Pod Plevno in v Podpulfrci. 
V elaborat je vključeno tudi 
urejanje parkiranja z uvedbo 
novih režimov parkiranja. 
Tako so v prvi fazi preuredili 
parkirni režim na Spodnjem 

trgu, kjer je sedaj vzposta-
vljeno območje kratkotraj-
nega parkiranja do ene ure 
med 7. in 19. uro z uporabo 
parkirne ure. "Hkrati smo 
prehitro in neusklajeno za-
čeli vzpostavljati enak par-
kirni režim kratkotrajnega 
parkiranja tudi na Pepeto-
vem klancu, vendar te spre-
membe ne bomo udejanjili. 
Na tem parkirišču tako zo-
pet vzpostavljamo nazaj do-
sedanji prosti režim parkira-
nja vozil, s to razliko, da 
bomo razširili hodnik za 
pešce, parkirišče pa bo ne-
koliko pomaknjeno v cesto," 
pojasnjuje Jernej Tavčar z 
Občine Škofja Loka. Na Pe-
petovem klancu pa bo začel 
veljati spremenjeni parkirni 
režim pred začetkom grad-
benih del na ploščadi pred 
upravno enoto, in sicer 
predvidoma oktobra letos, 
ko bodo del kratkotrajnih 

parkirnih mest nadomestili 
s parkirnimi mesti na Pepe-
tovem klancu in uredili tudi 
možnosti parkiranja za sta-
novalce. Ta ukrep bo izve-
den v sklopu celovitega ure-
janja okolja, cest in parkira-
nja na širšem območju sta-
rega mestnega jedra, kjer 
bodo zajeta tudi ostala par-
kirišča znotraj območja in 
na robu starega dela mesta: 
parkirišče na pogorišču, par-
kirišči pred Tehnikom in 
pred Kaščo, pred nogome-
tnim igriščem v Puštalu ter 
ploščadi pred upravno eno-
to. Končni cilj je urediti par-
kirišča tako, da bodo omo-
gočala dostop obiskovalcem 
in uporabnikom lokalov in 
trgovin ter tako oživljala sta-
ro mestno jedro, hkrati pa 
želijo na širšem območju 
urediti dovolj javnih površin 
za stanovalce in zaposlene 
na tem območju. 

Na Pepetovem klancu po starem
Na območju Pepetovega klanca do preklica spet velja stari režim parkiranja brez uporabe parkirne ure 
in omejitve časa parkiranja. 

Na Pepetovem klancu še naprej velja stari parkirni režim.

Poleg osmih pobratenih 
mest, s katerimi sodelujemo 
že vrsto let, je občina Škofja 
Loka v zadnjih letih medna-
rodne stike še razširila. Leta 
2012 smo postali člani zdru-
ženja evropskih mest Dou-
zelage (iz vsake države EU 
je v njem po eno mesto). 
Pred kratkim smo imeli le-
tno konferenco v Trjavni v 
središču Bolgarije, na kateri 
smo izvolili novo predsedni-
co in tri podpredsednike. Za 
podpredsedniško mesto 
sem letos kandidiral tudi 
jaz, in sicer s konkretnim 
programom, in bomo v 
združenju delovali pred-
vsem na projektih. Vsako 
leto bomo predlagali nov 
projekt, prek katerega bo 
naše združenje bolj pozna-
no in bo imelo za članice 
večje učinke. Trenutni pro-
jekt je vključenost douzela-
ških mest v pobudo e-občine 
brez meja, kjer pripravljamo 
mednarodno spletno stran. 
Poleg tega bomo v združe-
nju Douzelage še bolj spod-
bujali sodelovanje mladih in 
tu so zelo aktivni škofjeloški 
dijaki, predvsem Luka Nu-
nar, ki se je že drugič udele-
žil letne konference. Za 
mlade bomo dali tudi pobu-
do, da že pred srečanjem 
Douzelaga spoznavajo me-
sta, ki bodo gostila konfe-
renco, in bodo tako gostitelji 
lahko videli, kako mladi vi-
dijo njihovo mesto. Letos je 
bila po nekajletnem trudu 
izdana knjiga zgodb vsakega 
od vključenih mest: Škofja 
Loka je bila predstavljena 
skozi izvirno legendo o ško-
fu in zamorcu, ki jo je napi-
sal David Fišer. Ta knjiga bo 
tudi darilo veleposlanikom, 
akreditiranim v Sloveniji, ko 
bodo 9. junija obiskali Ško-
fjo Loko. Sodelovanje v 
združenju bi radi razširili 
tudi med seniorje, na podro-
čju kulturnih in drugih iz-
menjav.  
Naj se vrnem k spletni stra-
ni e-Občine brez meja. Pri-
pravljati smo jo začeli na 
pobudo prof. dr. Jožeta Gri-
čarja, ki je zaznal praznino 
na področju povezovanja 
občin. Nekaj slovenskih ob-
čin v okviru Podonavske po-

bude je povabil k temu pro-
jektu. Iz Slovenije smo se 
odzvali Idrijci, Ribničani, 
Murskosobočani in Ločani, 
ki aktivno sodelujemo pri 
pripravi strani in smo v za-
dnjih dveh letih pripravljali 
vsebino, jo potrdili lani na 
septembrski konferenci v 
Ljubljani, letos pa smo ji 
dodali še vizualno podobo. 
Do junija letos pričakujemo 
še zadnje dopolnitve, potem 
sledi programiranje za vse 
štiri občine in bo služila kot 
osnova za pridobivanje no-
vih občin. Zaradi široke po-
vezovalne usmerjenosti 
naše občine smo na skup-
ščini Združenja zgodovin-
skih mest Slovenije že spre-
jeli odločitev za vključitev v 
pobudo. Pričakujem, da se 
bo v kratkem pridružila tudi 
polovica douzelaških mest. 
Spletno stran bomo pred-
stavili tudi članicam zdru-
ženja pasijonskih mest. Za 
nas bo to še posebej zanimi-
vo, saj bomo na ta način 
lahko pridobivali širšo pu-
bliko za naš Škofjelošlki pa-
sijon 2021. Spletna stran bo 
letos zaživela in računamo, 
da bomo do konference na-
slednje leto pridobili vsaj 
sto občin iz različnih držav. 
Poleg sodelovanja pobrate-
nih in drugih mest, s kateri-
mi sodelujemo, se dogovar-
jamo tudi s posameznimi 
veleposlaniki, ki smo jim ta 
projekt že predstavili. Zanj 
se zanimajo zlasti štiri me-
sta na Madžarskem, sedem 
mest v Gruziji, dogovarja-
mo se tudi z Avstrijci in Ita-
lijani. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Širimo mednarodna 
obzorja

Miha Ješe

Škofja Loka - V okviru letošnjega (že osmega) mednarodne-
ga cikla koncertov se od aprila do julija v Sokolskem domu 
vrstijo vrhunski glasbeni dogodki. Trije koncerti so že izzve-
neli, junija in julija pa pričakujemo še dva. 6. junija ob 19.30 
bo glasbena publika prisluhnila Brightonskemu mladinske-
mu orkestru in Mladinskemu Big Bandu iz Brightona in 
Hova, v primeru lepega vremena na Cankarjevem trgu. 20. 
julija pa bodo tam nastopili ameriški glasbeniki AMA (Ame-
rican Music Abroad). Gre za 120 vrhunskih glasbenikov, ki v 
Slovenijo pridejo v okviru turneje Red Tour 2016, nastopili 
pa bodo simfonični orkester, jazz zasedba, godalni orkester 
in komorni zbor. V okrilju mednarodnega cikla koncertov pa 
poteka tudi mali cikel komornih koncertov Orgle& v kapelici 
v Papirnici. Dva koncerta sta že mimo, tretji bo 4. junija, ko 
bosta nastopila Klaus KUchling (orgle) in Hannes Kavrza 
(alt saksofon) iz Avstrije.  

Še trije vrhunski koncerti
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine 

Škofja Loka objavljen:

JAVNI  R A ZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj

 kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2016
 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313 in 

Majda Luznar, 04/51 12 702).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na vo-
ljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod 
rubriko Javni razpisi, v pisarni Vložišča – Glavne pisarne  Obči-
ne Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 31. 5. 2016
 Mag. Miha Ješe l.r 
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi trasa le-
tošnjega pohoda, v Škofji 
Loki petega po vrsti, je na-
mreč potekala po Poljanski 
cesti in Spodnjem trgu, ude-
leženci pa so iskali možno-
sti urejanja tega prostora po 
odprtju obvoznice in umiku 
tranzitnega prometa iz me-
sta. Sprehod je potekal pod 
vodstvom Darje Matjašec in 
Anje Musek, ki sta v uvodu 
pozdravili udeležence, kot 
vsako leto pa se ga je udele-
žil tudi župan Miha Ješe. 
Urbani sprehod je globalna 
akcija, ki v svetu poteka na 
pobudo ameriške aktivistke 
Jane Jacobs (letos bi prazno-
vala sto let), pobudnice po-
pularizacije živosti mest, ki 
se poraja prek povezanosti 
prebivalcev z bivalnim oko-
ljem, sosedi in obiskovalci. 
V slovenskih mestih urbani 

sprehodi potekajo v koordi-
naciji Inštituta za politike 
prostora.  
Letos je v Škofji Loki potekal 
v sodelovanju z dvema civil-
nima pobudama. V imenu 
odbora Civilne iniciative za 
kvaliteto življenja na Spo-
dnjem trgu in Poljanski ce-
sti je spregovorila Varja Do-
lenc, ki je omenila (pre)veli-
ka pričakovanja stanovalcev 
tega dela mesta, kaj se bo 
zgodilo, ko bo odprta obvoz-
nica v Poljansko dolino. Pa 
po njenih besedah še vedno 
ni narejen celovit projekt 
ureditve in oživitve prizade-
tega mestnega jedra in obce-
stnega prostora, čeprav so 
imele prosojne državne in 
občinske službe časa pol-
drugo desetletje, kolikor so 
stari izdelani končni projek-
ti za današnjo obvoznico. 
Predlog trenutne prometne 
ureditve, ki ga je sedaj izde-

lala občina, je lahko le krat-
koročna vmesna faza, saj še 
vedno degradira prvovrsten 
kulturno-zgodovinski pro-
stor in ne omogoča, ki bi ga 
enakovredno lahko koristili 
pešci in kolesarji. Treba pa 
je najti rešitev, ki bo upošte-
valo tako kulturno dediščino 
kot živo mesto. Spodnji trg 
ima končno vendarle mo-
žnost, da postane spet cilj 
tistih, ki prihajajo v mesto, 
in tistih, ki v njem živijo, ne 
pa cesta. Tako je slednjič za-
pisano v genih mesta. Mesto 
morajo spet vrniti mešča-
nom in obiskovalcem.
Traso poti, na kateri so ude-
leženci nizali svoja pričako-
vanja o prihodnji prijaznejši 
ureditvi tega mestnega pre-
dela, je ves čas s kredo zari-
sovala skupina deklic. Poho-
dniki, zbralo se jih je kakih 
osemdeset, so začeli spre-
hod pri upravni enoti, nada-

ljevali po še vedno prome-
tno obremenjeni ožini Po-
ljanske ceste do prve postaje 
na Brüfachovem dvorišču, 
se po stranskih ulicah spre-
hodili do Pepetovega klanca 
in na pogorišču prisluhnili 
zamislim o prihodnji uredi-
tvi tega mestnega območja. 
Na dnu klanca ob vhodu na 
Spodnji trg, kjer je včasih 
stala Perkusova hiša, je do-
mačin Pavle Hafner natresel 
vrsto zanimivosti o Spo-
dnjem trgu, njegovih obrtni-
kih in stanovalcih, hišnih 
imenih in anekdotah, ki še 
vedno krožijo med Ločani. 
Na svoj lepo urejeni urbani 
vrt je sprehajalce povabila 
loška lekarnarica Janka Tav-
čar, sprehodili so se do trga 
pri Kašči in se za konec 
ustavili še na enem dvorišču 
na Spodnjem trgu, namreč 
tam, kjer je bila včasih go-
stilna Pepevnak.

Mesto meščanom in 
obiskovalcem 
Na letošnjem urbanem sprehodu Jane's Walk v Škofji Loki so prišla do izraza zlasti opažanja in pobude 
civilnih iniciativ Loka – mesto vseh in za kvaliteto življenja na Spodnjem trgu in Poljanski cesti. 

Po še vedno nevarni ožini Poljanske ceste / Foto: Tina Dokl Voditeljici urbanega sprehoda Darja Matjašec in Anja Musek 

Spodnji trg je spet treba vrniti meščanom in obiskovalcem. Kako bodo v prihodnje uredili parkiranje / Foto: Tina Dokl

Kolesarjem prijazno mesto? / Foto: Tina Dokl Urbani vrt loške lekarnarice Janke Tavčar / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - 23.aprila so v 
Škofji Loki pripravili Romu-
aldov dan s tem sklenili leto-
šnje Dni Škofjeloškega pasi-
jona. Vreme ni bilo naklo-
njeno srečanju pasijoncev 
na Cankarjevem trgu, zato 
so dogajanje, ki je vključeva-
lo delavnice za otroke, spo-
mine udeležencev lanske 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona in koncert zbora 
Consortium Musicum, pre-
selili v Sokolski dom.
Romualdov dan so posvetili  
Lovrencu Marušiču, patru 
Romuladu, rojenem leta 
1676 v Štandrežu pri Gorici 
in umrlem 22. aprila 1748 v 
Celju, ki je v času službova-
nja v kapucinskem samosta-
nu v Škofji Loki leta 1721 
napisal eno najlepših dram-
skih pesnitev, Škofjeloški 
pasijon. Bil je tako rekoč 

tudi njegov režiser, saj so v 
postno-velikonolčnem času 
v Škofji Loki potekale spo-
korniške procesije. Tudi ta-
krat je mesto preveval pasi-
jonski duh, enako je ob vsa-
kokratni uprizoritvi danes. 
O vtisih z lanske sta govorila 
Jožko Smukavec, predstoj-
nik  kapucinskega samosta-
na v Škofji Loki, in Matjaž 
Eržen, vodja igralske skupi-
ne iz Žabnice. Župan Miha 
Ješe pa je dejal, da je bila 
lanska uprizoritev pravi tri-
umf prostovoljstva in eki-
pnega dela. Sedaj se pripra-
vljajo na novo uprizoritev 
leta 2021, ko bodo praznova-
li tristo let od nastanka pasi-
jonskega besedila. Zbor 
Consortium Musicum z di-
rigentom Gregorjem Klanči-
čem je izvedel Slovenski voj-
ni requiem Andreja Misso-
na, ki je sicer  tudi avtor pa-
sijonske glasbe.  

Zaznamovali so 
Romualdov dan

Zbor Consotium Musicum je izvedel Slovenski vojni 
requiem /Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Na vrt Sokolskega doma v Škofji Loki se vrača 
Bralnica. Odprli jo bodo 16. junija, nato pa bo za obiskovalce 
odprta vse poletje, do 31. avgusta, vsak dan, razen ponedelj-
ka, od 17. do 20. ure. To je novost, saj je v preteklosti bralni-
ca delovala deset dni v juniju in prav toliko v avgustu, v ta čas 
pa so organizatorji strnili tudi vse dogodke. Letos pa bodo 
dogodke organizirali vsak torek ob 18. uri, tako kot prejšnja 
leta pa bo program namenjen širokemu krogu obiskovalcev 
od najmlajših do starejših in tudi različnim okusom. 

Bralnica bo odprta vse poletje
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Ana Šubic

Škofja Loka – V Prostovolj-
nem gasilskem društvu Ško-
fja Loka (PGD) so sredi me-
seca pripravili slovesnost ob 
140-letnici delovanja, s či-
mer so najstarejša gasilska 
organizacija na Gorenj-
skem. Sprva so načrtovali 
tudi izvedbo gasilske parade 
po mestnih ulicah, vendar 
so jo zaradi slabe vremenske 
napovedi raje odpovedali. In 
imeli so prav, saj se je ravno 
v času prireditve, ki je pote-
kala na območju nekdanje 
vojašnice, razbesnelo nebo, 
zaradi močnih nalivov pa je 
marsikje poplavilo kleti, 
zato so se številni gasilci na-
mesto na praznovanje mo-
rali odpraviti na pomoč ob-
čanom. 
PGD Škofja Loka oziroma 
tedanja gasilska družba je 
bila ustanovljena leta 1876, 
svoj rojstni dan pa praznuje-
jo na obletnico sprejema pr-
vih društvenih pravil ter pr-
vega imenovanja načelnika 
in njegovih namestnikov. 
"V društvu so številne gene-
racije pred nami pustile ve-
lik del svojega življenja. Ko 
torej obujamo svojo zgodo-
vino, se spomnimo na svoje 
prednike in njihove uspehe, 

na njihovo požrtvovalnost in 
srčnost. Brez njih danes tu-
kaj zagotovo ne bi stali v ta-
kem številu," je v govoru 
povedal predsednik društva 
Domen Primožič in dodal, 
da v društvu tudi danes do-
stojno opravljajo svoje po-
slanstvo, to je pomagati lju-
dem. 
Član poveljstva Gasilske 
zveze Slovenije in poveljnik 
Gasilske zveze Gorenjske 
Milan Dubravac pa je pou-
daril, da je PGD Škofja Loka 
na organizacijskem in ope-
rativnem področju v gorenj-
skem vrhu. 
Na prireditvi so spomnili 
tudi na prejemnike pri-
znanj, podeljenih na april-
ski slavnostni seji ob 140-le-
tnici PGD Škofja Loka. Po-
leg priznanj društva in Ga-
silske zveze Škofja Loka so 
podelili tudi priznanja Ga-
silske zveze Slovenije: PGD 
Škofja Loka je prejelo zlato 
plaketo, Anton Košenina ga-
silsko odlikovanje II. sto-
pnje, Jože Arhar, Jaka Su-
šnik, Branko Pintar in Aleš 
Finžgar pa gasilsko plame-
nico II. stopnje. Omeniti ve-
lja še, da je Janez Sušnik 
prejel naziv častnega povelj-
nika Gasilskega poveljstva 
občine Škofja Loka.

Najstarejše društvo 
na Gorenjskem
Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka so 
ustanovili pred 140 leti.

V PGD Škofja Loka so sredi meseca pripravili slovesnost 
ob 140-letnici delovanja. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sodelovanje z 
mestom tabor na južnem 
Češkem se je začelo 1999, 
ko je takratni veleposlanik 
Slovenije na Češkem dr. Da-
mjan Prelovšek povabil An-
tona Mlakarja, člana Foto 
kluba Anton Ažbe, da bi v 
Táboru pripravil fotografsko 
razstavo o Sloveniji. Češko 
in Slovenijo povezuje delo 
Jožeta Plečnika, Mlakar pa 
je bil njegov učenec. Kmalu 
so sledile še druge fotograf-
ske razstave in med foto-
grafskima kluboma obeh 
mest se je spletlo prijatelj-
sko sodelovanje. V Škofji 
Loki ima pri tem zasluge 
tudi Peter Pokorn starejši, 
na češki strani pa je med po-
budniki mednarodnega po-
vezovanja in sodelovanja 
Jan Jelšik, tudi športni prija-
telj takratnega veleposlanika 
Prelovška. Janu Jelšiku se je 
občina Škofja Loka leta 2014 
za njegov prispevek k sode-
lovanju zahvalila z brona-
stim grbom občine. 
Tako se je začetkov sodelo-
vanja spomnil Aleksander 
Igličar, ki je zadnja leta am-
basador pobratenja, zadol-

žen za sodelovanje s češkim 
Taborom. Kot zanimivost 
navaja tudi lipe, ki jih odtlej 
v znak češko-slovenskega 
prijateljstva zasajajo na Če-
škem in v Sloveniji. Na Če-
škem jih je že štirideset, v 
Sloveniji dve, ena v Škofji 
Loki in druga na Jezerskem, 
o čemer naj bi nastala tudi 
knjiga. Listina o pobratenju 
je bila podpisana leta 2006, 
sodelovanje pa se je z zače-
tnega med fotografi razširilo 
tudi na druge ustanove in 
društva.

"V sodelovanje se je zelo ak-
tivno vključila Gimnazija 
Škofja Loka, med mestoma 
potekajo dijaške izmenjave, 
vsako leto se gimnazijci in 
dijaki šolskega centra udele-
žijo srečanja. Ločani vabimo 
pobratime iz Tabora na sre-
dnjeveško prireditev Histo-
rial v juniju, oni nas na tra-
dicionalna taborska srečanja 
v septembru. V Taboru je 
gostovalo že več škofjeloških 
skupin, od anasambla Dor 
ma cajt do renesančne ple-
sne skupine Lonca, letos bo 

denimo Mestni pihalni or-
kester Škofja Loka. Čehom 
smo leta 2014 predstavili 
Škofjeloški pasijon, v enem 
od tamkajšnjih mest pasijon 
uprizarjajo tudi oni. V Tabo-
ru so gostovali tudi naši no-
gometaši, sodelovanje pote-
ka med rokodelci, zaradi 
prijateljskega sodelovanja se 
je Škofja Loka dobro poveza-
la tudi s češkim veleposlani-
štvom v Sloveniji," Aleksan-
der Igličar niza vidike sode-
lovanja med srednjeveškima 
mestoma. Mesti sta si po-
dobni v zgodovinskem po-
gledu, povezuje ju tudi slo-
vanska duša in podobna sta 
si tudi jezika.       
Prireditev ob desetletnici 
pobratenja bo v petek, 17. ju-
nija, ko bodo prikazali film 
o Taboru, s fotografijami 
predstavili sodelovanje obeh 
mest, na kulturni prireditvi 
pa bosta sodelovala glasbena 
zasedba Dor ma cajt in Ta-
borsti kupci (Taborski vite-
zi). V taborski delegaciji bo-
sta podžupanji, župan pa se 
bo udeležil odprtja fotograf-
ske razstave iz Tabora, ki bo 
6. julija v Sokolskem domu. 
V Škofjo Loko se bo pripeljal 
s kolesom.

Sodelovanju utrli pot 
fotografi
Škofja Loka in češko mesto Tabor proslavljata desetletnico, odkar je bila podpisana listina o 
pobratenju. Sodelovanje se je na pobudo fotografov iz obeh mest začelo že prej.

Aleksander Igličar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mednarodni 
program za mlade MEPI, v 
katerem od začetkov v Slove-
niji aktivno sodelujejo tudi 
mladi iz Škofje Loke, letos 
praznuje 60 let. Ob tej prilo-
žnosti Slovenija letos gosti 
mednarodno konferenco 
MEPI iz regije EMAS (evrop-
skih, mediteranskih in arab-
skih držav), ki bo od 27. do 
29. junija na Bledu. Delegati 
se bodo 27. junija mudili na 
obisku v Škofji Loki in se ude-
ležili tudi lokalne podelitve 
bronastih in srebrnih pri-
znanj MEPI na loškem gradu. 
Gostitelj dogodka bo župan 
Miha Ješe, dogodek, ki ga v 
sodelovanju z občino in ško-

fjeloškimi izvajalci progra-
ma MEPI pripravlja Lokalni 
urad MEPI Škofja Loka, pa 
bo potekal pod geslom: Daj 
vse od sebe! V tebi je več, kot 
si misliš.
Podelili bodo okoli sto pri-
znanj MEPI mladih iz: Gim-
nazije Škofja Loka, osnovnih 
šol Škofja Loka-Mesto, Ivana 
Groharja in Cvetka Golarja, 
Uršulinskega samostana in 
Gimnazije Jesenice. Pro-
gram bo v slovenskem in an-
gleškem jeziku, med delegati 
mednarodne konference pa 
tokrat ne bo pripadnika kra-
ljeve britanske krone, pač pa 
bo prišel luksemburški 
princ  Guillaume s sopro-
go (princ predseduje progra-
mu MEPI v Luksemburgu). 

Podelitev priznanj MEPI 

Mateja Rant

Škofja Loka – Šolski center 
Škofja Loka vsako leto v 
okviru Tedna obrti in podje-
tništva na Loškem pripravi 
odmevno razstavo izdelkov 
svojih dijakov, ki so jo tokrat 
združili s fotografsko razsta-
vo obrtnikov in podjetnikov. 
S področja lesarstva je bilo 
na ogled 55 izdelkov dijakov 
Srednje šole za lesarstvo, di-
jaki Srednje šole za strojni-
štvo pa so razstavili 14 izdel-
kov.
Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica (OOZ) Škofja 
Loka je najboljše izdelke di-
jakov nagradila. Na podro-

čju lesarstva so petčlansko 
ocenjevalno komisijo naj-
bolj navdušili lesen kanu 
dijakinje Ane Veber, miza 
za biljard Jake Kožuha in 
kopalniška oprema, ki jo je 
izdelal Klemen Buh. Na po-
dročju strojništva so si prvo 
nagrado OOZ Škofja Loka 
prislužili Anže Kozjek, Jaka 
Primožič, Luka Jamnik, 
Luka Ušeničnik, Mark Gre-
gorc in Tilen Šmid za po-
slovni načrt Woodcy – lese-
no električno kolo. Drugo 
nagrado so podelili Florjanu 
Jelovčanu za 3D-tiskalnik, 
tretjo nagrado pa so si raz-
delili dijaki Drejc Podobnik, 
Anže Potočnik, Filip Pivk, 

Marko Filipič in Denis Mro-
vlje za gasilsko sekiro, ki so 
jo izdelali v okviru dijaškega 
podjetja Dr. Damf Tools. 

Nagrado občinstva je prejel 
David Demšar, nagrada za 
inovativnost pa je šla v roke 
Matije Rihtaršiča.

Dijaki znova navdušili

Šolski center Škofja Loka je v Sokolskem domu pripravil 12. 
razstavo izdelkov dijakov. / Foto: Andrej Tarfila

Škofja Loka – V Sokolskem domu je bila maja slovesnost ob 
zaključku šeste Goodyearove kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki 
je v tem šolskem letu prerasla v nacionalno gibanje za zmanj-
ševanje ogljičnega odtisa. V okviru omenjene kampanje, katere 
pobudnik je družba Goodyear Dunlop Sava Tires, so letos 
združili več kot 16 tisoč dijakov iz 33 slovenskih srednjih šol in 
28 partnerskih organizacij, ki so si prizadevali zmanjševati 
ogljični odtis. Dijaki so svoje najboljše aktivnosti strnili v zbor-
nik EKOpraktik. Želijo namreč, da bi bile zbrane aktivnosti vsa-
komur navdih, saj vsak lahko prispeva svoj delež pri varovanju 
okolja. Zbornik so na dogodku slavnostno izročili državni se-
kretarki na Ministrstvu za okolje in prostor Lidiji Stebernak in 
glavni inšpektorici z inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo Saši Dragar Milanovič.

Zmanjševali ogljični odtis
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Zadnje mesece sem opiso
val, kako smo načrtovali od
prtje Sokolskega doma v Go
renji vasi na podlagi scenari
ja izpred 93 let. Zadnjih pet 
mesecev je moja projektna 
skupina redno sestankovala 
in pripravili smo res uspe
šno zgodbo. Vloženo je bilo 
ogromno truda in energije, 
škoda bi pa bilo, da bi se 
ustrašili napovedi vremena. 
Zavedali smo se, da so dnevi 
ledenih mož zelo nepredvid
ljivi, da na dan prireditve 
goduje tudi Zofka in da se je 
vedno izkazalo, da je vsaj 
malo poškropila … Zadnji 
sestanek pred dnevom »D« 
pa je pokazal tudi modrost 
in pogum mojih sodelavcev 
za prireditev, saj kljub slabi 
napovedi nismo šli korak 
nazaj, ampak smo šli samo 
na bolj varno stran in za
ključno prireditev namesto 
zunaj postavili v dvorano 
naše nove pridobitve.
Na binkoštno nedeljo sem 
se ponoči večkrat zbudil in 
vedno sem slišal, kako rahlo 
dežuje, proti jutru pa je le 
ponehalo. Ko sva z ženo pri
šla na Visoko, sem bil prese
nečen, saj se je tam že zbra
lo res veliko udeležencev in 
članov naših društev za v 
svečano povorko. Začeli 
smo svečano, položil sem 
cvetje na grobnico Tavčarje
vih, potem smo si pa ogleda
li stalne razstave v Dvorcu, 
ki smo jih svečano odprli že 
v začetku meseca. Z Visoke
ga nas je krenilo več kot 150 
udeležencev, presenečenje v 
obliki igre nas je čakalo v 
Hotovlji, kakor tudi v Polja
nah pred Šubičevo hišo, saj 
nas je pozdravilo toplo son
ce. Opravili smo svečano od
prtje in blagoslov nove pri

dobitve predvsem za naše 
šolarje, si ogledali razstave 
in delo naših umetnikov ter 
se podprli z »tenstanim« 
krompirjem. Prav lepo ogre
ti smo krenili proti Žabji 
vasi in skozi Dobravo do 
osnovne šole v Gorenji vasi, 
kjer pa nas je čakala zbrana 
druščina s prapori in pihal
na godba.
Pot do Sokolskega doma je 
bila čudovita in je prehitro 
minila, ampak tudi pravijo, 
kadar je lepo, čas hitro mi
neva … Zaključna slove
snost, nagovori in blagoslov 
so bili opravljeni v dvorani, 
ki je bila polna, žal za vse ni 
bilo prostora, smo pa lahko 
vsi videli mlade telovadce ter 
kako so sokoli telovadili na 
orodju, in res smo bili pre
senečeni …
Za zaključek pa veselica, 
ples, pogovori, čestitke, veli
kokrat »na zdravje«, na kon
cu se je pa dan iztekel veliko 
lepše, kot je kazalo zjutraj ...
Verjeli smo v svoj cilj, zato 
smo ga tudi dosegli, dosegli 
smo ga pa zato, ker smo dr
žali skupaj!!!

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Uspelo nam je …

Milan Čadež

Gorenja vas – Kolesarji iz Gorenje vasi in okolice so na la-
stno pobudo ob Sokolskem domu uredili kolesarski poligon 
Širm. Nekaj kvadratnih metrov veliko zemljišče jim je brez-
plačno odstopila občina in tako so tretjo soboto v maju po-
skrbeli tudi za uradno odprtje proge, ki je namenjena tako 
najmlajšim kot tudi izkušenim kolesarjem z že pridobljeni-
mi veščinami na kolesu, ki svoje znanje lahko še nadgraju-
jejo. Ob odprtju so poskrbeli za skupno druženje in uživanje 
ob vožnji na poligonu. Na koncu so se še pomerili v hitrosti 
in najhitrejše nagradili s simboličnimi nagradami. "Najbolj 
me veseli, da je poligon zelo dobro obiskan in je na njem 
ves čas živahno," je zadovoljen župan Milan Čadež.

Zaživel kolesarski poligon
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Mateja Rant

Visoko – Skupen projekt, ki 
so ga zasnovali Občina Go
renja vas  Poljane, Loški 
muzej in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, je osve
tlil del preteklosti Visokega 
in njenih prebivalcev. V veži 
domačije so predstavili 
stavbno zgodovino domačije 
na Visokem, kjer zadnjih 
nekaj let poteka prenova. 
Obenem so po besedah di
rektorice Loškega muzeja 
Saše Nabergoj strokovno in 
natančno, a obenem polju
dno oživili zgodbi dveh dru
žin, ki sta gospodarili na 
dvorcu. Z novimi vsebinami 
so tako objekt po besedah 
župana Milana Čadeža po
svetili ljudem, ki so na viso
ški domačiji pustili največji 
pečat. Novo podobo pa je 
dobila tudi črna kuhinja v 
dvorcu.
Razstave so poleg Občine 
Gorenja vas  Poljane snova
li še kustosinji Loškega mu
zeja Mojca Šifrer Bulovec in 
Biljana Ristič, direktorica 
Loškega muzeja Saša Na
bergoj ter Damjana Pediček 
Terseglav iz ljubljanske ob
močne enote Zavoda za var
stvo kulturne dediščine. 
Skozi zgodovinski in stavb
ni razvoj visoške domačije je 
mogoče izvedeti, kako se je 
domačija skozi stoletja spre
minjala ne le prostorsko, 
temveč tudi po namembno
sti, ki so jo narekovali vsako
kratni prebivalci visoške do
mačije. Kalanov rod je na 
domačiji gospodaril dobri 
dve stoletji, njihova usoda 

pa se je končala z zadnjo 
predstavnico rodu Ano Ka
lan. Njen sin je visoško po
sest prodal dr. Ivanu Tavčar
ju, ki ga je mogoče spoznati 
ne samo kot literarnega 
ustvarjalca, ampak tudi po
membnega politika in župa
na Ljubljane pa tudi človeka, 
ki je bil navezan na rodno 
Poljansko dolino. »Pod ža
romete je stopila tudi njego
va žena Franja, angažirana 
kulturna, prosvetna in hu
manitarna delavka,« je poja
snila Saša Nabergoj. Tavčar
jevi so na Visokem kmetova
nje postavili na stranski tir, 
krajinsko arhitekturo v oko
lici poslopja pa so urejali po 
vzoru nemških dvorcev. 
Leta 1897 so tu postavili celo 
prvo teniško igrišče na Slo
venskem, je mogoče izvede
ti na razstavi v dvorcu. Ivan 
in Franja Tavčar sta se na 
Visoko preselila v jeseni svo
jega življenja. V dvorcu sta 
gostila precej pomembnih 
veljakov iz kulturnega, poli
tičnega in družbenega ži
vljenja. Oba sta pokopana v 
družinski grobnici nedaleč 
od dvorca.
Z obnovo domačije so obno
vili tudi prostor nekdanje 
kuhinje, ki so jo ambiental
no predstavili s kuhinjsko 
opremo, posodo in orod
jem. V visoški kuhinji so 
hrano pripravljali na dolgi 
mizi, v kotu pa je stala oma
ra, imenovana marajna. 
Hrano so kuhali in pekli v 
krušni peči, na odprtem 
ognju ali na ražnju, v gline
ni, litoželezni ali bakreni 
posodi. Nad ognjiščem in 

kuriščem peči je ohranjen 
zbiralnik dima oziroma 
napa, kjer se je dim usmer
jal skozi dimnik na prosto. 
Ta tip kuhinje je bil v slo
venskih mestih znan že v 
17. stoletju. Obiskovalci se 
ob tem lahko seznanijo še z 
vsakodnevnimi in praznič
nimi jedmi, ki so jih posta
vljali na mizo v dvorcu Viso
ko. Za visoško kulinarično 
posebnost je veljal "domači 
lonec", ki so ga pripravljali 
predvsem v jesenskem času, 
ko je bilo dovolj zelenjave. 
Gospodinja je v litoželezni 
lonec zložila pet vrst zele
njave in vse skupaj zalila s 
kostno ali govejo juho in po 
potrebi zgostila z ješpre

njem ali proseno kašo. Ob 
nedeljah in praznikih je ze
lenjavi dodala še meso. Po 
štirih urah kuhanja je lonec 
vzela iz peči, ga zavila v fla
nelo in dala v skrinjo, napol
njeno s senom, da se je jed 
počasi ohlajala. Vedno so 
pripravili tri lonce z enako 
vsebino, in sicer enega za 
družino, enega za posle in 
tretjega za dninarje.
Lani je stoodstotna lastnica 
dvorca postala Občina Gore
nja vas  Poljane, ki si je že 
nekaj let nazaj postavila cilj, 
da vsako leto prida nov del
ček pri njegovi obnovi. Za
dnja obnova je bila po bese
dah Milana Čadeža vredna 
okrog sto tisoč evrov.

Visoška domačija 
pripoveduje
Pod tem imenom so v Tavčarjevem dvorcu na Visokem na ogled nove stalne razstave o zgodovini 
visoške domačije, Kalanovem rodu in Ivanu Tavčarju. Obnovili so tudi kuhinjo iz 19. stoletja s še 
delujočim ognjiščem.

Tavčarjev dvorec na Visokem so obogatile nove stalne 
razstave o zgodovini visoške domačije, Kalanovem rodu in 
Ivanu Tavčarju. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Visoko – Tavčarjeva grobnica 
na Visokem je v preteklih le
tih kazala že precej klavrno 
podobo, zato so se potomci 
Tavčarjeve rodbine, ki so bili 
doslej tudi lastniki grobnice, 
odločili za temeljito obnovo. 
Uredili so tudi stopnišče in 
dostopno pot do grobnice, 
saj so jo doslej drevesa in gr
mičevje v njeni okolici skoraj 
povsem zakrivali. 
Po besedah župana Milana 
Čadeža se morajo za obnovo 
zahvaliti sestrama Metki 
Zorc in Rudi Zorc Plesko
vič, ki sta prispevali finanč
na sredstva. Celotna obnova 
je bila skupaj z restavrator

skimi deli vredna slabih 
dvajset tisoč evrov. "Denar 
za izdelavo projekta obnove 
smo zagotovili na občini, iz
peljava projekta pa je plod 
našega skupnega dela in 
medsebojnega zaupanja v 
preteklih letih," je pojasnil 
Čadež. V grobnico bodo v 
kratkem vrnili tudi kip Iva
na Tavčarja, ki so ga pred 
dvema letoma nepridipravi 
ukradli. Njegovo izdelavo je 
naročil prav tako Tavčarjev 
sorodnik Aleks Lukman. 
Obenem so se potomci odlo
čili, da bodo lastništvo grob
nice prenesli na Občino Go
renja vas  Poljane, ki je tako 
postala lastnica vseh objek
tov na Visokem. 

Končali obnovo grobnice
Tavčarjevi grobnici s kapelico na Visokem so v preteklih mesecih nadeli prenovljeno podobo.

Tavčarjevo grobnico na Visokem so v preteklih mesecih 
temeljito obnovili. / Foto: Denis Bozovičar
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Mateja Rant

Žirovski Vrh – Pohodniki so 
se na poti lahko naužili le
pot gozda v Zali, ki je očaral 
tudi pisatelja Ivana Tavčarja 
in ga navdihnil za pripoved 
V Zali. Zgodbo o nesrečni 
ljubezni Mrakove Katarine 
in duhovnika Amandusa so 
pohodnikom predstavili čla
ni dramske skupine, ki delu
je v okviru turističnega dru
štva, z igranimi prizori na 
več mestih ob poti.
Markirana pot vodi v osrčje 
Zale mimo najvišje točke 
Zale na nadmorski višini 
899 metrov in velikanskih 
mravljišč do gozdne jase, 
kjer so si odrasli lahko mal
ce odpočili, otroci pa so po
stanek izkoristili za igro. 
Pot se nato spusti do ma
hovnate medvedke Štefke, 
ki se ji je letos pridružil še 
mladiček. Desno od nje teče 
potoček, kjer si je mogoče 
natočiti sveže pitne vode. 
Pot se nadaljuje do Mariji
nega znamenja, kjer naj bi 
nekoč nekoga raztrgal med
ved. Tu so se pohodniki pr
vič srečali z Mrakovo Katari
no in Amandusom. Igralci 
so v prepričljivih kostumih 
iz tistega obdobja gledalce 

popeljali v 17. stoletje, v čas 
protestantizma. Amandus 
na lovu naleti na medveda, 
ki ga napade in poškoduje. 
Amandusa njegovi spre
mljevalci odnesejo na bli
žnjo domačijo, v tem prime
ru na domačijo Pr' Mrak, 
kjer so si pohodniki zgodbo 
ogledali do konca. Pot nato 
vodi še mimo domačije pr' 
Šimc, Grobež in Omejčk, 
kjer sta sedež društva in 
info točka. Sledi še lahkotna 

pot skozi gozdiček Pihovc 
in mimo slikovite struge po
toka Zale, po katerem je 
gozd dobil ime. Tu sledi še 
postanek na kmetiji v Maln 
oziroma starem mlinu. Pot 
se nato povzpne do Sivca in 
do domačije Selak. Nad do
mačijo Selak je postavljen 
razgledni krog, ki ponuja 
pogled po bližnjih in dalj
nih vrhovih. Sledi le še rav
ninska steza nad Gorenjsko 
turistično panoramsko ce

sto, pot pa se nato zaokroži 
na kmetiji Pr' Bukovc.
Konec junija v TD Žirovski 
Vrh načrtujejo odprtje še 
krajše Medvedkove poti, ki 
so jo označili znotraj opisa
ne tematske poti, ki vodi 
skozi Zalo. Dolga je tri kilo
metre in pol ter je zato pri
merna predvsem za otroke. 
Na poti so pripravili sedem 
tematskih iger, povezanih z 
gozdno pedagogiko in ču
tnim zaznavanjem.

Junija tudi po 
Medvedkovi poti
Turistično društvo (TD) Žirovski Vrh je konec aprila pripravilo šesti pohod skozi Zalo. Na 
trinajstkilometrsko krožno pot se je podalo okrog dvesto pohodnikov.

Medvedka Štefka je glavna atrakcija na poti skozi Zalo. 

Mateja Rant

Visoko – Starši in drugi po
vabljeni gostje so lahko tretji 
petek v maju na Visokem 
prisluhnili štirim mladin
skim pevskim zborom iz OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas, 
OŠ Ivana Groharja Škofja 
Loka, OŠ Žiri in OŠ Poljane. 
Nastopilo je stodeset mladih 
pevcev, ki so občinstvo nav
dušili najprej v samostojnih, 
nato pa še v skupnih pev
skih točkah. "Skozi ljudske, 
klasične in popularne melo
dije so obiskovalci lahko za
čutili utrip delovanja mla
dinskih zborov v domačem 
okolju," je pojasnila Mateja 
Tušek iz OŠ Poljane.
Mladinski pevski zbori šti
rih loških šol so skupni kon
certni program pripravili na 

pobudo zborovodij Neže Er
znožnik, Gorazda Pintarja, 
Andreja Žaklja in Matjaža 
Slabeta. Združeni pevci so 
najbolj navdušili s skladbo 
Happy ending, ob kateri so 
jih vsak s svojim instrumen
tom spremljali umetniški 
vodje zborov. Program so z 
literarnimi vložki sloven
skih klasikov obogatile tri 
šestošolke, sicer tudi pevke 
mladinskega pevskega zbo
ra OŠ Poljane. "Namen Pe
tja v maju je spodbujati mla
dino k tovrstni obliki izraža
nja, odpirati možnosti za 
nova sodelovanja in prija
teljstva, med seboj povezo
vati šole širšega loškega ob
močja, predvsem pa dvigati 
kakovost mladinskega zbo
rovskega petja," je še dodala 
Mateja Tušek.

Druženje ob pesmi
V okviru Tedna ljubiteljske kulture so pri 
Tavčarjevem dvorcu na Visokem pripravili 
koncert loških osnovnošolcev Petje v maju.

Na Visokem so na skupnem koncertu nastopili mladinski 
pevski zbori štirih loških šol. / Foto: Denis Bozovičar

V mansardi bosta v prihod
nje svoje domovanje dobila 
še Muzej Vlastje Simončiča 
in krajevna enota škofjelo
ške knjižnice Ivana Tavčarja 
Gorenja vas.
Slavnostna povorka z več 
kot 150 udeleženci se je že 
dopoldne podala na pot z Vi
sokega, kjer so se v kratkem 
kulturnem programu poklo
nili Ivanu Tavčarju. Direkto
rica Loškega muzeja Saša 
Nabergoj je ob tem povabila 
na ogled štirih novih razstav 
v dvorcu, župan Milan Ča
dež pa je pri grobnici Tav
čarjeve rodbine položil cve
tje. Nastopila sta Škofjeloški 
lovski pevski zbor in Lovski 
rogisti iz Bohinja, ki so po
vorko spremljali skozi ves 
dan. Zbrani v povorki so 
nato krenili do Hotovlje, 
kjer je pred Šarovčevo hišo z 
odlomkom iz Tavčarjeve čr
tice Šarovčeva sliva nastopi
la amaterska igralka Anica 
Berčič. 
Naslednji postanek je bil 
pred Šubičevo hišo v Polja
nah, kjer so uradno predali 
namenu novourejeno plo
ščad pred njo in varno ce

stno povezavo od Vidma do 
Osnovne šole Poljane. Tu so 
s praženim krompirjem in 
kranjsko klobaso za pogosti
tev poskrbeli člani Turistič
nega društva Gorenja vas, 
na ploščadi pa so ustvarjali 
številni poljanski umetniki, 
med njimi akademski slikar 
Tit Nešović, ki je risal "hi
tre" portrete, in rezbarka Ta
nja Oblak. Pridružila sta se 
jima učenca Osnovne šole 
Poljane Izabela Malovrh z 
risanjem in Ognjen Dević z 
rezbarjenjem. Predstavili so 
se tudi člani Kulturno ume
tniškega društva Trata Ma
rinka Gantar, Zvonko Kern, 
Ivanka Oblak, Jana Rojc, 
Jana Mlinar, Martina Tra
tnik, Zvezdana Kralj in 
Tomi Albreht. Ogledati si je 
bilo mogoče Šubičevo hišo, 
v kateri je tega dne prvič za
živela trgovinica, v kateri so 
na voljo predvsem izdelki 
nekaterih poljanskih ustvar
jalcev. Povorka je potem 
krenila po stari cesti ob Sori 
skozi Žabjo vas do Dolenje 
Dobrave in skozi Mihevk do 
Osnovne šole Ivana Tavčarja 
Gorenja vas, od koder so se 
s Pihalnim orkestrom Alples 
Železniki in mažoretkami 

podali do zadnje postaje 
tega dne, Sokolskega doma.
V kulturnem programu v 
veliki dvorani Sokolskega 
doma, ki so jo obiskovalci 
napolnili do zadnjega kotič
ka, je nastopila Vokalna sku
pina Cantabile pod vod
stvom Romana Ažbeta, 
zbrane pa so navdušile tudi 
Cvetke iz Osnovne šole 
Cvetka Golarja Škofja Loka 
pod vodstvom Majde Ber
toncelj in skupina sokolov 
veteranov Sokolske zveze 
Slovenije, ki ohranjajo zdrav 
duh v zdravem telesu. Zbra
ne je nagovoril starosta So
kolske zveze Dejan Crnek, 
ki je vesel ponovnega oži
vljanja sokolske tradicije. 
»Vsi, ki so vstopili med so
kole, so postali bratje in se
stre, vsi so bili enaki. Zanje 
je bila značilna medsebojna 
pomoč, spoštovanje in 
ustvarjalna energija in to je 
potrebno tudi danes,« je po
udaril Crnek, ki verjame, da 
bodo v občini znali še naprej 
držati skupaj. Župan Milan 
Čadež je ob tem poudaril, da 
čuti ogromno odgovornost 
do prednikov, ki so zgradili 
Sokolski dom. Zato so se od
ločili, da stavbi nadenejo 

enako podobo, kot jo je ime
la ob odprtju pred 93 leti, 
čeprav so bili pred začetkom 
obnove nekateri prepričani, 
da bi jo bilo najbolje podreti. 
V obnovo so v zadnjih dveh 
letih vložili skoraj dva mili
jona evrov. 
Želja po gradnji »doma 
prosvete« je v Gorenji vasi 
začela tleti leta 1919, ko so v 
Gorenji vasi ustanovili Na
rodno čitalnico, v domu pa 
bi prostore zagotovili tudi 
društvu Sokol, ki so ga usta
novili leta 1921. Istega leta 
se je začela tudi gradnja 
doma, ki so jo končali dve 
leti kasneje. Čitalnica in So
kol naj bi skrbela za dušev
no in telesno kulturo prebi
valcev Poljanske doline. 
Med drugo svetovno vojno 
so bili v domu nastanjeni 
italijanski in nemški vojaki 
ter slovenski domobranci. 
Po končani vojni so poško
dovani Sokolski dom obno
vili, povečali in preuredili. 
Leta 1951 so Društvo Sokol 
preimenovali v Telesno
vzgojno društvo Partizan 
Gorenja vas, dom pa je pre
šel v njihovo upravljanje. 
Lastnica doma je od leta 
2001 občina.

Znova zasijal v najlepši luči
31. stran

S slavnostno povorko od Visokega do Gorenje vasi so 
zaznamovali odprtje prenovljenega Sokolskega doma. 

Sokoli veterani ohranjajo zdrav duh v zdravem telesu. 
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Ana Šubic

Zali Log, Sorica – V Prosto-
voljnem gasilskem društvu 
Zali Log (PGD) so ta mesec 
v okviru letošnjega, že 10. 
festivala Zelefest v uporabo 
uradno predali gasilsko vo-
zilo s cisterno. Zaradi dotra-
janosti dozdajšnjega gasil-
skega kamiona, starega 44 
let, so namreč lani na Nizo-
zemskem kupili petnajst let 
staro gasilsko orodno vozilo, 
ki je še zelo dobro ohranje-
no. Vozilo so potem preure-
dili v avtocisterno, vanj vgra-
dili črpalko s srednjim in 
visokim tlakom, rezervoar 
za 4000 litrov vode in bokse 
za tehnično opremo. Celo-
tna investicija je stala skoraj 
100 tisoč evrov, od tega je 
Občina Železniki prispevala 
57.500 evrov. Boter vozila je 
Gregor Žbontar, blagoslovil 
pa ga je župnik Tine Skok.
Območje, ki ga pokriva PGD 
Zali Log, ima veliko točk, 
kjer gasilci morebitnega po-
žara ne bi mogli krotiti s po-
močjo motorne brizgalne in 
vode iz vodotoka, zato je ga-
silsko vozilo z veliko zalogo 
vode nujno potrebno, je po-

jasnil predsednik društva 
Franci Mihelčič. "Ocenjuje-
mo, da smo po dlje časa tra-
jajočih aktivnostih na koncu 
le prišli do vozila, pri kate-
rem smo dosegli zelo dobro 
razmerje med ceno in kvali-
teto. Upam, da nam bo nova 
pridobitev lahko služila vr-
sto let," je dejal. 
Predstavnik Gasilske zveze 
Škofja Loka Andrej Ambro-
žič je poudaril, da gasilske 
tehnike poveljnik in opera-
tivni gasilci ne potrebujejo 

zase, ampak za zagotavlja-
nje operativne usposoblje-
nosti in pripravljenosti za 
čim večjo varnost krajanov, 
ki se tega tudi zavedajo, zato 
so tudi sami prispevali za 
nakup novega vozila. Župan 
Anton Luznar pa je zaželel, 
da bo novo vozilo še vrsto let 
dobro služilo svojemu na-
menu in da ga gasilci čim 
manjkrat uporabijo v pravih 
intervencijah.
Ta konec tedna pa bo slove-
sen za člane Prostovoljnega 

gasilskega društva Sorica, 
ki praznuje 110-letnico. V 
petek ob 17. uri bo na špor-
tnem igrišču v Sorici sreča-
nje veteranov Gasilske zve-
ze Škofja Loka. V soboto ob 
17. uri pripravljajo gasilsko 
vajo, po 20. uri pa bo zbra-
ne zabaval ansambel Ga-
lop. Pestra bo tudi nedelja: 
ob 15. uri ste vabljeni na 
slavnostno prireditev ob 
110-letnici društva, ki ji bo 
sledila veselica z ansam-
blom Raubarji.

Avtocisterna za gasilce
Prostovoljni gasilci na Zalem Logu so prevzeli avtocisterno, ki omogoča zalogo 4000 litrov vode, v 
PGD Sorica pa bo slovesno ta konec tedna, saj jih čaka praznovanje 110-letnice društva.

Gasilsko vozilo s cisterno je zamenjal 44 let star gasilski kamion. / Foto: Andrej Tarfila

Junij je običajno v naši obči-
ni tisti mesec, v katerem se 
zvrsti največ prireditev. Po-
leg tradicionalnih, vsakole-
tnih prireditev se letos v Že-
leznikih obetajo številni za-
nimivi dogodki v sklopu Sve-
tovnega čipkarskega kongre-
sa, ki ga bo gostila Ljubljana. 
Vrhunec pa je seveda občin-
ski praznik, 30. junij. A letos 
bomo slavnostno prireditev 
izpeljali 1. julija, saj bo na ta 
dan petek, kar bo precej olaj-
šalo prihod naših letošnjih 
gostov iz hrvaške Lepoglave. 
Z njihovim županom bova 
namreč podpisala listino o 
pobratenju, Železniki pa 
bodo tako dobili prvo pobra-
teno mesto. Na tem mestu 
gre velika zahvala našim kle-
kljaricam in pihalnemu or-
kestru, ki so že pred leti sple-
tli prijateljske vezi s kolegi v 
tem hrvaškem mestu. Kot 
zanimivost lahko povem, da 
je pred dnevi v Lepoglavi go-
stoval tudi Mešani cerkveni 
pevski zbor župnije Železni-
ki, ki je pel pri maši in imel 
koncert. Sodelovanje obeh 
občin na kulturnem podro-
čju je najbolj izrazito, bi se 
pa lahko razširilo še na špor-
tno področje in upam, da 
tudi na gospodarsko. S sku-
pnimi projekti bi lahko sode-
lovali tudi na kakšnih razpi-
sih za nepovratna sredstva.
Na zadnji seji občinskega 
sveta smo sprejeli spre-
membe občinskega prostor-
skega načrta (OPN). S tem 
smo travnik, na katerem že-

lijo selški gasilci zgraditi 
nov gasilski dom, prekate-
gorizirali v stavbno zemlji-
šče, kar je bil glavi razlog, da 
smo se postopka sploh lotili. 
Na roke smo šli tudi lesni 
dejavnosti, saj smo odprli 
možnosti za gradnjo žagar-
skih obratov na Jesenovcu, v 
Zgornjih Danjah in Dražgo-
šah. Na Soriški planini bo 
možno zgraditi hotel: inve-
stitor, ki je že imel gradbeno 
dovoljenje, je bil po prej-
šnjem OPN omejen, po no-
vem pa bo lahko gradil. 
Upoštevali smo še okoli 200 
pobud občanov, precej je 
bilo izvzemov stavbnih ze-
mljišč, saj so se takrat ljudje 
bali davka na nepremičnine, 
nekatera pa enostavno niso 
bila primerna za gradnjo. 
Seveda pa smo nekaterim 
tudi omogočili gradnjo na 
lastnih zemljiščih.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Pred nami je 
pester mesec

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – V občini Žele-
zniki bo letos asfaltno pre-
vleko dobilo okoli pet kilo-
metrov občinskih cest, asfal-
tiranje pa je že v polnem 
teku, pravi Darko Gortnar, 
referent za komunalo na 
Občini Železniki. Izvajalec 
Gorenjska gradbena družba 
se je najprej lotil odseka Mi-
zenkar–Smrekar v Martinj 
Vrhu, prav tako je že asfalti-
ral tudi ceste na Rudnem 
proti Lojam, na Griču v To-
poljah in manjkajoči del 
mimo Lajbona v Golici. "Na-
črtujemo tudi asfaltiranje 
dveh cest v Davči, in sicer 
400-metrski odsek proti 
Podgojzdarju ter 830 me-
trov ceste Zgaga–Štulc–Ju-
rež, kjer smo zaradi pritož-
be objavili nov razpis. V me-
secu dni bomo asfaltirali 

tudi dva po 1300 metrov dol-
ga odseka Rotke–Zgornje 
Danje in Rotke–Spodnje Da-
nje, kar bo financiralo podje-
tje Elektro Gorenjska na 
osnovi sporazuma zaradi iz-
gradnje daljnovoda," je ra-
zložil. Pripravljalna dela za 
gradnjo pločnika v novem 
delu Studena vključno z me-
teorno kanalizacijo, razsve-
tljavo in uvozi na glavno ce-
sto so se že začela. "Izvaja-
lec, podjetje Eurograd, čaka 
na soglasje direkcije za in-
frastrukturo za polovično za-
poro ceste. Dela naj bi bila 
do konca poletja končana. 
Pločnik bo zgrajen od beton-
skega zidu in do mesta, kjer 
kanal prečka glavno cesto, se 
pa pripravlja tudi projekt za 
spodnji del naselja." Znano 
je tudi že, da bo nadomestni 
most na javni poti v Smolevi 
gradilo podjetje VGP.

Asfaltirajo občinske ceste Ana Šubic

Železniki – V občini Žele-
zniki je običajno julij v zna-
menju klekljanja, saj takrat 
že tradicionalno pripravljajo 
Čipkarske dneve, letos pa bo 
s čipko prepleten že junij, 
saj se, tako kot ostale občine 
na Škofjeloškem, z različni-
mi dogodki pridružujejo 17. 
Svetovnemu čipkarskemu 
kongresu ODIFA, ki bo med 
24. in 26. junijem potekal v 
Ljubljani.
Za uvod v kongres bo danes, 
31. maja, v kulturnem domu 
v Železnikih potekala prire-
ditev 24 ur klekljanja in do-
mačih obrti. "Neprekinjeno 
24-urno klekljanje se bo za-
čelo ob 19. uri in bo poteka-
lo na enem punklju, za kate-
rim se bodo domače kleklja-
rice menjale na pol ure," je 
povedal predsednik Turistič-
nega društva Železniki To-
maž Weiffenbach. Jutri, 1. 
junija, med 8.30 in 11. uro 
bodo klekljarske spretnosti 
pokazali učenke in učenci 
Čipkarske šole Železniki, 
med 9. in 19. uro se obeta 
predstavitev domačih obrti, 
ob 17. uri pa lahko prisluh-
nete ljudskim pripovedkam 
iz Selške doline. "V teh 24 
urah bo možen tudi brezpla-

čen prevoz na prireditev in z 
nje v Železnikih in okolici. 
Za več informacij pokličite 
na 031 876 535," je dejal We-
iffenbach.
Pred kongresom so v Muze-
ju Železniki po 22 letih pre-
novili čipkarsko zbirko, ki jo 
bodo odprli 10. junija ob 19. 
uri. Nova postavitev je sveža 
in moderno zasnovana, 
osnovno "pripoved" o kle-
kljanju pa bogatijo drobne 
zanimivosti iz življenja čip-
karic v Železnikih. "Pri novi 
postavitvi smo imeli v mi-
slih raznovrstne muzejske 
obiskovalce, od predšolskih 

otrok do odraslih, tako da bo 
v zbirki vsak našel kaj zani-
mivega, pa če je vešč kleklja-
nja ali ne. Na novo so bile 
izdelane tudi čipke – detajli, 
narejeni po starih vzorcih, 
ki jih hranimo v muzeju –, 
ki smo jih všili v zavese in 
delujejo kot galerija na 
oknih," je nekaj zanimivosti 
razkrila Katja Mohorič Bon-
ča iz Muzeja Železniki. Ob-
nova je ocenjena na 12 tisoč 
evrov, podprli pa so jo Do-
mel, Občina Železniki, Jav-
ni zavod Ratitovec ter kra-
jevna skupnost in Muzejsko 
društvo Železniki.

Hkrati z odprtjem čipkar-
ske zbirke bodo v galeriji 
muzeja odprli razstavo Ge-
neracije čipkaric z izdelki 
domačink – od najmlajših 
do starejših in tudi že po-
kojnih mojstric. Na ogled 
bo do 4. septembra. V mu-
zeju bo pestro tudi 18. juni-
ja med 20. in 24. uro, na 
Muzejski noči, ki se bo za-
čela z vodenim ogledom po 
prenovljeni čipkarski zbir-
ki. Na muzejskem dvorišču 
se nato obetajo kratka 
dramska predstava v izved-
bi KUD France Koblar ter 
nastop Francetovih orgli-
čarjev in harmonikarskega 
orkestra. V cerkvi sv. Fran-
čiška na pokopališču pa si 
lahko (ob predhodnem do-
govoru na 031 876 535 – To-
maž Wieffenbach) med 21. 
in 28. junijem ogledate še 
razstavo klekljanih prtov.
Muzej Železniki s preno-
vljeno čipkarsko zbirko in 
razstave si bodo ogledali 
tudi obiskovalci čipkarskega 
kongresa – v treh dneh jih, 
pravi Weiffenbach, skupaj 
pričakujejo 400–500, pred-
vsem tujcev. "Na kongresu v 
Ljubljani pa bomo imeli raz-
stavno stojnico Občine Žele-
zniki s čipkami naših moj-
stric," je še dejal.

Klekljali bodo ves dan
Za uvod v Svetovni čipkarski kongres, ki ga bo letos gostila Ljubljana, bo v Železnikih danes potekalo 
24-urno klekljanje. Junija se obetajo še razstave čipk in odprtje prenovljene čipkarske zbirke v muzeju. 

V prenovljeni čipkarski zbirki Muzeja Železniki bo vsak 
našel kaj zanimivega, obljublja Katja Mohorič Bonča. 
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Železniki – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje za-
svojenosti Občine Železniki vabi na brezplačno predavanje 
za starše z naslovom Otrok in delovne navade, usposablja-
nje za samostojnost, ki bo prihodnji torek, 7. junija, ob 19. 
uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Železniki. Predavala bo 
Marija Marenk, specialistka družinske sistemske terapije.

Otrok in delovne navade
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Ana Šubic

Železniki – Lovski družini 
(LD) Selca in Železniki sta v 
začetku meseca na skupni 
prireditvi v železnikarskem 
kulturnem domu počastili 
70-letnico ustanovitve. Obe 
namreč povezuje skupna 
zgodovina v prvih letih pa 
tudi zelo uspešno sodelova-
nje, sta poudarila starešini 
Janez Habjan, ki vodi selške 
lovce, in Simon Tolar, ki je 
na čelu LD Železniki.
Najprej je bila julija 1946 
ustanovljena Lovska družina 
Selca z 22 člani in 4570 hek-
tarov velikim loviščem, sep-
tembra istega leta pa še Lo-
vska družina Železniki s 16 
člani in površino 4600 hek-
tarov. Z ustanovitvijo držav-
nega gojitvenega lovišča Tri-
glav na območju Ratitovca 
leta 1948 sta se močno 
zmanjšali površini obeh lo-
višč, zato je leta 1950 prišlo 
do ustanovitve nove lovske 
družine, ki je združila vse tri 

lovske družine v Selški doli-
ni, tudi bukovško. Po štirih 
letih delovanja nove Lovske 
družine Železniki je oblast 
ugotovila, da je preobsežna 
in organizacijsko težko obvla-
dljiva, zato je konec leta 1954 
prišlo do razdružitve. Nastali 
sta dve novi – stari lovski dru-
žini, ki delujeta še danes – 
LD Železniki in LD Selca. Z 
ukinitvijo državnega gojitve-
nega lovišča Triglav - Ratito-
vec v letu 1959 se je območje 
obeh družin konkretno pove-
čalo, po lovni površini pa še 
danes spadata med največje 
lovske družine v državi. Lovi-
šče LD Železniki, ki ima 65 
članov, obsega 9159 hekta-
rov, medtem ko ima LD Selca 
75 članov in 7880 hektarov 
lovne površine.
Prireditev ob jubileju je bila 
tudi priložnost za podelitev 
priznanj in odlikovanj zaslu-
žnim članom, ki so jih pode-
lili predsednik Lovske zveze 
Slovenije (LZS) Lado Bradač, 
podpredsednik Zveze lovskih 

družin Gorenjske Iztok Ja-
mnik in starešini obeh lo-
vskih družin. Najvišje pode-
ljeno priznanje je bilo Red za 
lovske zasluge II. stopnje, s 
katerim je LZS nagradila čla-
na LD Selca Lojzeta Omejca 
in Antona Habjana, slednji je 
bil tudi med ustanovnimi čla-

ni. Omeniti velja tudi edine-
ga še živečega ustanovnega 
člana LD Železniki Vinka 
Marklja, ki je prejel priznanje 
LD za 70 let dela. 
S prireditvijo so obenem 
obeležili še 10-letnico delova-
nja rogistov LD Selca. V tem 
času so postali prepoznavni 
člani lovskega kulturnega ži-
vljenja na Gorenjskem in šir-
še, vsako leto se udeležijo 
tudi srečanja rogistov in lo-
vskih pevskih zborov. Njihov 
umetniški vodja je France 
Čufar, sicer pa skupino vodi 
Janez Habjan. Poleg rogistov 
sta program prireditve obo-
gatila še Škofjeloški lovski 
pevski zbor in mlada pevka 
Blažka Pogačnik. 
Ob jubileju sta lovski druži-
ni v kulturnem domu pri-
pravili tudi razstavo dermo-
preparatov in najzanimivej-
ših trofej, uplenjenih v nju-
nih loviščih. Privabila je ve-
liko gledalcev, ogledali pa so 
si jo tudi učenci iz matične 
in podružničnih šol ter otro-
ci obeh vrtcev v občini.

Lovci so praznovali
Lovski družini Selca in Železniki sta praznovali 70-letnico, selški lovski rogisti pa 10 let delovanja.

Starešina LD Železniki Simon Tolar podeljuje priznanje 
njihovemu edinemu še živečemu ustanovnemu članu 
Vinku Marklju. / Foto: Andrej Tarfila

Edini že živeči ustanovni član LD Selca Anton Habjan in starešina Janez Habjan 

Ana Šubic

Železniki – Sredi meseca je 
Planinsko društvo za Selško 
dolino Železniki pripravilo 
že 26. srečanje udeležencev 
rekreativne akcije Prijatelj 
Ratitovca, na katerem so 
razglasili lanske rezultate. 
Slabo vreme z dežjem ude-
ležencev očitno ni motilo, 
saj se jih je na prireditvi 
zbralo 163.
Kot je pojasnil predsednik 
društva Alojz Lotrič, se šte-
vilo udeležencev v eni naj-
množičnejših rekreativnih 
prireditev v Selški dolini iz 
leta v leto povečuje. V lan-
ski, 25. akciji je tako sode-
lovalo rekordnih 595 udele-
žencev, ki so izpolnili nor-

mo petnajstih vzponov na 
Ratitovec, v vpisni knjigi 
pa se je nabralo 24.870 

vpisov. V petindvajsetih ak-
cijah je bilo sicer 356.663 
vpisov.

Med prvimi desetimi v lan-
ski akciji so bili kar štirje 
pohodniki na Ratitovcu vsak 
dan: Zofka Tolar, Cecilija 
Bevk, Franc Čufar in Sašo 
Potočnik. Sledili so jim 
Marjan Benedik (357 vzpo-
nov), Miro Kristan (355), To-
maž Eržen (333), Janez Rejc 
(326), Bislin Audulahi (314) 
in Cveta Rehberger (291). 
Kot običajno so tudi tokrat 
podelili priznanja pohodni-
kom, ki so lani dosegli jubi-
lejne vzpone, med katerimi 
velja posebej izpostaviti 
Marjana Benedika s 7000 
vpisi in Franca Čufarja s 
6000 vzponi, Zofka Tolar 
pa na Ratitovec neprekinje-
no hodi vsak dan že dva-
najst let.

Vse več prijateljev Ratitovca 
Lani je v rekreativni akciji sodelovalo rekordno število pohodnikov – 595. Zofka Tolar, Cecilija Bevk, 
Franc Čufar in Sašo Potočnik so bili na Ratitovcu vsak dan.

Prijatelji Ratitovca, ki so dosegli jubilejno število vzponov.

Ana Šubic

Železniki – Za izvajalca iz-
gradnje komunalne infra-
strukture v mestu Železniki 
in čistilne naprave pri draž-
goški šoli je bilo izbrano Ko-
munalno podjetje Ljubljana. 
Gradili bodo na šestih loka-
cijah, rok za dokončanje del 
je konec oktobra. "Za dokon-
čanje igrišča v Dolenji vasi 
izvajalec še ni pravnomočno 
izbran, preveriti smo morali 
reference najugodnejšega 
ponudnika, za katere smo 
dobili strokovno mnenje, da 
so ustrezne. Glede na to, da 
bosta objekt in otroško igri-
šče nekoliko večja od prvo-
tnih načrtov, se je tudi sam 
projekt nekoliko podražil, 
tako da bo treba sprejeti re-
balans proračuna, nekaj več 
pa bodo prispevali krajevna 
skupnost in krajani. Ko bo 

finančna konstrukcija zapr-
ta, bomo z izbranim izvajal-
cem podpisali pogodbo. 
Dela naj bi se začela konec 
junija, končala pa do začetka 
septembra," je pojasnil žu-
pan Anton Luznar. Za raz-
svetljavo na nogometnem 
igrišču so izpeljali informa-
tivno zbiranje ponudb. Pre-
jeli so dve, z ugodnejšim 
ponudnikom Romanom Str-
mljanom, s. p., iz Moravč pa 
so že podpisali pogodbo v 
vrednosti 46 tisoč evrov. Ju-
nija bodo obnovili tlak na 
terasah vrtcev v Železnikih 
in Selcih: podjetje Flora iz 
Medvod bo les zamenjalo z 
varovalno podlago iz gume, 
vrednost obnove je 8511 
evrov. Izbran je tudi izvaja-
lec za sanacijo plazu za Do-
melom, in sicer družba Ra-
fael, ki bo dela izvedla poleti 
v času kolektivnih dopustov.

Na kratko o investicijah

Sorica – Prosvetno društvo Ivan Grohar Sorica pripravlja že 
29. Groharjev teden. V petek, 10. junija, ob 16. uri vabijo 
pred Groharjevo hišo na likovno delavnico, na kateri bodo 
udeleženci naslikali skupinsko sliko. 11. junija od 10. do 18. 
ure bo v Groharjevi hiši Dan odprtih vrat: ogledati si bo mo
žno razstavljene zbirke, glasbeno sobo in atelje. 12. junija ob 
18. uri bo v Groharjevi dvorani zaključna proslava, na kateri 
bodo domači ustvarjalci z ljudskimi plesi in glasbo orisali 
slikarjevo življenje. 19. junija se obeta še pohod v Geblarje, 
kjer je Grohar preživljal otroštvo in zgodnjo mladost. Zbirno 
mesto je ob 14.30 pred Groharjevo hišo v Sorici.

Bliža se Groharjev teden

Železniki – Na hodniku Občine Železniki ta čas svoja likov
na dela razstavlja Ivan Čerin z Zalega Loga. Upokojenega 
slikopleskarja umetniška sla po likovnem ustvarjanju sprem
lja že od osnovnošolskih let. Sprva je slikal na lesonitni pod
lagi z oljnimi barvami, pozneje pa na platno, vžiga podobe 
v lesene plošče, loti se celo poslikave skriljastih plošč. Nje
gova tihožitja, portreti živali in pokrajinski motivi krasijo 
mnoge domove, do konca junija pa tudi hodnik občine. Gre 
za njegovo drugo razstavo na tej lokaciji, sicer pa svoja dela 
občasno razstavlja tudi drugje v Selški dolini.

Na ogled likovna dela Ivana Čerina
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Železniki – Direkcija za infrastrukturo namerava v sklopu 
sanacije drsnih vozišč na državnih cestah letos sanirati tudi 
nevarno cestišče na Bukovškem polju. Kot so pojasnili, 
bodo izvedli ukrep lokalnih sanacij vozišča in preplastitev v 
dolžini 700 metrov, dela pa so ocenjena na 60 tisoč evrov. 
Poleg tega naj bi predvidoma v letošnjem letu asfaltirali oz. 
izvedli protiprašno zaščito na cesti Rudno–Rovtarica v dol
žini 3700 metrov. Ocenjena vrednost del je 291 tisoč evrov. 
Glede regionalne ceste v Sorico so pojasnili, da naj bi bil 
razpis za nadaljevanje gradnje predvidoma objavljen po za
ključku razpisa za inženirja ter dokončanju projektov za VI. 
in VII. etapo, predvidoma konec avgusta. Zajel bo vse tri še 
neizvedene etape, gradnjo pa ocenjujejo na 3,7 milijona 
evrov. Ali bodo dela nadaljevali letos ali ne, je odvisno pred
vsem od morebitnih pritožb, so dodali. Direkcija je tudi že 
podpisala pogodbo za projektiranje obvoznice v Železnikih, 
in sicer s podjetjem Ginex International v vrednosti 47 tisoč 
evrov. Rok za oddajo projektov v recenzijo je 23. september.

Uredili bodo spolzko cesto na Bukovškem polju
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Mateja Rant

Žiri – "Letos smo program 
znova zasnovali malce skro-
mneje kot lani, a videti je, da 
je večina zadovoljna, da smo 
spet v starih prostorih, saj 
imajo več duše," je vtise z le-
tošnjih klekljarskih dnevov v 
Žireh strnila podpredsednica 
društva Cvetke Mojca Al-
breht. Kljub temu da so imeli 
v primerjavi z lani, ko so raz-
stavljali v prostorih poslovne-
ga centra Ika, na razpolago 
manj razstavnega prostora, 
so članice društva uspešno 
prikazale rezultate njihove le-
tošnje ustvarjalnosti.
Tokratni klekljarski dnevi so 
bili jubilejni, saj so jih pri-
pravili že deseto leto zapo-
red. »Ideja o pripravi kle-
kljarskih dnevov je dozorela 
po odmevni razstavi ob sto-
letnici neprekinjenega delo-
vanja čipkarske šole leta 
2006,« je pojasnila Mojca 
Albreht in dodala, da so prve 

klekljarske dneve pripravili 
že leto kasneje. Vsako leto 
so si za osrednjo razstavo iz-
brali določeno temo, pri če-
mer je prelomnico predsta-
vljalo leto 2010, ko je nasta-
la neprecenljiva zbirka Evro-
pa v čipki. Za predlogo so 
takrat uporabili barvne foto-
grafije. »Ta tehnika je bila v 
Sloveniji izvedena prvič. To-
vrsten način klekljanja zah-
teva veliko natančnosti in 
izurjenosti klekljarjev,« je 
poudarila Mojca Albreht. Z 
razstavo nastalih izdelkov so 
nato gostovali po vsej Slove-
niji in tudi v tujini.
Župan Janez Žakelj je na 
slovesnosti ob odprtju kle-
kljarskih dnevov članom 
društva Cvetke zaželel, da bi 
tudi v prihodnje tako uspe-
šno krmarile med čipkami. 
Posebej se je zahvalil dolgo-
letni predsednici Marici Al-
breht, ki je društvo vodila do 
letos, ko je to funkcijo pre-
vzela Tanja Mlinar. Vsem 

članom društva Cvetke pa se 
je zahvalil za ohranjanje nji-
hove dediščine, vzgojo mla-
dih klekljarjev in promocijo 
Žirov ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi tujini. Verjame, 
da ima klekljanje v Žireh 
svetlo prihodnost, saj čip-
karsko šolo, ki letos praznu-

je stodesetletnico nepreki-
njenega delovanja, obiskuje 
petina vseh žirovskih učen-
cev. »S tem se mladim vce-
plja veselje do čipke in tradi-
cije, obenem pa jih uči na-
tančnosti in vztrajnosti,« je 
poudaril župan.
Kot vrhunec 10. Slovenskih 
klekljarskih dnevov v Žireh 
so tudi letos pripravili tek-
movanje v klekljanju, na ka-
terem je svoje spretnosti 
prikazalo petnajst klekljar-
jev. Kot že vrsto let zapored 
je tudi letos tričlansko komi-
sijo najbolj navdušila Marje-
ta Adam iz Logatca, ki je 
najhitreje in najbolj spretno 
sklekljala najlepšo čipko. 
Drugo mesto je pripadlo 
Vlasti Mezek, med prve tri 
pa se je letos uspelo prebiti 
tudi edinemu moškemu 
tekmovalcu Jožetu Stanoni-
ku, ki je priznal, da se je vso 
zimo zavzeto pripravljal na 
tekmovanje, saj je pridno va-
dil klekljanje rogljičkov.

Skromno, a z dušo
Jubilejni deseti Slovenski klekljarski dnevi so konec aprila in v prvih dneh maja v Žiri spet privabili 
množico obiskovalcev iz vse Slovenije in celo tujine.

Zmagovalci letošnjega tekmovanja v klekljanju (od leve proti desni): Marjeta Adam, Vlasta 
Mezek, Jože Stanonik, Anica Uršič, Lidija Likar in Anica Jankovec / Foto: Gorazd Kavčič

Članice društva Cvetke so znova navdušile s svojimi 
klekljanimi izdelki. / Foto: Gorazd Kavčič 

Za nami so uspešno izpelja-
ni klekljarski dnevi, zdaj pa 
se tako v društvu Cvetke kot 
čipkarski šoli in Hiši kleklja-
nih čipk A. Primožič že pri-
pravljajo na svetovni kle-
kljarski kongres v juniju, da 
bomo žirovsko čipko dostoj-
no predstavili svetu. V maju 
smo dočakali tudi odprtje 
trgovine Spar, kar je vezano 
na ureditev središča Žirov, 
zato sem vesel, da smo prišli 
do konca te zgodbe. V teh 
dneh se je po tridesetih letih 
tudi Mercator odločil za pre-
novo svoje poslovalnice v 
Žireh, kar bo občanom 
omogočilo še boljšo izbiro. 
Po novem tako ne bo več tre-
ba po nakupih v nakupoval-
na središča zunaj Žirov, am-
pak bomo vse nakupe lahko 
opravili doma.
Obeta se nam tudi aktivno 
poletje, saj se je ta čas konča-
lo veliko razpisov. Znan je že 
izvajalec za projekt obnove 
strehe na vrtcu, nadaljuje se 
sanacija v Plastuhovi grapi, 
skoraj pri koncu je sanacija 
mostu v Jarčjo dolino. Veseli 
me, da je tudi ministrstvo za 
okolje in prostor v okviru 
sredstev za sanacijo škode 
po poplavah namenilo 190 
tisoč evrov za sanacijo Javor-
nikove grape. Izvajalca smo 
že izbrali, celoten projekt pa 
je "težak" dobrih dvesto pet-
deset tisoč evrov, tako da bo 
ministrstvo prispevalo zna-
ten delež sredstev. 
Znan je že tudi izvajalec za 
obnovo ceste od Bineta do 
Mavsarja. Gre za projekt, ki 
smo ga zaradi poplav zama-
knili za eno leto, letos pa ga 
bomo vendarle izvedli. Poka-
zala se je tudi potreba po sa-
naciji zdravstvenega doma, 
tako prostorov pediatrije kot 

splošne ambulante, v kateri 
bo konec julija končal z de-
lom zdravnik Radko Radoše-
vič, s prvim avgustom pa bo-
sta v ambulanti začela delati 
dva splošna zdravnika. V za-
dnjih desetletjih se namreč 
ni veliko vlagalo v te prosto-
re, zato smo se odločili za 
adaptacijo, da bi tudi na ta 
način izboljšali kakovost 
zdravstvene oskrbe v naši ob-
čini. A kot je ob zadnjem 
pregledu pediatrične ambu-
lante poudaril predsednik 
komisije, je na prvem mestu 
zdravnik, ne prostor, zato me 
veseli, da smo pridobili dva 
mlada sposobna in ambicio-
zna zdravnika. Z obema smo 
že podpisali koncesijsko in 
najemno pogodbo. Uspešni 
smo bili tudi na razpisu za 
izbiro pediatra, tako da naj bi 
izbrana pediatrinja začela z 
delom z novim šolskim le-
tom. Tako smo izpolnili željo 
občanov, ki so jo med dru-
gim izrazili v strategiji, ko so 
kot eno bolj pomembnih za-
dev za izboljšanje kakovosti 
življenja v Žireh navedli bolj-
šo zdravstveno oskrbo.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Poletje bo aktivno

Janez Žakelj
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Mateja Rant

Žiri – "Prav je, da si vzame-
mo čas tudi za druženje in 
šport, zato pozdravljam sku-
pna prizadevanja, ki so pri-
peljala do ureditve trim ste-
ze. Izkazalo se je, da smo še 
sposobni stopiti skupaj in 
narediti nekaj dobrega za 
skupnost," je ob odprtju pre-
novljene trim steze prosto-
voljce, ki so prispevali svoj 
čas, in zasebnike, ki so za to 
namenili tudi denar, pohvalil 
župan Janez Žakelj. Na obči-
ni so se za obnovo odločili na 
podlagi številnih pobud ob-
čanov, da trim stezi vrnejo 
prvotni namen in tako obča-
ne spodbudijo k zdravemu 
načinu življenja. Ob odprtju 
so pripravili tudi tekmovanje 
v dvojicah čez celotno traso.

Trim stezo Laz so uredili v 
osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja na pobudo in ob 
veliki pomoči učitelja športa 
v žirovski osnovni šoli Jane-

za Bizjaka. Za osveženo po-
dobo so pred dvajsetimi leti 
prvič poskrbeli žirovski štu-
denti, zdaj pa je bila spet 
nujno potrebna obnove. 

Zato so v okviru udarniške 
akcije združili žirovska dru-
štva in podjetja, da so znova 
uredili celotno traso trim 
steze in dodali tudi šest no-
vih postaj s sodobnejšimi 
vajami, je pojasnil Gregor 
Mlinar iz občine Žiri. Pri ob-
novi so sodelovali žirovski 
študenti in taborniki, planin-
sko društvo ter judo in floor-
ball klub iz Žirov. "Vseh po-
staj je zdaj dvajset, začne pa 
se z lažjimi vajami za ogre-
vanje, ki se nato stopnjuje-
jo." Celotna trasa trim steze 
je dolga dva kilometra in pol, 
namenjena pa je vsem obča-
nom. "Že pred uradnim od-
prtjem je bila dobro obiska-
na, saj je v Žireh v zadnjem 
času spet vse bolj popularna 
vadba na prostem," je še de-
jal Gregor Mlinar.

Dobili sodobno trim stezo
Na Žigonovem griču so minuli petek uradno odprli obnovljeno trim stezo Laz, ki so ji dodali šest 
novih postaj in jo tudi posodobili.

Na Žigonovem griču so minuli petek uradno odprli 
prenovljeno trim stezo Laz. / Foto: Denis Bozovičar

Žiri – Petek, 13. maja, ni bil za Žirovce prav nič nesrečen 
dan. Tega dne je namreč župan Janez Žakelj podpisal kon-
cesijsko pogodbo z zdravnikoma družinske medicine Jakom 
Strelom in Ivanom Pecevom. Tako bodo v Žireh s prvim 
avgustom dobili dva nova družinska zdravnika.

Avgusta prihajata dva nova zdravnika

Žiri – Žirovski kolesarski krog, ki so ga doslej vsako leto 
pripravili konec avgusta, bo letos že zadnjo soboto v juniju, 
prvič pa vabijo tudi tekače. Tekači se bodo pomerili na dveh 
različno dolgih progah, 27- in 13-kilometrski, kolesarji pa se 
bodo kot vedno podali na tri različno dolge dirke po okoli-
ških hribih. Izkušeni kolesarji bodo lahko prevozili celoten 
žirovski kolesarski krog v dolžini 56 kilometrov, za kar potre-
bujejo od tri do pet ur. Izbrali bodo lahko tudi le polovico 
kroga (24 do 28 kilometrov) ali pa družinski krog, pri kate-
rem je treba prekolesariti dvajset kilometrov. Na progi bodo 
razporejene kontrolne točke, na katerih bodo tekači oziroma 
kolesarji prejeli žig in okrepčilo. Za kolesarje priporočajo 
uporabo gorskega kolesa, čelada pa je obvezna.

Prvič vabljeni tudi tekači

Žiri – Orientacijski klub Azimut Idrija – Cerkno bo v nedeljo, 
5. junija, ob 11. uri prvič v Žireh pripravil državno prvenstvo 
v orientacijskem teku v disciplini šprint, ki bo obenem štelo 
za slovensko orientacijsko šprint ligo. Tekmovanje poteka v 
okviru tekmovalnega sistema Orientacijske zveze Slovenije. 
Tekmovalci bodo s pomočjo posebej za ta namen izdelane-
ga zemljevida poskušali v čim krajšem času najti kontrolne 
točke, ki bodo razporejene po naselju. Poleg tekmovalnih 
prog za različne starosti izkušenih tekmovalcev bodo pripra-
vili tudi lažje proge za začetnike in družine z otroki.

Državno prvenstvo v orientacijskem teku
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Mateja Rant

Žiri – Ideja o ureditvi cowor-
king centra je v Žireh začela 
tleti avgusta lani. Pristojnim 
na občini jo je predstavil 
mladi arhitekt Matej Kalan, 
ki se je pripravljal na pisanje 
magistrske naloge. "Ob tem 
sem razmišljal, kako bi ljudi 
opozoril na moje delo, saj 
arhitekti težko pokažemo in 
ljudem razložimo, kaj sploh 
delamo," je pojasnil in do-
dal, da so njegov predlog na 
občini sprejeli z navduše-
njem, saj so že imeli v mi-
slih mladim ponuditi pro-
stor, kjer bi lahko razvijali 
svoje podjetniške ideje.  
Z načinom dela v cowor-
king centrih se je Matej Ka-
lan seznanil med študijem 
v tujini. Coworking je sodo-
ben način dela, ki samoza-
poslenim in drugim profe-
sionalcem omogoča, da si 
občasno ali stalno delijo 
delovni prostor z drugimi 
ustvarjalci iz svoje ali soro-
dnih panog. Kot primeren 
prostor za tovrstno dejav-
nost se je v Žireh izkazal že 
nekaj časa zapuščen objekt 
na Dobračevi. "Na voljo 
smo dobili okrog sto kva-
dratnih metrov velike pro-

store, ki so bili zelo zane-
marjeni, zato smo potrebo-
vali dobra dva meseca, da 
smo vse izpraznili, podrli 
stene in prebelili," je razlo-
žil Kalan. Pri obnovi prosto-
rov je sodelovalo deset mla-
dih, kar je bila po besedah 
Mateja Kalana pozitivna 
spodbuda za začetno zdru-
ževanje in razvijanje ideje 
coworking centra. Ta čas si 
prostore občasno ali stalno 

deli sedem mladih, ki imajo 
v najemu vsak svojo delov-
no mizo, medtem ko je na-
jemnik prostorov občina. 
Svojo delovno mizo ima v 
coworking centru tudi Va-
lentin Jesenko, ki se ukvarja 
z oglaševanjem in animaci-
jo. "Prostora je sicer za vsaj 
petnajst ljudi. Midva z Ma-
tejem sva po navadi tu od 
jutra do večera, drugi pride-
jo samo popoldne, nekateri 

pa potrebujejo zgolj sejno 
sobo vsake toliko časa," je 
pojasnil Jesenko. 
Odkar so v teh prostorih, je 
dodal, so postali bolj prepo-
znavni in so se nanje začeli 
obračati tudi drugi podjetni-
ki iz Žirov, ki jim ponujajo 
sodelovanje pri njihovih 
projektih. "To je največja 
prednost skupnega delova-
nja, možnost mreženja in 
prepoznavnost," je poudaril 
Kalan. Pridruži se jim lahko 
vsak, ki potrebuje prostor za 
ustvarjanje. Če si del večje 
skupnosti ustvarjalcev, je 
poudaril Kalan, se lahko hi-
tro povežeš z drugimi in si 
tako odpiraš dodatne mo-
žnosti za delovanje. "Pove-
zan veliko lažje nastopaš na 
trgu. Najslabše je, da si 
doma, popolnoma izoliran; 
to je povsem brezperspek-
tivno." Ta čas uporabniki 
prostorov prihajajo iz zelo 
različnih panog, tudi s po-
dročja strojništva. Dva sta že 
utečena podjetnika, Matej 
Kalan in Valentin Jesenko 
pa se na samostojno podje-
tniško pot šele podajata. De-
lovanje v coworking centru 
se jima zato zdi dobra prilo-
žnost, da opozorita nase in 
pokažeta svoje znanje.

Prostor za mlade 
podjetnike
V nekdanjih prostorih M Sore na Dobračevi je zaživel coworking center, v katerem ta čas deluje 
sedem mladih, ki so se že podali na samostojno podjetniško pot oziroma to še nameravajo storiti.

Matej Kalan (levo) in Valentin Jesenko

Mateja Rant

Žiri – Na razstavi, ki so jo 
pripravili v sodelovanju z 
Rokodelskim centrom DUO 
Škofja Loka, Razvojno agen-
cijo Sora in žirovsko občino, 
se predstavljajo mojstrice in 
mojstri rokodelci s Škofjelo-
škega. Na ogled so postavili 
kovaške, pletarske, rezbar-
ske, glinene, usnjene, veze-
ne, volnene – polstene, ple-
tene in kvačkane izdelke, 
izdelke klekljane čipke, me-
deno pecivo, izdelke iz pa-
pirja, blaga in stekla ter 
mnoge druge iz bogate za-
kladnice rokodelske ustvar-
jalnosti na tem območju.
Kot so zapisali ob razstavi, 
rokodelska ustvarjalnost že 
od nekdaj povezuje prete-
klost in sedanjost ter sou-
stvarja vsakdan ljudi, ki živi-
jo na nekem območju. "Za 
mojstrske rokodelske izdel-

ke je značilna uporabnost, 
kakovost, izvirnost in upora-
ba naravnih materialov. Iz-
delki so rezultat znanja in 
izkušenj naših prednikov, 
lastne ustvarjalnosti mojstra 
rokodelca, iznajdljivosti in 
občutka za estetiko izdelo-

valca." Posebno vrednost 
imajo zato, so še dodali, ker 
kažejo lokalne značilnosti in 
ohranjajo identiteto okolja, v 
katerem nastajajo, v tem pri-
meru Škofjeloškega. "V sr-
cih ljudi se vedno rojevajo 
čudovite stvari, le najpogu-

mnejši pa sledijo svojim sa-
njam in ob svojem vsakda-
njem delu ustvarjajo izdelke, 
ki jim prinašajo mir v dušo 
in srečo v življenju," je pou-
daril Dušan Strlič, ki obisko-
valce popelje po razstavi. 
Tudi med njimi pa so redki, 
je še poudaril, ki so pripra-
vljeni svoje "bisere" deliti ne 
le z domačimi, ampak imajo 
toliko poguma, da izdelke 
postavijo na ogled širši jav-
nosti. Umetniki, ki tokrat 
razstavljajo v Žireh, so zato 
po njegovem lahko spodbu-
da tudi tistim, ki šele zbirajo 
pogum za to. "Prav vsako 
delo je vredno pohvale in ob-
čudovanja," je dodal Strlič.
Izdelke loških rokodelcev si 
je mogoče v Kulturnem sre-
dišču Stare Žiri ogledati še 
do 12. junija, in sicer ob tor-
kih od 15. do 19. ure in ob 
nedeljah od 8. do 12. in od 
15. do 18. ure.

Na ogled biseri rokodelske 
ustvarjalnosti
V Kulturnem središču Stare Žiri so v maju odprli razstavo z naslovom Bogata zakladnica rokodelske 
ustvarjalnosti na Škofjeloškem, ki si jo je mogoče ogledati še do 12. junija.

V Kulturnem središču Stare Žiri je ta čas na ogled razstava 
rokodelcev s Škofjeloškega. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Žiri – Nova trgovina, ki so jo 
odprli sredi maja, se razteza 
na 640 kvadratnih metrih 
površine. Za kakovostno po-
nudbo in prijetno nakupo-
valno vzdušje v njej bo skr-
belo dvanajst zaposlenih, 
obiskovalci pa imajo pred 
trgovino na voljo trideset 
parkirnih mest.
Franšizna trgovina Spar 
partner Žiri ponuja širok iz-
bor živilskih izdelkov pri-
znanih blagovnih znamk in 

izdelke blagovne znamke 
Spar. "Posebno pozornost 
smo namenili svežemu pro-
gramu, to je široki ponudbi 
sadja in zelenjave, kjer je ve-
lik poudarek na izdelkih slo-
venskih pridelovalcev, ki 
predstavljajo vse pomemb-
nejši del ponudbe v trgovi-
nah Spar," so sporočili iz 
Spar Slovenija. Verjamejo, 
da bosta kupce navdušila 
tudi prijazno urejen oddelek 
delikatese ter oddelek kruha 
in peciva, kjer kruh pečejo 
sproti.

Odprli trgovino Spar

Podjetje M Sora je v sodelovanju s Spar Slovenija 
odprlo novo Sparovo franšizno trgovino Spar 
partner Žiri.

Nova Sparova trgovina v Žireh / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Žiri – Tako kot pretekli dve 
leti je bil tudi na letošnjem 
teku v ospredju žirovska 
športna legenda Adolf Kri-
žnar, ki ga je letos "lovilo" 
kar osemdeset tekačev, naj-
več doslej. Skupaj z njim so 
pretekli dva trikilometrska 
kroga v industrijski coni na 
Ledinici. Mnogi so mu sle-
dili tudi s skirojem ali roler-
ji, na teku so sodelovali celo 
starši z otroki v vozičkih.
Tek, ki ga organizirajo žiro-
vski študenti, po besedah 
Tine Križnar iz Kluba žiro-
vskih študentov ni toliko tek-
movalnega značaja, ampak 
gre bolj za druženje in rekrea-
cijo. "Udeleženci prvi krog te-

čejo za Adolfom, da ga 'lovi-
jo', v drugem krogu pa gre 
zares in se lahko tudi pomeri-
jo med sabo," je pojasnila in 
dodala, da kljub temu ni zma-
govalca, saj to ni namen te 
prireditve, s katero se želijo 
predvsem pokloniti pri 85 le-
tih še vedno aktivnemu špor-
tniku Adolfu Križnarju. Še 
vedno preteče vsaj šest kilo-
metrov na dan, vmes pa ka-
kšnih petdeset kilometrov 
prekolesari. Tudi letos name-
rava tako kot že vrsto let znova 
nastopiti na maratonu Franja 
in prekolesariti celotno traso, 
potem pa bo s tem končal in 
bo, če mu bodo moči dopu-
ščale, kolesaril le še na krajši, 
90-kilometrski razdalji, je po-
jasnil pred prireditvijo. 

Adolfa lovilo 
osemdeset tekačev
V Klubu žirovskih študentov so konec aprila 
tretje leto zapored pripravili zabavni športni 
dogodek Ujemi Adolfa.

Adolfa Križnarja je na letošnjem teku Ujemi Adolfa lovilo 
največ tekačev doslej.
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Eden osre-
dnjih dogodkov ta konec te-
dna na Loškem je bil nedvo-
mno slavnostni koncert ob 
140-letnici Mestnega pihal-
nega orkestra Škofja Loka. 
Ni veliko mest v Sloveniji, ki 
imajo pihalni orkester tako 
častitljive starosti. Tega se 
zavedajo tudi loški orkestra-
ši, hkrati pa skrbijo za priho-
dnost najstarejšega loškega 
glasbenega sestava, saj po 
najboljših močeh popolnju-
jejo svoje vrste in zavzeto so-
delujejo pri delovanju orke-
stra in njegovih prihodnjih 
načrtih. „Trenutna zasedba 
orkestra je zadovoljiva. Vesel 
sem, da imamo oboo, sekcijo 
rogov, ki daje orkestru me-
hak zvok, sekcijo saksofo-
nov, s katerimi lahko izvaja-
mo vse vrste sodobne in za-
bavne glasbe … Odlični so 
seveda tudi vsi ostali glasbe-
niki, problem je le, da nam 
nekaterih instrumentov še 
vedno primanjkuje, zato so 
sekcije nepopolne,“ je pove-

dal dirigent Roman Grab-
ner, ki orkester v celoto pove-
zuje od leta 2006.
Zgodovina orkestra sicer 
sega od Godbe prostovoljne-
ga gasilskega društva in So-
kola do Mestnega pihalnega 
orkestra Škofja Loka (1876–
2016). Orkester danes kot 
samostojno kulturno dru-
štvo v javnem interesu šteje 
več kot petdeset članov, ak-
tivnih ljubiteljev, šolanih 
glasbenikov in je reden gost 
vseh večjih dogodkov doma, 
na tekmovanjih in srečanjih 
po Sloveniji, občasno pa 
tudi v tujini. Najlepše darilo 
za visoko obletnico so si pri-
pravili kar sami, izdali so 
namreč svojo prvo uradno 
zgoščenko, ki so jo predsta-
vili prav na slavnostnem 
koncertu. To potrjuje tudi 
predsednica orkestra Neja 
Mlakar, sicer kot tolkalistka 
članica ritem sekcije v orke-
stru: „Za nas je 140-letnica 
pomemben dogodek, ne le 
zaradi same obletnice, am-
pak tudi izida naše prve zgo-
ščenke. Nastajala je dolgo 

časa, saj smo skladbe na njej 
snemali v presledkih med 
leti 2012 in 2015. Zato je 
izid za nas še toliko bolj po-
memben. Naslovili smo jo 
po našem festivalu pihalnih 
orkestrov Loka jo piha, ki 
smo ga začeli pred osmimi 
leti in je naša vsakoletna ve-
lika prireditev. V godbeni-
štvu pišemo zgodovino in 
upam, da je Škofja Loka po-
nosna na nas.“ Glasbo z 
zgoščenke je orkester pred-
stavil na slavnostnem kon-
certu, na katerem so zaigrali 
tudi nekaj svojih najljubših 
skladb. V orkestru tudi za 
prihodnja leta ne manjka že-
lja in ciljev. O njih Roman 
Grabner: „Eden od ciljev je, 
da se orkester kvalitativno in 
številčno dvigne na še višjo 
raven. Mejo svojih zmožno-
sti želimo pomakniti še više, 
veseli pa bi bili še kakšnega 
novega člana. Orkester si že-
lim popolniti z instrumenti, 
ki nam jih primanjkuje, da 
bi lahko izvajali še boljšo pa 
tudi zahtevnejšo glasbo.“ 
Dirigent je prepričan, da bi 

to lahko in najbolje dosegli v 
sodelovanju z glasbeno šolo 
v Škofji Loki. „Kljub večkra-
tnim dogovarjanjem še ve-
dno nismo prišli do želene-
ga rezultata. Zato je eden 
mojih primarnih ciljev 
vzpostaviti konstantno po-
polnjevanje orkestra s po-
močjo glasbene šole.“ 

Z njim se strinja tudi Mla-
karjeva. „Zakaj bi nekdo, ki 
je zaključil glasbeno šolo in 
ne gre po profesionalni glas-
beni poti, zaključil s svojim 
glasbenim udejstvovanjem. 
Lahko ga nadaljuje prav v 
orkestru, kjer je še vedno 
možnost nadaljnjega učenja 
in razvoja,“ razmišlja Neja 

in dodaja: „Želimo se poja-
vljati v siceršnjem družbe-
nem okolju mesta, kar po-
meni sodelovanje z institu-
cijami različnih vrst – v tu-
rizmu, družbenem, špor-
tnem smislu ...,“ potrjuje 
Neja Mlakar, da se orkestru 
ni bati tudi za naslednje 
okrogle obletnice.

Zgoščenka za rojstni dan
S slavnostnim koncertom v Športni dvorani Trata je Mestni pihalni orkester Škofja Loka obeležil svojo 140-letnico. Najlepše darilo je prva zgoščenka.

Mestni pihalni orkester nadaljuje dolgoletno tradicijo z odprtim pogledom v prihodnost.  
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INFO: Turizem Ško�a Loka
04 517 06 00, 051 427 827, info@sko�a-loka.com
www.sko�a-loka.com, www.historial.si

9.00 – 20.00
9.00 – 20.00

10.00

11.00, 12.00,
13.00, 18.00,

19.00
10.00 – 18.00

10.30, 15.00
10.00 – 18.00

10.00, 11.30
10.00 – 17.00
12.00 – 19.00

12.00 – 18.00
17.00 – 24.00
17.00 – 18.30
17.00 – 19.00
18.00 – 24.00

20.00

9.00 – 21.00

10.00 – 20.00

10.00 – 21.00

10.00 – 21.00

9.00 – 18.00

Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg
Kulinarična ponudba / Mestni trg
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Mestni trg,
Spodnji trg
Osrednji dogodek – dramska igra »Hudičeva brv« /
Mestni trg - Atrij Rotovža

Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, vitezov iz Freisinga,
historične skupine iz češkega Tabora / Mestni trg
Rokodelski delavnici za odrasle / Rokodelski center DUO
Rokodelnice, igrarije, tolkalna in slikarska delavnica za
otroke / Cankarjev trg
Pravljice za otroke / Vrt Občine Ško�a Loka
Jahanje konj / Hrib pod Loškim gradom
Rokodelnice, stare ljudske igre, lutkovna delavnica in
pravljice za otroke na grajskem vrtu / Loški grad
Prost vstop v Škoparjevo hišo / grajski vrt na Loškem gradu
Karavana domačih pivovarn / Bar Freising
Sprehod v Puštal s pripovedkami / zbor pred UE Ško�a Loka
Prost vstop v Nacetovo hišo / Puštal
Poletna muzejska noč / Loški muzej
Večerni koncert vokalnega ansambla Cantabile iz Freisinga
in pevskega zbora Lubnik iz Ško�e Loke / Sokolski dom

Spremljevalni dogodki festivala: 
Razstava likovnih izdelkov otrok Vrtca Ško�a Loka in loških
osnovnih šol / Mala galerija Občine Ško�a Loka, Okno loške hiše 
Klekljana čipka drugače – srečanje z drugimi materiali /
Rokodelski center DUO
Razstava – Skrivnosti čipke in 30 let podjetja Čipke Mojca /
vhodna dvorana Sokolskega doma Ško�a Loka
Razstava – Urh Sobočan “Vrnitev” / Preddverje Sokolskega
doma Ško�a Loka
Razstava avtorske čipke Mire in Vide Kejžar / Galerija Ivana
Groharja

Izkoristite popust in izberite super okna REHAU.
Ob naročilu oken vam nudimo komarnike že za 20 eur / kos.

SUPER
PONUDBA

Škofja Loka – Društvo starodobnih vozil Kamnik je spet 
organiziralo Mednarodno revijo starodobnih vozil od letni-
ka 1889 do letnika 1945. Gre za edinstveno revijo tovrstnih 
vozil v Sloveniji, začela se je s promocijskimi vožnjami in 
s sprejemom tujih udeležencev v Domu kulture Kamnik. 
Karavana je pot nadaljevala v Škofjo Loko, kjer so se usta-
vili na Mestnem trgu in si ogledali mesto, nato so se po-
dali v občino Naklo, se naslednji dan peljali skozi Šenčur 
in naprej do gradu Strmol, srečanje pa sklenili v Arboretu-
mu Volčji Potok. V Škofji Loki so starodobniki lepo dopol-
nili kuliso starodavnega mesta in bili med meščani in obi-
skovalci deležni velike pozornosti. Minuli konec tedna pa 
je dogajanje v srednjeveškem mestu zaznamovalo še eno 
srečanje oldtajmerjev, kolesarjev po starem, ki jih je v Ško-
fjo Loko povabilo domače društvo Rovtarji. Zadnja majska 
sobota je že po tradiciji rezervirana zanje, njihov mimohod 
pa je tudi letos popestril začetek Tedna podeželja na Lo-
škem. Med tednom so se na Mestnem trgu predstavili so-
dobni avtomobili. 

Starodobna vozila obiskala Škofjo Loko

Starodobniki so se prišli pokazat tudi v Škofjo Loko. 
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MEDIJSKI POKROVITELJ

www.dacia.si
* Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 

Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 - 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 - 155 g/km. Emisijska stopnja EURO 6b. Emisije NOx:0,016 - 0,518 g / km. Emisije trdnih delcev: 
0 – 0,00328 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 32,59. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije osnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.

Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj, Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj

Dacia Duster LIFE
Brez skrbi, vozite ga lahko tudi vi.

že za 12.790 €
z 0% obrestno mero*
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Nagradna križanka

Loški glas, torek, 31. maja 2016

ODPRTO:
od ponedeljka do četrtka  
od 11. do 23. ure 
petek: od 11. do 24. ure 
sobota: od 12. do 24. ure  
nedelja: od 12. do 22 ure
Kuhinja se zapre eno uro prej.Blaževa ulica 10, Škofja Loka, T: 04 512 25 61

Blaževa ulica 10, Škofja Loka

Nagrade: trikrat vrednostni bon
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke)  
po šlji te do srede, 15. junija 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Sestavi si 
svojo pico!
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Vilma Stanovnik

Škofjeloški rokometaši so se 
sicer od domačih navijačev 
minuli torek v dvorani na 
Podnu poslovili s porazom, 
rezultat 26 : 34 proti favori-
zirani ekipi Celja Pivovarne 
Laško pa tako za rokometaše 
kot njihove navijače ni bilo 
razočaranje, saj so domači 
fantje prikazali nekaj lepih 
potez, zlasti na začetku tek-
me pa so bili gostom enako-
vredni nasprotniki. "Mislim, 
da smo danes Celjane kar 
malce presenetili, saj so pri-
čakovali, da nas bodo laže 
premagali. Mi smo pokazali 
res srčno igro in vsak od 
nas, ki je stopil na igrišče, se 
je želel izkazati. Tako je bila 
tekma lepa tudi za gledalce," 
je po tekmi povedal kapetan 
Anže Rebič.
"Pred sezono nismo sodili 
med šest najboljših ekip v 
ligi, jaz pa sem bil prepri-
čan, da nam lahko uspe. Iz-
kazalo se je, da sem imel 

prav, saj smo na večini te-
kem prikazali dobro igro ter 
se zasluženo uvrstili v ligo 
za prvaka. V končnici smo 
imeli malo športne smole, 
imeli smo nekaj težav s po-

škodbami, na koncu smo 
bili tudi že kar utrujeni. Če 
vsega tega ne bi bilo, bi mor-
da dobili še kakšno točko 
več," je povedal Anže Rebič, 
ki je že pred časom sklenil, 

da se po sezoni poslavlja od 
aktivnega tekmovanja. Soi-
gralci so mu zato pripravili 
prisrčno slovo in mu pred 
tekmo izročili tudi sliko s 
tekmovalnim dresem.

Še ena dobra sezona
Članska ekipa škofjeloškega rokometnega prvoligaša Urbanscape Loka je sezono zaključila na šestem 
mestu prvenstvene lestvice, na zadnji domači tekmi pa so tako fantje kot navijači uživali v lepi 
rokometni predstavi, saj je na Podnu gostovala ekipa Celja Pivovarne Laško.

Kapetan Anže Rebič je odigral zadnjo tekmo v domači dvorani. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Za škofjeloške odbojkarice 
je bila letošnja sezona zelo 
uspešna, saj so se članice iz 
3. DOL po šestih letih znova 
uvrstile med drugoligašice.
Da je odbojka v Škofji Loki 
še vedno popularna, je bila 
dokaz tudi zadnja tekma se-
zone, ko so dekleta, pod vod-
stvom trenerke Ketty Vraber 
in njenega pomočnika Miha 
Berčiča, na domačem parke-
tu športne dvorane Jela Ja-
nežiča pred polnimi tribu-
nami proslavila 1. mesto v 
ligi in se neposredno uvrsti-

la v 2. državno odbojkarsko 
ligo.
Prav tako so se v iztekajoči 
sezoni izkazale mlajše ekipe 
v klubu, domače navijače pa 
so sredi maja na polfinal-
nem turnirju državnega pr-
venstva na parketu dvorane 
OŠ Jela Janežiča navdušile 
starejše deklice, ki so se uvr-
stile na finalni turnir, med 
štiri najboljše ekipe v Slove-
niji.
Uspešno sezono bodo pri 
Ženskem odbojkarskem 
klubu Škofja Loka, ki bo 
drugo leto praznoval dvajse-
to obletnico delovanja, skle-

nili to soboto, 4. junija, ko 
bodo na peščenih igriščih za 
športno dvorano na Podnu 
(v primeru dežja pa v telova-
dnici OŠ Jela Janežiča) orga-
nizirali Dan ženske odboj-
ke, na katerem se vsako leto 
zberejo igralke in igralci, 
starši in ljubitelji odbojke. 
Prireditev s turnirjem se bo 
začela ob 9. uri, ko bodo naj-
prej nastopila dekleta, ob 15. 
uri pa bo še turnir trojk re-
kreativcev. Organizatorji 
obljubljajo, da ne bo dolgčas 
niti ostalim, saj ob pikniku 
pripravljajo tudi družabne 
igre.

Lep uspeh odbojkaric
Članska ekipa ŽOK Partizan Škofja Loka se po šestih letih vrača v 2. 
odbojkarsko ligo, saj je aprila osvojila prvo mesto v 3. DOL, uspešna pa so 
tudi dekleta v mlajših kategorijah.

Pri Ženskem odbojkarskem klubu Škofja Loka so ponosni na napredek in rezultate mladih 
selekcij, tudi za članicami (na sliki) pa je uspešna sezona, saj so zmagale v 3. DOL in se 
znova uvrstile med drugoligašice. / Foto: Vesna Križnar

Vilma Stanovnik

Sredi maja so s sezono v ligi 
Nova KBM zaključili škofje-
loški košarkarji, ki so se v 
četrtfinalu pomerili z mo-
štvom Zlatoroga. Laščani so 
bili najprej boljši na doma-
čem parketu, tudi v dvorani 
Poden pa so slavili 74 : 77. 
»Jasno je, da smo se želeli 
prebiti v polfinale, a je bila 
nasprotna ekipa premočna. 
Ponosen sem na celotno 
ekipo, ki je na obeh tekmah 
tako zelo namučila Laščane, 
da so ti na obeh tekmah po-
kazati največ, kar zmorejo. 

Za vsakega fanta posebej 
sem vesel, saj je prav vsak v 
tej sezoni napravil velik na-
predek. Zahvalil bi se tudi 
sponzorjem, predvsem LTH 
Castingsu in upravi kluba, 
ki nam je omogočila nemo-
teno delovanje skozi celotno 
sezono. Hvala tudi pomoč-
niku Jaki Hladniku,« je po 
zadnji tekmi sezone povedal 
trener LTH Castingsa Ale-
ksander Sekulić
KK LTH Castings je tako se-
zono 2015/16 končal na 7. 
mestu in bo tako tudi v pri-
hodnji sezoni nastopal v eli-
tni slovenski košarkarski ligi.

Ostajajo med elito

Kljub glasni podpori navijačev so se Ločani od tekmovanja 
poslovili v četrfinalu. / Foto: Tina Dokl
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080 22 34

OHLADITEV 
za vroča poletja!
Vrhunske klimatske naprave Electrolux. 
Ekskluzivno pri Petrolu.

Hlajenje/gretje A++/A+ 
OptiBreeze X3 2,5 kW 

Upravljanje  s pametnim telefonom na 
daljavo

Redna cena 823,49 €

Akcijska
cena

12 x 56,58 €

679,00 €

www.petrol.si/akcije

BTC Ljubljana, Hala 3
Šmartinska cesta 152
080 22 34
energetski.center@petrol.si

Obiščite nas v novem prodajno-razstavnem salonu:

oglas_klimaElectroluxX3_159x191_loski glas.indd   1 16.5.2016   10:55:10

V začetku lanskega leta ste svo-
jim zavarovancem ponudili brez-
plačen program Varuh zdravja. 
Kaj je njegov namen?
V Vzajemni si kot zdravstvena zavaro-
valnica prizadevamo za preventivno 
skrb za zdravje, zato s programom 
spodbujamo zdrav življenjski slog svojih 
zavarovancev. Zasnovan je na načelih 

zdravega odnosa do zdravja in na ra-
zumevanju, da kar v zdravje vložiš, ti bo 
zdravje tudi povrnilo. Našim članom so 
tako na voljo številne ugodnosti: od brez-
plačnih preventivnih zdravstvenih storitev 
do ugodnih počitnic, brezplačnih tečajev 
ter popustov pri nakupih športne opreme 
in storitvah v centrih dobrega počutja. 
Poleg tega jim nudimo tudi pomoč pri 
vprašanjih, povezanih z zdravstvom, in 
naročanju pri zdravnikih specialistih.

Vaši zavarovanci imajo na voljo 
številne ugodnosti, poleg tega 
jim nudite najbolj ugodno premi-
jo dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja.
Tako je, naša zavarovalnica za svoje za-
varovance skrbi z najnižjo premijo dopol-
nilnega zdravstvenega zavarovanja. Pri-
pravili smo tudi paket dobrodošlice, ki ga 
zavarovanci prejmejo ob sklenitvi zavaro-
vanja. Paket vključuje darilno kartico v vi-
šini 25 evrov za nakup v trgovinah Spar in 
Interspar ali bon v vrednosti 35 evrov za 
nakup v športnih trgovinah Extreme Vital. 

Bližajo se poletne počitnice, ko 
se bomo odpravili na oddih v 
tujino. Kaj svetujete vsem popo-
tnikom?
Ne glede na to, ali se v tujino odpra-
vljamo na daljše potovanje ali zgolj eno-
dnevni izlet, je priporočljivo, da si pred 
tem uredimo Vzajemnino zavarovanje 
za tujino. Če se odpravljate v države, 
kjer je zdravstvena oskrba draga ali ne-
zanesljiva, je sklenitev zavarovanja še 
toliko bolj pomembna. Če se nam pri-
peti nezgoda ali doleti kakšna bolezen, 
nas lahko obisk zdravnika krepko udari 
po žepu. Takrat se zavarovanje izkaže 
za zelo pametno naložbo, saj je višina 
premije v primerjavi s stroški zdravljenja 
zanemarljiva. 

Kaj priporočate tistim, ki se v 
tujino odpravijo večkrat na leto?
Za vse, ki se čez leto pogosteje odpra-
vljate v tujino, priporočam paket celole-
tnega zavarovanja Multritrip, s katerim 
boste poskrbeli za svojo zdravstveno 
varnost tudi pri nenačrtovanih poteh v tu-
jino. Zavarovanje vam bomo z veseljem 
podrobneje predstavili, zato vabljeni, da 
nas obiščete v naši novi poslovalnici v 
Železnikih in vseh ostalih poslovalnicah 
na Gorenjskem.

Nova poslovalnica v Železnikih 
(Češnjica 9) bo odprta v:
• ponedeljek: od 8. do 12.30 ure in 

od 13. do 16. ure
• sreda: od 8. do 12. ure in od 12.30 

do 16. ure
• petek: od 10. do 14. ure 

Prva izbira, ko gre za zdravje
Kar v zdravje vložiš, ti bo tudi zdravje povrnilo. Tega se dobro zavedajo v zavarovalnici Vzajemna, kjer svojim zavarovancem omogočajo 
program Varuh zdravja, v katerem jim pomagajo pri skrbi za zdrav življenjski slog z različnimi ugodnostmi s področja zdravja, športa 
in dobrega počutja. S ponudbo zdravstvenih zavarovanj sledijo enemu cilju: »Želimo biti prva izbira, ko gre za zdravstveno in osebno 
varnost posameznika in družine,« nam je povedal direktor njihove poslovne enote v Kranju, Matjaž Fajfar.

PE KRANJ
Koroška cesta 1
tel.: 04/ 201 03 00
• Železniki, Češnjica 9
    tel.: 041 302 241

Matjaž Fajfar
direktor poslovne enote Kranj
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