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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letošnjo so z 
vročega Mestnega trga prese
lili v hladni atrij starega 
rotov ža, kjer so člani Loškega 
odra uprizorili dramsko igro 
Hudičeva brv. Ločani jo po
znajo iz zbirke pripovedk Ka
mniti most Lojzeta Zupanca. 
Tudi legendo o Kamnitem 
mostu so v preteklosti že 
uprizorili na Historialu, ob
činstvo je spoznalo tudi pri
poved o tem, kako se je v lo
škem grbu znašel zamorec, 
glavni motiv pa je bila tokrat 
zgodba o ljubezni med Hu
dičem, ki je rad nagajal Pu
štalcem, ko so hodili v Loko 
prodajat glavnike, in lepo pu
štalsko deklico. Hudičeva brv 
tudi v resnici povezuje Loko 
in Puštal, posebno priljublje
na pa je med kopalci, saj naj
bolj pogumni radi skačejo z 
nje v Poljansko Soro. Novost 
letošnje dramske predstave 
pa ni bilo le prizorišče, pač 
pa tudi več zaporednih pred
stav. Na dan Historiala se jih 
je zvrstilo pet. 
Zgodovinski festival se je si
cer začel že dan poprej. V 
Sokolskem domu so namreč 

počastili deseto obletnico 
pobratenja s češkim me
stom Tabor. Prikazali so 
film o Taboru in obnovili 
dogodke, ki so leta 2006 
pripeljali do uradnega pod
pisa listine o pobratenju. 
Začelo se je že več let prej s 
sodelovanjem fotografov iz 

obeh mest, izmeničnim pri
rejanjem razstav in zasadi
tvijo lip prijateljstva. Na pri
reditvi so nastopili: ansam
bel Dor ma cajt, škofjeloški 
gimnazijci in skupina sred
njeveških vitezov iz Tabora 
pod imenom Taborski kup
ci. Skupina mož v slikoviti 

srednjeveški opravi je nav
duševala tudi na sobotni 
promenadi, poleg njih pa so 
se letošnjega Historiala ude
ležili tudi gostje iz pobrate
nega Freisinga na Bavar
skem in Zgornje Bele/Ober
velacha v Avstriji. 

Oživela legenda  
o Hudičevi brvi
Slikovita zgodovinska prireditev Historial Škofjo Loko vsako leto sredi junija vrne v preteklost. Semenj 
je vsakokrat živ, kupčija na stojnicah cvete, gospoda in meščani z mestnim glavarjem na čelu se, 
oblečeni v srednjeveška oblačila, sprehodijo po promenadi, rokodelci prikazujejo svoje veščine, junačijo 
se vitezi, otroke zaposlijo v rokodelnicah in z igrarijami ... In vsakokrat je tudi gledališka predstava. 

V atriju starega rotovža so uprizorili dramsko igro Hudičeva brv. / Foto: Andrej Tarfila
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Že v 
znamenju 
čipk
V Železnikih bodo med 
14. in 17. julijem 
potekali 54. Čipkarski 
dnevi.
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Igrišče jih je 
spet povezalo
Na Jezerih so konec maja z 
družabnim srečanjem 
zaznamovali 
štiridesetletnico ureditve 
rekreacijskega igrišča 
Jezera 76. 
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ŠKOFJA LOKA

Blesteli so v znanju
V Škofji Loki so ob koncu 
šolskega leta podelili prizna-
nja učencem osnovnih šol, 
ki so zmagovali na državnih 
tekmovanjih, mednarodnih 
natečajih in glasbenih tek-
movanjih.
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GORENJA VAS - POLJANE

Skrbijo jih premiki 
odlagališča
Plazenje odlagališča jalovine 
je še zadnja ovira za prenos 
upravljanja odlagališča na 
agencijo za radioaktivne od-
padke in dokončno zaprtje 
Rudnika Žirovski Vrh.
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ŽELEZNIKI

Golija častni občan
V petek bo v Železnikih slav-
nostna akademija ob občin-
skem prazniku, ki jo bo še 
posebej zaznamoval podpis 
listine o pobratenju s hrva-
škim mestom Lepogalava. 
Letos sedem občinskih pri-
znanj.
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Igrišče je zaživelo
V Pustotniku so sredi junija 
uradno odprli novo odbojkar-
sko igrišče, na katerem sta 
državni prvakinji sestri Fa-
bjan že odigrali prvo tekmo.
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Simon Šubic

Jesenice – Razvoj in inovativ
nost sta med ključnimi de
javniki uspešnega poslova
nja gospodarskih družb, kar 
so letos znova dokazala tudi 
podjetja z Loškega. Na letoš
nji, že štirinajsti podelitvi 
priznanj Območne gospo
darske zbornice za Gorenj
sko za najboljše inovacije v 
regiji, ki je zadnji majski 
dan potekala na Jesenicah, 
so namreč prejela tri zlata in 
srebrno priznanje, kar dve 
zlati inovaciji pa se bosta je
seni potegovali tudi za naci
onalno priznanje Gospodar
ske zbornice Slovenije. 
Zlati inovaciji, ki se bosta 
preizkusili tudi na nacional
ni ravni, so razvili v M Sori 
ter skupaj Domel in Nela 
razvojni center. Žirovska 
družba M Sora je zlato pri
znanje prejela za inovativno 
leseno pasivno okno iz ter
mično modificirane smre
kovine – Natura Optimo 
XLT, ki so ga izdelali v M 
Sora Mizarstvu. Okno je v 
celoti izdelano iz posebne 
smrekovine slovenskega po
rekla, katere zgradba in las
tnosti so spremenjene po 
patentiranem postopku ter
mične modifikacije, ki so ga 
razvili v sodelovanju z Bio
tehniško fakulteto. Okno, ki 
je prejelo prvo nagrado na 
mednarodnem natečaju 
nemškega inštituta Passiv
haus za cenovno najučinko
vitejše leseno pasivno okno 
na svetu, je poleg odličnih 
toplotnih lastnosti tudi bis
tveno trajnejše in dimenzij
sko stabilnejše od klasičnih 
oken iz smrekovine. 
Domel in Nela razvojni cen
ter sta tokrat navdušila z no
vim ECmotorjem z 
možnos tjo integrirane elek
tronike za moči do 1KW. 
Nov motorski del je narejen 
z željo, da je čim bolj univer

zalen in uporaben v različ
nih aplikacijah, po želji pa 
se mu integrira elektronika 
ali način vpetja. 
Zlato regijsko priznanje je 
Domel prejel tudi za dvojni 
digitalni hladilni inkubator 
TOWER. Hlajenje komore 
je izvedeno preko hladilne
ga telesa brez uporabe doda
tnega ventilatorja, s čimer 
so bistveno znižali porabo 
električne energije, hrup je 
nižji od hrupa namiznega 
računalnika, inkubator pa 
ima tudi dve ločeni komori, 
kar je trenutno na trgu uni
katna rešitev.
Srebrno priznanje je prejelo 
podjetje Lotrič Meroslovje 
za pametni nadzorni sistem 
Exactum, ki omogoča onli
ne spremljanje okoljskih po
gojev, kot so temperatura, 
vlaga, tlak, osvetljenost, kon
centracija CO2 in drugi 
merljivi parametri, pri če
mer je človeški dejavnik mi
nimaliziran, saj je skoraj vse 
prepuščeno tehnologiji. 
Letos je na razpisu gospo
darske zbornice za najboljše 
inovacije v regiji sodelovalo 
deset gorenjskih podjetij, ki 
je prijavilo skupaj šestnajst 
inovacij, od tega deset pro
duktnih, tri procesne, pri 
treh pa gre hkrati za proce
sno in produktno inovacijo. 
Prav vse so prejele prizna
nja, saj so podelili štiri bro
nasta, sedem srebrnih in pet 
zlatih. Od zlatih bodo tri 
inovacije kandidirale tudi  
za nacionalna priznanja. 
Prijav ljene inovacije so sicer 
ocenjevali po treh osnovnih 
kriterijih: inventivnosti, go
spodarskih rezultatih in traj
nostnem vidiku. Osmič so 
podelili tudi priznanje za 
inovativno podjetje leta, s 
katerim spodbujajo podjetja 
k ustvarjanju in razvoju ino
vacijam prijazne organiza
cijske klime, prejel pa ga je 
jeseniški Acroni.

Na Loškem tri zlate 
inovacije
Podjetja z Loškega so letos za inovacije prejela tri 
zlata regijska priznanja in srebrno. 
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Loški glas, torek, 28. junija 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. 6/let nik V, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 51, ki je iz šel 28. junija 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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Trata – Po uspešni izgradnji 
južne dovozne ceste v indu-
strijsko cono na Trati in 
pravkar dokončani rekon-
strukciji lokalne ceste, ki 
vodi mimo mešalnice krmil, 
so v občini pripravili doda-
tne prometno-varnostne 
ukrepe, ki bodo izboljšali 
varnost in pretočnost pro-
meta na območju glavne že-
lezniške postaje ter nivoj-
skega prehoda lokalne ceste 
čez železniško progo.
Ukrepi so posebej naravna-
ni k varnejši udeležbi pešcev 
in vzpostavitvi ustreznih po-

vršin za vodenje šolskih 
poti. Izboljšali se bosta tudi 
varnost in pretočnost pro-
meta na območju izposta-
vljenega nivojskega preho-
da. V zvezi s tem so za ob-
močje glavne železniške po-
staje pripravili projekt uredi-
tve manjkajočega pločnika v 
dolžini 57 m, z ustreznim 
prehodom za pešce preko 
Kidričeve ceste na vzhodni 
strani železniške postaje ter 
ukrepe, ki znižujejo hitrost 
vožnje na 40 km/h.
Na območju nevralgičnega 
nivojskega prehoda se zara-

di slabe prometne varnosti v 
križišču Kidričeve ceste in 
priključka za vas Trata načr-
tuje popolna prepoved to-
vornega prometa. Slednje 
tudi omogoča vzpostavitev 
namestitvenega pasu, kar bo 
pripomoglo k boljši pretoč-
nosti prometa iz smeri žele-
zniške postaje proti Lipici, 
mimo vozil, ki čakajo, da 
zavijejo levo čez nivojski 
prehod. V sodelovanju s Slo-

venskimi železnicami pa 
predvidevajo tudi dodatno 
ureditev območja glavne že-
lezniške postaje na Trati, 
kjer načrtujejo postavitev so-
dobnega avtobusnega posta-
jališča s kovinsko in zaste-
kljeno nadstrešnico, klopmi 
za potnike ter možnostjo 
prikazovalnika prihodov in 
odhodov. Predvidena pa je 
tudi ureditev parka in pokri-
te kolesarnice.

Za varnejšo hojo pešcev
Občina Škofja Loka nadaljuje z izvajanjem prometno-varnostnih ukrepov na območju glavne 
železniške postaje in bližnjega nivojskega prehoda na Trati.

Ureditev manjkajočega pločnika s prehodom za pešce na 
vzhodni strani železniške postaje 

Prometna ureditev po prepovedi tovornega prometa

Letošnji prazniki so nekaj 
posebnega, ne le zato, ker 
trajajo že ves junij, pač pa 
tudi zato, ker bo slavnostna 
akademija v popolnoma 
drugem času kot običajno. 
Zaradi obilja dogodkov smo 
se odločili, da bo osrednja 
slovesnost ob občinskem 
prazniku 2. julija, isti dan, 
ko bomo tudi uradno zaprli 
največjo čipkarsko razstavo 
v Sokolskem domu, eno od 
petih, ki so trenutno na 
ogled v Škofji Loki. Lahko bi 
rekli, da junij mineva v zna-
menju čipke: ravno v tem 
času v Ljubljani poteka 17. 
svetovni čipkarski kongres, 
poleg tega pa v Škofji Loki 
naša največja čipkarska or-
ganizacija, Čipke Mojca, 
praznuje tridesetletnico.
Tudi sicer bi lahko rekli, da 
smo v znamenju jubilejev: 
pred kratkim smo prazno-
vali 140-letnico prostovolj-
nega gasilskega društva in 
140 let mestnega pihalnega 
orkestra, torej lahko pote-
gnemo vzporednico, da so 
se skupaj z gasilci organizi-
rali tudi godbeniki. Pravkar 
smo praznovali desetletnico 
pobratenja s češkim Tabo-
rom (lani pa prav tako dese-
tletnico pobratenja z nem-
škim Freisingom). Letos 
smo na Historialu doživeli 
izjemno dobro udeležbo iz 
pobratenih mest – iz češke-
ga Tabora, nemškega Frei-
singa in Zgornje Bele/
Obervelacha v Avstriji, od 
koder nas je prišel pozdravit 
skupaj z novo županjo tudi 
njihov pihalni orkester. Naj 

omenim še eno letošnjo po-
sebnost občinskega prazno-
vanja. Prav na praznični 
dan, 30. junija (v spomin na 
30. junij 973, ko je nemški 
cesar Oton II. loško ozemlje 
podaril freisinškim ško-
fom), bomo imeli redno 
sejo občinskega sveta, ki bo 
potekala kot običajno, a s 
slovesnim zaključkom. 
Tako bomo praznik zazna-
movali že dva dni pred ura-
dnim praznovanjem.  
Še eno zelo pomembno 
obletnico slavimo v tem 
času, 25-letnico naše samo-
stojne države Slovenije. 
Tudi ta praznik je v Škofji 
Loki potekal v slavnostnem 
žaru in vesel sem, da je bil 
slavnostni govornik Brane 
Celar, ki je bil v letih pred 
osamosvojitvijo in potem 
odgovoren za policijski nad-
zor naših meja in prav tam 
so se začeli odvijati dogodki 
v zvezi z osamosvajanjem 
Slovenije.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Praznični čas

Miha Ješe

Mateja Rant

Škofja Loka – V Škofji Loki 
so na povabilo župana Mihe 
Ješeta v začetku junija go-
stili tuje veleposlanike, 
akreditirane v Sloveniji. Va-
bilu so se odzvali predstav-
niki trinajstih veleposlani-
štev. Najprej so si ogledali 
razstavo Skrivnost čipke v 
Sokolskem domu, potem 
pa so se odpravili na voden 
ogled srednjeveškega me-
sta. "Obiskali so enega od 
najbolj inovativnih izobra-
ževalnih žarišč regije, Med-
podjetniški izobraževalni 
center, in si ogledali pov-
sem nov senzorični park 
pri Centru slepih, slabovi-
dnih in starejših," je poja-
snil predstavnik za odnose 

z javnostmi pri škofjeloški 
občini Jernej Tavčar. V Sta-
ri Loki so obiskali malčke 
in vzgojitelje v Vrtcu Sonč-
ni žarek, ki je lani za stro-

kovno in predano delo pre-
jel srebrni grb občine, in se 
ustavili v zavetišču za mač-
ke Mačji dol na območju 
nekdanje vojašnice. Na poti 

nazaj v mestno središče so 
si ogledali še Alejo zaslu-
žnih Ločanov in nato nada-
ljevali druženje v Sokol-
skem domu.

Tuji diplomati v Škofji Loki

Fo
to

: P
ri

m
o

ž 
Pi

ču
li

n

Škofja Loka – Slavnostna akademija ob prazniku občine 
Škofja Loka bo v soboto, 2. julija, ob 19.30 na Loškem gradu. 
V kulturnem programu bo nastopil Yellow Beat Jazz Band z 
gostoma Nejcem Jemcem in Tonetom Habjanom. Podelili 
bodo tudi občinska priznanja: zlati grb občine bo prejel Me-
stni pihalni orkester Škofja Loka, srebrna Marijan Novak in 
dr. Alojz Snoj in bronastega Prosvetno društvo Sotočje.

Škofja Loka praznuje

Škofja Loka – Lani je pri založbi Modrijan izšla avtorizirana 
biografija zgodovinarja dr. Boža Repeta Milan Kučan, prvi 
predsednik. Avtor in portretiranec sta jo v javnih pogovorih 
predstavila že v več gorenjskih krajih, pred kratkim tudi v Ško-
fji Loki. Srečanja, ki se ga je v Kašči udeležilo veliko število 
ljudi, so pripravili založba, Knjižnica Ivana Tavčarja in Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Škofja Loka. Pogovor z Mila-
nom Kučanom in Božom Repetom je vodila Milena Sitar, v 
njem pa so se o obsežni, več kot sedemsto strani obsegajoči 
knjigi, ki popisuje Kučanovo življenje od ranih let, dotaknili 
tudi ključnega obdobja od prehoda Slovenije iz enostrankar-
skega v večstrankarski sistem, osamosvojitve Slovenije in nje-
nega vključevanja v mednarodne integracije. Temu času je 
poseben pečat dal Milan Kučan, prvi predsednik samostojne 
Slovenije, ki je za ta položaj kandidiral dvakrat in obakrat 
zmagal ob visoki volilni udeležbi. Na tem mestu je bil do leta 
2002, ko je predsedniško mesto zasedel Janez Drnovšek. 

Prvi predsednik tudi v Škofji Loki

Pogovor z Milanom Kučanom in Božom Repetom je v 
Škofji Loki vodila Milena Sitar. / Foto: Andrej Tarfila
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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA

VABILO na 
 

SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB  
OBČINSKEM PRAZNIKU

V soboto, 2. 7. 2016, ob 19.30 bi vas radi povabili  
na Loški grad na Slavnostno akademijo 

ob občinskem pazniku. 

Na Slavnostni akademiji bomo podelili priznanja 
Občine Škofja Loka za leto 2016.

V kulturnem programu bo nastopil Yellow Beat Jazz Band.

V primeru dežja bo prireditev v Sokolskem domu.

Vljudno vabljeni!

Mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župan Miha 
Ješe je ob izteku šolskega 
leta sprejel škofjeloške 
osnovnošolce in učence 
glasbene šole, ki so to leto 
prejeli zlata priznanja, se 
uvrstili na prva tri mesta na 
državnih tekmovanjih, pre
jeli priznanja na mednaro
dnih natečajih in zmagovali 
na glasbenih tekmovanjih. 
Zlata priznanja na držav
nih tekmovanjih iz znanja 
na različnih področjih so 
prejeli: Martin Mlinšek, Te
rezija Končan, Neca Ca
mlek, Nik Vodovnik, Vida 
Bukovnik, Eva Kržišnik, 
Samo Bobnar, Matija Kraj
nik, Veronika Klemenčič, 
Tian Lipičar, Vesna Bukov
nik, Marija Klemenčič, Ju
lija Žgur, Ema Stražar, 
Neva Kušar, Katja Habjan, 
Simon Bukovšek, Ana Bo
kal, Tina Jelovčan, Eva Fre
lih, Miha Vintar, Zara Kej
žar, Lana Kejžar, Neža Po
gačar, Filip Gros, Teja Ba
rašin, Jošt Kalan, Tilen Po
korn, Tim Korošec, Tjaša 

Rupar, Jerca Jesenovec, 
Katarina Gorišek, Tina Ku
har, Nika Bernik, Sebastjan 
Kordiš, Rok Šarič, Taša Kri
žnar, Meta Šubic, Klara 
Rajšek, Mija Suljanovič, 
Lucija Benedik. Na prva tri 
mesta na državnih tekmo
vanjih so se uvrstili: Jana 
Cevec, Ema Ažbe, Meta Šu
bic, Neža Vizjak, Manca Tr
pin, Flora Zećiri, Kristjan 

Sljunski. Na mednaro
dnem natečaju je bil nagra
jen Andrej Bogataj.
Na različnih glasbenih tek
movanjih pa so bili letos na
grajeni: Klara Prevodnik, Ja
nez Jesenovec, Anže Prašni
kar, Blaž Bukovnik, Hana 
Žvagen, Valentin Šink, Jer
ca Berce, Zala Zgaga, Jakob 
Benedik, Vita Renko, Eva 
Guzelj, Terezija Končan, 

Miha Benedik, Eva Kristina 
Omejc, Jakob Žorž, Nejc 
Perme, Nace Ravnikar, Vito 
Hostnik in Leon Ravnikar. 
Za vrhunske dosežke mla
dih glasbenikov je čestitke 
prejelo tudi 13 njihovih 
mentorjev, enako tudi 34 
mentorjev učencev, dobitni
kov priznanj v znanju, na 
državnih tekmovanjih in 
mednarodnih natečajih. 

Blesteli so v znanju
V Škofji Loki podelili priznanja učencem osnovnih šol, ki so zmagovali na državnih tekmovanjih, 
mednarodnih natečajih in glasbenih tekmovanjih.

Dobitniki priznanj z državnih tekmovanj ... /Foto: Andrej Tarfila

... in nagrajenci iz glasbene šole /Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Škofja Loka – V okviru dne
va odprtih vrat EU projekt, 
moj projekt so drugo soboto 
v juniju v Škofji Loki pred
stavili projekta Poljanske 

obvoznice Škofja Loka in 
portala eUprava. Projekt Po
ljanske obvoznice Škofja 
Loka je v spletnem glasova
nju, ki ga je pripravila služ
ba vlade za razvoj in evrop
sko kohezijsko politiko, pre

jel največ glasov med tremi 
projekti s področja prome
tne infrastrukture. Podrob
neje so se lahko obiskovalci 
s projektom Poljanske obvo
znice seznanili pri stojnici v 
središču mesta. »Bistvo 

naše kampanje je bilo prek 
dogodkov na lokacijah, kjer 
so bili izvedeni, predstaviti 
rezultate projektov, ki so bili 
sofinancirani z evropskimi 
sredstvi. S tem želimo osve
ščati javnost o njihovih pozi
tivnih učinkih za vse ljudi, 
ne le institucije,« je pojasni
la Nataša Rojšek iz službe 
vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. Ob tej 
priložnosti je občina pripra
vila kolesarjenje po me
stnem jedru, ki je letošnje 
poletje prvič osvobojeno tež
kega prometa. Kolesarji so 
se na približno sedemkilo
metrski krog podali z župa
nom Miho Ješetom in si ob 
tem ogledali nove prometne 
pridobitve v občini, s kateri
mi so izboljšali tudi varnost 
kolesarjev.

Največ glasov prisodili Poljanski obvoznici
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Škofja Loka – Družba Ekologija, d. o. o., je podjetje, ki se 
ukvarja s predelavo in odstranjevanjem nevarnih odpadkov 
in za svoje obratovanje potrebuje okoljevarstveno dovolje-
nje. Zato občina objavlja javno naznanilo, da na Agenciji RS 
za okolje na zahtevo omenjene družbe poteka postopek za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Skladno z določili 
Zakona o varstvu okolja ima javnost možnost vpogled v 
dokumentacijo v času od 10. junija do 9. julija letos na se-
dežu Upravne enote Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka 
in na spletni strani Agencije RS za okolje oziroma na pove-
zavi: http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/035872- 
Ekologija%20ovd%2bovs%207jun2016.pdf

Možnost vpogleda v dokumentacijo

Škofja Loka – V občini Škofja Loka so ukinili poskusno avto-
busno linijo Škofja Loka–Draga (skozi Suho). Zaradi izre-
dno slabe zasedenosti je začasna linija obratovala le do kon-
ca tega šolskega leta. Zadnjikrat je avtobus peljal v petek, 
24. junija. Od začetka poskusne vzpostavitve avtobusne li-
nije, od 1. decembra 2015 pa do 31. maja 2016 s tremi odho-
di dnevno v eno smer, se je na celotni liniji prepeljal manj 
kot en potnik na dan.

Ukinili avtobusno linijo Škofja Loka–Draga

Škofja Loka – Škofja Loka ima veliko lepih knjig, ki prikazuje-
jo pročelja hiš, zdaj pa je dobila še novo knjigo, s katero so 
segli tudi onkraj, v dušo teh hiš. Okrog 330 otrok in mladih 
iz Vrtca Škofja Loka, škofjeloške gimnazije in loških osnov-
nih šol je v okviru Dnevov kulturne dediščine sodelovalo pri 
nastanku knjige z naslovom Hiše pripovedujejo. V njej so 
zbrali številne zgodbe, ki se skrivajo za vrati starih hiš. Knjiga 
je tako po besedah koordinatorice projekta Mateje Hafner 
Dolenc posvečena dediščini, ki živi in bo po zaslugi otrok in 
mladih, ki so jo raziskovali, spoznavali in tudi zapisali, živela 
še naprej. Otroci in mladi so odpirali vrata skrivnostnih sta-
rih hiš ter prisluhnili raznolikim, zanimivim in nenavadnim 
zgodbam, ki so skozi leta, desetletja in celo stoletja nastajala 
za njihovimi zidovi. »Zbrali so za celo knjigo nostalgičnih, 
fotografsko zabeleženih pripovedi, doživetih pričevanj in na 
novo obujenih spominov,« je pojasnila Mateja Hafner Do-
lenc. Knjige se je razveselil tudi župan Miha Ješe, ki je pou-
daril, da so otroci, učenci in dijaki s svojim zavzetim delom 
in ustvarjalnostjo na najlepši način predstavili pomen kultur-
ne dediščine, obenem pa dokazali, da tisočletna Loka ni le 
pisan, ampak še kako živ kulturni spomenik.

Loške hiše pripovedujejo

Novo knjigo so na občini predstavili (od leve proti desni): 
koordinatorica projekta Mateja Hafner Dolenc, pomočnica 
ravnateljice Gimnazije Škofja Loka Ana Prevc Megušar, 
župan Miha Ješe in pomočnica ravnateljice OŠ Škofja 
Loka-Mesto Elizabeta Proj.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
za izbor programa v okviru BELEGA DECEMBRA 2016,

sklopa božično-novoletnih prireditev, 
ki se bodo izvajale v Škofji Loki«

(stik: Katja Štucin, 04 511 2 312, katja.stucin@skofjaloka.si).

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

pod rubriko Javni razpisi.

Datum: 8. 6. 2016

 Mag. Miha Ješe, župan

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Konec aprila so 
izvajalci gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja 
cest začeli na terenu uvelja-
vljati ukrepe nove prometne 
ureditve, ki vsebuje ukrepe 
za umirjanje hitrosti in večjo 
varnost cestnega prometa na 
širšem območju Spodnjega 
trga, Poljanske ceste in Pu-
štala. Ti se izvajajo na osnovi 
elaborata prometne ureditve 
ob upoštevanju veljavne za-
konodaje in prometnih pra-
vili ter ob sodelovanju in 
upoštevanju pobud javnosti. 
Na osnovi elaborata je občina 
na Spodnjem trgu vzpostavi-
la tudi nov režim parkiranja 
in ustavljanja, in sicer parki-
ranje z uporabo parkirne ure 
oziroma ustrezno označbo 
začetka parkiranja. Med 7. in 
19. uro je vzpostavljena mo-
dra cona za največ enourno 

kratkotrajno parkiranje, ven-
dar le znotraj površin, zarisa-
nih z modro črto. Pred lekar-
no pa ostaja tudi možnost 
največ 15-minutnega usta-
vljanja. Prav tako je na trgu 
pred Kaščo sedaj dovoljeno 
le 15-minutno ustavljanje za 
potrebe dostave, parkiranje 
pa je prepovedano tudi okoli 
lipe na Spodnjem trgu, kjer 
je predvidena ureditev manj-
šega trga.
"Naš končni cilj je vzposta-
viti tak parkirni režim, ki bo 
omogočal ustrezen dostop 
obiskovalcem in uporabni-
kom lokalov in trgovin v sta-
rem mestnem jedru, kar bo 
pripomoglo k njegovemu 
oživljanju, hkrati pa želimo 
na širšem območju mestne-
ga središča urediti dovolj 
javnih parkirnih površin za 
stanovalce in zaposlene v 
mestnem središču," sporo-
čajo z Občine Škofja Loka.  

Nov parkirni režim na 
Spodnjem trgu

Škofja Loka – Na podlagi izvedenega postopka javnega raz-
pisa za izdelavo celostne prometne strategije občine Škofja 
Loka, je bila kot najugodnejša med tremi ponudbami izbra-
na ponudba ponudnika Omega consult iz Ljubljane. Pogod-
bo v vrednosti 48.000 evrov (z DDV) sta na začetku junija 
podpisala škofjeloški župan Miha Ješe in direktor Omege 
Cvetoslav Gregorc. Celostno prometno strategijo za občino 
Škofja Loka je treba izdelati v letu dni. Kot sporoča Miloš 
Bajt z občinskega oddelka za prometno infrastrukturo, pri-
čakujejo nepovratna sredstva v višini 85 odstotkov upraviče-
nih stroškov, kar znese 33.442 evrov. Od tega prispeva EU 
Evropski kohezijski sklad 28.426, država pa 5016 evrov.

Državni in evropski denar za prometno strategijo

Škofja Loka – V okviru mednarodnega cikla koncertov, ki se 
bodo že osmič zapored zvrstili v Sokolskem domu v Škofji 
Loki, bo 6. julija ob 19.30 na Cankarjevem trgu nastop Brigh-
tonskega mladinskega orkestra in Mladinskega Big Banda iz 
Brightna in Hova. Tega dne bodo v sklopu dogodkov ob de-
seti obletnici pobratenja med Škofjo Loko in češkim mestom 
Tabor v Sokolskem domu odprli tudi razstavo fotografov iz 
Tabora. Cankarjev trg (v primeru dežja pa Sokolski dom) pa 
20. julija ob 20. uri pričakuje 120 glasbenikov. V okviru AMA 
Red Tour bodo nastopili simfonični orkester, džezovska za-
sedba, komorni godalni orkester in zbor. Tudi nastop ameri-
ških glasbenikov sodi v letošnji mednarodni cikel koncertov. 

Nastopilo bo sto dvajset glasbenikov

Škofja Loka – Na parkirišču pri Tehniku so nedavno zarisali 
parkirna mesta. Na tem parkirišču je prostor tudi za parki-
ranje petih avtodomov. Ne gre pa za postajališče, kjer bi se 
ti lahko oskrbeli z vodo ali odlagali odpadke. V Škofji Loki je 
takšno postajališče pri bencinski črpalki Logo.

Parkiranje tudi za avtodome

Slednji so pripeljali s seboj 
godbenike, ki so prav tako 
navduševali v imenitnih 
oblačilih. 
Potem ko je lani prizorišča 
za loške prireditve na pro-
stem obogatil obnovljeni 
Cankarjev trg, pa je po lan-
skem odprtju škofjeloške ob-
voznice v Poljansko dolino 
povsem drugače zaživel tudi 
Spodnji trg. Letos je že lahko 
sprejel stojnice in posame-
zne prizore Historiala (deni-
mo srhljivo podobo čarovni-
ce na grmadi), v prihodnje 
pa bo s celovito ureditvijo 
lahko sprejel še katerega od 
podobnih dogodkov. Na 
Spodnjem trgu se je letos za-
čel tudi pisan sprevod Loča-
nov in njihovih gostov v hi-
storičnih oblačilih: mestni 
klicar, bobnarji, helebardisti, 
mestni glavar v družbi »za-
morca« iz občinskega grba, 
gospoda, meščani (nekateri 
med njimi so si zgodovinska 
oblačila za Historial na po-
sebni delavnici sami sešili) 

pa kmetje in tudi mestni be-
rač, vitezi, plesalci zgodovin-
skih plesov in drugi. Dogaja-
nje v mestu je bilo tega dne 
nadvse živahno, slišala se je 
domača loška govorica, igra-
la glasba iz starih časov, ple-
sali historični plesi, otroci so 
bili povabljeni v različne de-

lavnice, na grajskem hribu 
so lahko jahali konje, lahko 
so se pridružili starim ljud-
skim igram ali prisluhnili 
pravljicam. A tudi odrasli so 
imeli kaj doživeti: med dru-
gim karavano domačih pivo-
varn, poletno muzejsko noč 
v Loškem muzeju ali kon-

cert vokalnega ansambla 
Cantabile iz Freisinga in do-
mačega pevskega zbora Lub-
nik. Dogajanje je popestrilo 
več spremljevalnih dogod-
kov, med drugim tudi dve 
razstavi čipk in likovnih iz-
delkov otrok škofjeloških šol 
in vrtcev. 

Oživela legenda  
o Hudičevi brvi
31. stran

Znani obrazi na srednjeveški promenadi / Foto: Andrej Tarfila

Mnogi meščani so si zgodovinska oblačila sešili sami. / Foto: Andrej Tarfila

Semenj je bil živ. / Foto: Andrej Tarfila

Gostje z Zgornje Bele/Obervelacha / Foto: Andrej Tarfila Pripravljena za sežig na grmadi / Foto: Andrej Tarfila

Ob desetletnici pobratenja so se loškemu občinstvu 
predstavili Taborski vitezi. / Foto: Andrej Tarfila
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO

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

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

občine Škofja Loka za leto 2016.

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani 
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si 

pod rubriko Javni razpisi.

Številka: 354-31/2016
Datum:  15. 6. 2016    
 Mag. Miha Ješe, l.r.
 ŽUPAN 
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Nina Fehter

Škofja Loka – O pogledu na 
letošnjo izvedbo projekta 
sem se pogovarjala s Tine-
tom Hafnerjem, škofjelo-
škim kulturnim producen-
tom, idejnim in program-
skim vodjem festivala.

Osmi Hafnerjev memorial 
je mimo. Kakšni so občutki?
"Geografska razpršenost 
dogodkov se je izkazala za 
zadetek v polno. Na eni 
strani smo bili priča nekate-
rim presežnim nastopom 
in dogodkom, ki so bili 
odlično obiskani, na drugi 
strani pa smo zgolj enkrat 
doživeli večje razočaranje, 
kar se mi v kontekstu devet-
dnevnega festivala ne zdi 
vredno neke histerije. Vse-
kakor pa je dotični dogodek 
treba evalvirati in poskrbeti 
za izboljšanje v naslednjih 
letih. Pod črto: tudi letošnji 
memorial je bil uspešen, 
sam celo menim, da je bil 
tudi najbolj dinamičen do 
sedaj."
 
Pri projektu je sodelovala pi-
sana paleta koproducentov.
"Verjetno je ravno to pripo-
moglo k najbolj dinamične-
mu in vsebinsko polnemu 
memorialu v zadnjih letih. 
Že lansko leto je bil memo-
rial koprodukcija Zavoda O, 
zavoda škofjeloške mladi-
ne, kranjskega Zavoda Car-
nica in škofjeloškega Kul-
turno umetniškega društva 

Jadran. Ob pripravi osmega 
memoriala pa so v koprodu-
centske čevlje stopili tudi 
cerkljanski C.M.A.K, sveže 
škofjeloško društvo Kultur-
no društvo Grable in lju-
bljansko društvo KUD Ka-
taman. Poudariti moram, 
da smo vedno odprti za ra-
zna sodelovanja."

Pravijo, da je bilo v Cer-
knem noro.
"Vsekakor drži. Že po april-
ski napovedi memoriala s 
koncertom Moveknowled-
gement in razstavo Ane 
Bassin se nam je dozdeva-
lo, da bo cerkljanski del 
majskega memoriala eden 
od vrhuncev festivala. Na 
memorialno soboto se je to 

potrdilo. Odličen odziv cer-
kljanske in okoliške publi-
ke, praktično nabito poln 
C.M.A.K., vrhunski nastop 
razvpitih Punčk. Plodno so-
delovanje s fantastično eki-
po C.M.A.K-a se bo zelo 
verjetno nadaljevalo tudi v 
naslednjem letu."
    
Vedno glasnejše so govori-
ce, da razmišljate o selitvi 
festivala izven Škofje Loke.
"Zagotovo bo festival ostal v 
Škofji Loki, treba pa je vse-
kakor razmisliti, v kakšni 
meri in s katerimi vsebina-
mi. Ne skrivamo, da nas po 
Škofji Loki, Kranju in Cer-
knem zanima tudi Ljublja-
na. Kakorkoli, naša zanima-
nja še ne pomenijo nekih 

revolucionarnih festivalskih 
sprememb. Potrebna je te-
meljita evalvacija letošnjega 
projekta, potem pa bomo vi-
deli, kako naprej."
 
Bi še kaj omenil za konec?
"Zahvalil bi se vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri iz-
vedbi dogodka. Preveč jih 
je, da bi jih poimensko na-
števal. Vsekakor velja pou-
dariti, da se je projektu le-
tos kot sponzor pridružil 
Elektro Gorenjska, pomaga 
tudi KŠŠ – Klub škofjelo-
ških študentov, podporo je 
izkazal tudi KŠK (Klub štu-
dentov Kranj), še naprej pa 
nas podpirata Ministrstvo 
za kulturo RS in Občina 
Škofja Loka."

"Perotu" v spomin
Za nami je osmi festival In Memoriam prof. Peter Hafner, ki je tokrat prvič potekal v spomladanskem 
terminu. Vsebinsko poln in aktualen festival, ki se je odvijal v Škofji Loki, Kranju in Cerknem, je 
dosegel tudi nacionalno odmevnost.

Na letnem vrtu Rdeče Ostrige je zaigrala tudi kultna Borghesia. / Foto: Martin Štamcar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sredi junija so 
na zaključni prireditvi na 
Brdu pri Kranju pod pokro-
viteljstvom predsednika dr-
žave Boruta Pahorja podelili 
nazive za naj prostovoljce in 
naj prostovoljske projekte. 
Prijav je bilo 220, priznanja 
pa so podelili v desetih kate-
gorijah in še tri priznanja za 
posebne dosežke.
Škofja Loka, ki je na natečaj 
Mladinskega sveta Slovenije 
prijavila prostovoljski pro-
jekt Škofjeloški pasijon, je 
prejela priznanje za sodelo-
vanje na natečaju, pri čemer 
sta se vsem prostovoljcem 
za njihovo nesebično pro-
stovoljsko delo zahvalila 
predsednik Mladinskega 
sveta Slovenije Tin Kampl 
in predsednik države Borut 
Pahor. Škofjeloški pasijon je 

s svojimi tisočimi prosto-
voljci zagotovo edinstven v 
Sloveniji. Zato je priznanje, 
ki so ga prevzeli predstavni-
ca Občine Škofja Loka Sabi-
na Gabrijel, nekdanja vodja 

pasijonske pisarne na Me-
stnem trgu Kitka Koprivni-
kar ter predstavnik prosto-
voljcev Marcel Kokelj, ki je v 
uprizoritvah odigral vlogo 
Pilata, zahvala vsem prosto-

voljcem: igralcem, konjeni-
kom, vodjem skupin, nosa-
čem, scenografom, šiviljam, 
maskerjem, redarjem, infor-
matorjem – skratka vsem, ki 
so svoj čas in znanje nese-
bično razdajali, da je Škofje-
loški pasijon na škofjeloških 
ulicah in trgih zasijal v vsej 
svoji lepoti.
Med nagrajenci natečaja pa 
je edini dobitnik z Gorenj-
skega Klemen Mezeg. 18-le-
tni fant iz Gorenje vasi je 
prejel naziv naj mladinski 
voditelj, in sicer na predlog 
Zveze slovenske podeželske 
mladine za suvereno vode-
nje Društva podeželske mla-
dine Škofja Loka. Klemen 
uživa spoštovanje med člani 
in lokalno skupnostjo in je 
organizator številnih aktiv-
nosti, za sodelovanje pri 
njih je motiviral številne 
mlade. 

Pasijonci prejeli priznanje 
Občina Škofja Loka je na natečaj Prostovoljec leta 2015 prijavila prostovoljski projekt Škofjeloški 
pasijon 2015.

Sabina Gabrijel (na levi) in Kitka Koprivnikar (na desni) s 
predsednikom Borutom Pahorjem in njegovo soprogo 
Tanjo Pečar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prejšnja leta je 
bila Bralnica odprta le dva 
poletna tedna, letos pa bo 
vse poletje. Bralci vseh sta-
rosti se bodo lahko pogla-
bljali v knjige in listali revije 
od torka do nedelje od 17. do 
20. ure, vsak torek ob 18. uri 
pa bo še dodatni program. 
Za knjige in drugo gradivo 
vsako leto poskrbi Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
za program pa bo Občina 
Škofja Loka letos poskrbela 
v sodelovanju s Kulturnim 
društvom Grable, društvom 
za kreativno grabljenje sve-
ta, izobraževalnim in tera-
pevtskim centrom Familija 
in Marinkino knjižnico. 
Odprtje Bralnice je bilo hkra-
ti s podelitvijo priznanj naj-
boljšim učenkam in učen-
cem škofjeloških osnovnih 
šol in glasbene šole. Nasle-
dnji torek je bilo srečanje s 
Tilko Jamnik, knjižničarko, 
pravljičarko in ambasadorko 
branja. Danes popoldne, 28. 
junija, bodo udeleženci in 
mentorji programa PUM 
brali Avtobiografije z roba, 
prihodnji teden Marinkina 

knjižnica gosti pisateljico So-
njo Porle, 19. julij bo name-
njen migrantski literaturi na 
glas: branju literature v raz-
ličnih, nam manj poznanih 
jezikih. 26. julija Bralnica 
vabi na večer mlade poezije, 
ki bo predstavil mlade pesni-
ke od blizu in daleč. 2. avgu-
sta bo pogovor z avtorjem 

trilogije Praznina napredka 
Janezom Gartnerjem, 9. av-
gusta gledališke in video de-
lavnice za otroke, 16. avgusta 
pravljice za lahko noč in iz-
delovanje naprstnih lutk, 23. 
avgusta se bo predstavila Re-
vija nič (dveh mladih Loča-
nov Urbana Pirca in Tonija 
Mlakarja), 30. avgusta pa bo 
pogovor s pisateljem Boru-
tom Golobom o romanu na 
maturi 2017, Alamut in Kra-
sni novi svet. 

Bralnica bo vabila 
vse poletje
Sredi junija so na vrtu Sokolskega doma v Škofji 
Loki odprli letošnjo Bralnico, ki bo za bralce vseh 
starosti odprta do 31. avgusta, vsak torek pa bo 
potekal dodatni program.

V Bralnici na vrtu Sokolskega doma se lahko potopimo v 
knjige ali zgolj listamo po revijah ... / Foto: Andrej Tarfila

Danes popoldne, 28. 
junija, bodo ob 18. uri 
v Bralnici udeleženci 
in mentorji programa 
PUM brali 
Avtobiografije z roba.
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V zgodovini je bilo več po-
skusov in želja slovenskega 
naroda po samostojni drža-
vi, vendar politične razmere, 
politična spretnost nista bili 
naklonjeni. 
Leta 1848 so Slovenci na 
podlagi programa Zedinje-
na Slovenija zahtevali v 
okviru Avstrijskega cesar-
stva združitev slovenskih 
dežel Kranjske, Štajerske, 
Koroške in Primorske v eno-
tno Slovenijo. Zahtevali so 
še priznanje in uporabo slo-
venskega jezika ter naspro-
tovali združitvi z Nemčijo. 
Celoten program je imel 
med našimi predniki veliko 
podporo, vendar se ni ure-
sničil zaradi nenaklonjeno-
sti in žal neenotnosti politič-
nih voditeljev.
Sredi prve svetovne vojne so 
slovenski poslanci zaznali 
pravi trenutek in v dunaj-
skem parlamentu sestavili 
Majniško izjavo in jo konec 
maja leta 1917 tudi prebrali. 
Zahtevali so samostojno dr-
žavo Slovencev, Hrvatov in 
Srbov, zgrajeno na demo-
kratični ureditvi znotraj Av-
stro-ogrske. Ta pobuda je 
imela na Slovenskem mo-
čan odmev in podporo ter 
dokaj poenoteno politično 
soglasje. Še pred koncem 
vojne je bila razglašena Dr-
žava Slovencev, Hrvatov in 
Srbov, vendar je bilo njeno 
trajanje kratko, ker smo bili 
na strani poražencev velike 
vojne in ni bilo mednarodne 
podpore. 
V osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja je kar nekaj 
pogumnih in bistrih Sloven-
cev pravočasno prepoznalo 
mednarodno dogajanje v 
Evropi in Jugoslaviji. Dolgo-
letni socialistični režim je 
povsod začel pokati po vseh 
šivih in pokazale so se mo-
žnosti za samostojno in de-

mokratično pot. Leta 1989 
je bila maja prebrana Majni-
ška deklaracija, ki je po vse-
bini zahtevala, da želimo ži-
veti Slovenci v samostojni in 
suvereni državi v okviru pre-
novljene Evrope, ki bo teme-
ljila na demokraciji in spo-
štovanju človekovih pravic. 
Po padcu berlinskega zidu 
so se te možnosti še poveča-
le in aktivnosti so stekle. Na 
plebiscitu, ki smo se ga 
množično udeležili, smo iz-
glasovali samostojnost in jo 
čez pol leta tudi uresničili.
Po 25 letih smo veliko dose-
gli in uresničili velik del 
svojih sanj. Kar nekaj nas 
je, ki nismo povsem zado-
voljni z napredkom države 
v zadnjih letih. Vse prema-
lo je pomemben slovenski 
državljan, zanemarja se slo-
venska in krščanska kultu-
ra, izvoljencem ljudstva je 
kar vse dovoljeno, prepri-
čan sem, da bi se z davšči-
nami lahko naredilo bistve-
no več. Še najbolj sem pa 
prepričan o tem, da če bi 
Slovenijo na podlagi Majni-
ške deklaracije vodili tisti, 
ki so jo dejansko napravili, 
bi bilo danes, pa 25 letih, 
bistveno drugače …

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Srebrna obletnica

Milan Čadež

Mateja Rant

Gorenja vas – Geološke zna-
čilnosti kamnin pod odlaga-
liščem hidrometalurške ja-
lovine Boršt so v kombinaci-
ji z dodatno obremenitvijo 
odložene jalovine in prekriv-
ke povzročile nestabilnost 
odlagališča, ki presega dovo-
ljeno mejo. V varnostnem 
poročilu so določili projek-
tno predvideni premik odla-
gališča do 1,5 centimetra na 
leto. Premik plazu ta čas 
znaša približno tri centime-
tre na leto, spreminja pa se 
predvsem v odvisnosti od 
količine padavin. Od leta 
1990 se je premaknil za dva 
metra, maksimalen premik, 
ki ga dopušča geološka stro-
ka, pa je še največ 1,5 metra, 
je zaskrbljen župan Milan 
Čadež. Država je zato po be-
sedah direktorja uprave za 
jedrsko varnost Andreja 
Stritarja že namenila denar 
tudi za izdelavo dodatnih vr-
tin pod plazom, s katerimi 
bodo povečali odtok vode, 
kar bo zmanjšalo verjetnost 
za resno premikanje plazu.
Odlagališče je ta čas v proce-
su zapiranja, eden izmed 
pogojev za njegovo zaprtje 
pa je prav omejitev pomika 
odlagališča oziroma hribine 
znotraj meja, ki bodo izklju-
čevale nevarnost za zdravje 
ali življenje ljudi in živali ter 

škodo na objektih zaradi 
plazu v primeru izrednega 
dogodka. V ta namen je mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
naročilo izdelavo študij radi-
oloških in drugih posledic 
morebitnega razpada jalovi-
šča Boršt zaradi plazovitega 
terena na območju te rudni-
ške deponije. Omenjeni štu-
diji so na zadnji seji predsta-
vili tudi občinskim svetni-
kom. Resno nevarnost bi 
namreč plazenje po besedah 
Andreja Stritarja lahko pred-
stavljalo v primeru, da bi 
obenem prišlo do zelo moč-
nega potresa in stoletnih 
oziroma tisočletnih padavin. 

»Gre za izredno malo verje-
ten scenarij, a posledice 
kljub temu ne bi bile kata-
strofalne za ljudi na tem ob-
močju,« je rezultate obeh 
študij strnil Andrej Stritar.
Prva študija, ki jo je izvedlo 
podjetje Geo Trias, napove-
duje splazitev hribine v pri-
meru velikega potresa ob 
hkratnem obilnem deževju 
zaradi razmočenosti spo-
dnjih plasti. Druga študija, 
ki so jo izvedli v podjetju 
INKO svetovanje na podlagi 
zaključkov prve študije, pa 
je ovrednotila vpliv sevanja 
na življenjsko okolje ter iz-
postavljenost prebivalstva 

sevanju v primeru popolne-
ga razpada odlagališča. V 
študiji so analizirali vse 
prenosne poti virov radio-
aktivnosti, to je zunanje se-
vanje v bližini nanosov na-
plavin, inhalacijo radona s 
potomci in trdnih zračnih 
delcev z dolgoživimi radio-
nuklidi, pa tudi uživanje 
kontaminiranih vrtnin, sa-
dežev, lokalno pridelanega 
mleka, jajc in ulovljenih 
rib. Rezultati izračunov v 
primeru razpada odlagali-
šča Boršt brez sanacije po-
sledic raznosa – kot skrajni 
primer – kažejo, da bi bila 
efektivna letna doza sevanja 
za prebivalca Todraške doli-
ne v primeru padavin s sto-
letno povratno dobo 4,53 
milisevarta na leto, kar je 
nad zakonsko omejitvijo en 
milisevart na leto. Zato 
strokovnjaki ugotavljajo, da 
bi bila v tem primeru po-
trebna sanacija posledic 
razpada odlagališča v doli-
nah potokov Todraščica in 
Brebovščica. V primeru, ko 
bi prišlo zgolj do razpoka-
nja odlagališča in posledič-
nih nanosov zaradi obilnih 
padavin, pa efektivne doze 
za posameznika iz prebival-
stva verjetno ne bi presega-
le niti 0,01 milisevart na 
leto in sanacija ne bi bila 
potrebna, še ugotavljajo 
strokovnjaki. 

Skrbijo jih premiki 
odlagališča
Plazenje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt predstavlja še zadnjo oviro za prenos upravljanja 
odlagališča na agencijo za radioaktivne odpadke in s tem dokončno zaprtje Rudnika Žirovski Vrh.

Plazenje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt 
predstavlja še zadnjo oviro za dokončno zaprtje Rudnika 
Žirovski Vrh. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – 
"Zdaj odhajate v nove zgod-
be. Ko boste v premišljeva-
nju in dvomih, pa se vedno 
posvetujte s starši, saj so oni 
tisti, ki vam vedno želijo le 
najboljše," je učence na va-
leti nagovoril župan Milan 
Čadež in jih pozval, naj ni-
koli ne pozabijo, da so iz Po-
ljanske doline. Prav tako naj 
se ne sramujejo govoriti "po 
domače", je še dodal, saj je 
mogoče v njihovem narečju 
največ povedati. "Če vas kdo 
ne razume, naj pa vzame v 
roke slovar poljanskega na-
rečja." Najuspešnejše učen-
ce je župan povabil še na 
kopanje v Snovik.
V Osnovni šoli Ivana Tav-
čarja Gorenja vas je župano-
va priznanja letos prejelo 
deset učencev. Med njimi je 
zlasti izstopal Luka Jelov-

čan, ki je na tekmovanjih iz 
znanja v zadnjem letu šola-
nja osvojil kar štiri zlata pri-
znanja. Klara Ažbe in Meta 

Ažbe sta poleg odličnih 
ocen pri vseh predmetih na 
tekmovanjih osvojili tri sre-
brna priznanja, s samimi 

odličnimi ocenami so šol-
sko leto končali tudi Manca 
Čadež, Jerca Šturm in Miha 
Jeraša. Mirjam Klemenčič, 
Lara Markelj, Urban Potoč-
nik in Urška Slabe pa se 
lahko pohvalijo s po dvema 
srebrnima priznanjema s 
tekmovanj. Županovega iz-
leta za najboljše učence de-
vetega razreda se je udeleži-
lo tudi osem učencev iz 
Osnovne šole Poljane. Vik-
torija Peternel, Aljaž Rako-
vec, Tea Stanonik in Meta 
Perko Balon so bili vsa leta 
odlični. Ema Primožič in 
Kaja Klemenčič sta osvojili 
zlato trstiko na državnem 
tekmovanju o sladkorni bo-
lezni z nalogo Kajenje in 
vpliv na dihala, Urška Je-
senko in Lea Potočnik pa 
sta prejeli zlato priznanje za 
raziskovalno nalogo Giblji-
ve slike Ivana Tavčarja v Po-
ljanah in okolici.

Za nagrado na kopanje
Županova priznanja za uspehe v vseh devetih letih šolanja je letos prejelo deset učencev Osnovne 
šole Ivana Tavčarja Gorenja vas in osem učencev Osnovne šole Poljane.

Najboljše učence je župan Milan Čadež za nagrado peljal 
na izlet v Snovik. / Foto: arhiv župana

Gorenja vas - Poljane – Kar nekaj državnih cest v občini se 
je v zadnjem obdobju spremenilo v gradbišča. Direkcija za 
infrastrukturo je namreč preplastila dobre tri kilometre as-
faltnih odsekov cest. Novo asfaltno prevleko je dobil 1,2 ki-
lometra dolg odsek na relaciji Srednja vas–Gorenja vas (na 
fotografiji), enako dolg odsek pa so preplastili tudi na cesti 
Gorenja vas–Todraž–Lučine. Od Trebije do občinske meje z 
Žirmi pa so na novo asfaltirali cestišče v dolžini devetsto 
metrov. "To nam je uspelo tudi s pomočjo poslanca Žana 
Mahniča, saj nama je s skupnimi močmi vendarle uspelo 
prepričati pristojne na direkciji o potrebi po obnovi omenje-
nih cest," je poudaril župan Milan Čadež.

Številne ceste na novo asfaltirali
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Mateja Rant

Poljane – Praznovanje dne-
va državnosti so kot vsako 
leto pripravili ob lipi samo-
stojnosti v parku sredi Po-
ljan. Ko so jo leta 1997 prvič 
izmerili, je njen obseg zna-
šal slabih deset centimetrov, 
danes pa meri že stotrideset 
centimetrov. "Ta lipa simbo-
lizira klenost ljudi, ki živite 
tukaj," je dejal Janez Janša 
in ob tem spomnil na osa-
mosvojitveno lipo s Trga re-
publike, ki so jo pred leti ob 
obnovi trga presadili pred 
državni zbor, a od takrat na-
prej hira. "Njen obseg ni niti 
pol tolikšen, kot je pri vaši 
lipi. To veliko pove," je bil 
pomenljiv Janša, ki verjame, 
da so kraji v Poljanski dolini 
žarišče slovenstva.
Ob dnevu državnosti se po 
Janševih besedah spominja-
mo svetih časov Slovencev. 
"Veliko je narodov, ki so večji 
od nas, pa nimajo svoje drža-
ve ali so zanjo plačali visoko 
ceno," je poudaril in nadalje-
val, da čeprav pogosto nismo 
zadovoljni z upravljanjem 
svoje države, lahko marsikaj, 
kar smo zamudili v preteklih 
letih, še vedno nadoknadimo. 

Če bi zamudili pred 25 leti, 
meni Janša, pa tega mogoče 
nikoli ne bi mogli ponoviti. 
"Šele zdaj se prav zavedamo, 
kako usodni časi so bili to." 
Po njegovem bi bilo tudi na-
robe, če bi se osredotočili 
zgolj na zamujene priložno-
sti, namesto na tisto, kar je 
pred nami. "Ob srebrnem 
jubileju naše države se mora-
mo zato vprašati, ali smo se 
še vedno sposobni enako po-
gumno in učinkovito soočiti 
z izzivi, ki so pred nami. En-
krat nam je kljub razdeljeno-

sti politike že uspelo prema-
gati ovire, ker je bil narod 
enoten. Verjamem, da v slo-
venskem narodu to še vedno 
obstaja." Meni, da se danes 
Slovenija upravlja v naspro-
tju z vrednotami, na podlagi 
katerih smo se osamosvojili. 
"A v teh krajih se te vrednote 
še ohranjajo, sicer se vas da-
nes ne bi toliko zbralo iz ve-
selja, ne iz obveze." Vsaka 
nova obletnica, je še dodal, 
naj bo nov razlog za veselje. 
Zbrane je nagovoril tudi žu-
pan Milan Čadež, ki je pou-

daril, da bi bilo danes v Slo-
veniji bistveno drugače, če bi 
jo zadnjih 25 let vodili tisti, ki 
so jo tudi ustvarili. Meni, da 
so vsega spoštovanja vredni 
posamezniki, ki so konec 
osemdesetih let prejšnjega 
stoletja prepoznali pravi tre-
nutek in izkoristili razmere v 
Evropi, da smo krenili po 
poti osamosvajanja. V zgodo-
vini, je spomnil, je bilo že več 
takih poskusov, od programa 
Zedinjene Slovenije sredi 19. 
stoletja naprej, a okoliščine 
nikoli do pred 25 leti niso 
bile prave.
V nadaljevanju so tako kot 
vsako leto v sklopu prazno-
vanja dneva državnosti po-
delili tudi priznanja krajev-
ne skupnosti. Prejeli so ga 
Poljanski orgličarji za de-
setletno delo na področju 
kulture in ohranjanja ljud-
skega glasbenega izročila, 
Janko Lavtar za dolgoletno 
strokovno delo pri osvetlitvi 
in tehnični izvedbi vseh pri-
reditev v kraju ter Marko Bo-
žnar za uspešno vodenje 
domačega podjetja, s kate-
rim je na gospodarskem po-
dročju pomembno prispeval 
k razvoju kraja in izboljša-
nju infrastrukture v občini.

Žarišče slovenstva
Slovenstvo ne izginja z nami, ampak živi tudi s prihodnjimi rodovi, je ob praznovanju dneva 
državnosti v Poljanah poudaril slavnostni govornik Janez Janša, prvak opozicije in obrambni minister 
v času osamosvajanja.

Slavnostni govornik na praznovanju dneva državnosti v 
Poljanah je bil prvak opozicije Janez Janša. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Poljane – V Osnovni šoli Po-
ljane se je konec maja odvi-
jalo 25. državno tekmovanje 
Kaj veš o prometu. Svoje 
znanje s področja prome-
tnih predpisov je preverjalo 
56 osnovnošolcev na kolesu 
in deset srednješolcev na 
motorju, ki so se nato preiz-
kusili še v spretnostni vožnji 
na poligonu in praktični vo-
žnji v dejanskem prometu. 

Tekmovanje, ki so ga letos 
gostili v Osnovni šoli Polja-
ne, poteka pod okriljem re-
publiške agencije za varnost 
prometa.
V okviru šolskih tekmovanj 
je v letošnjem šolskem letu 
sodelovalo 138 osnovnih šol, 
v sistem tekmovanj Kaj veš 
o prometu pa je bilo vklju-
čenih skupaj 1223 učencev 
ter vključno s kolesarskimi 
izpiti 954 osnovnošolskih 
učiteljev in mentorjev pro-

metne vzgoje. Izvedli so 
tudi 39 regijskih kvalifika-
cijskih tekmovanj, na kate-
rih so sodelovali tekmovalci 
iz več kot osemdesetih ob-
čin, samo najboljši pa so se 
lahko uvrstili na tekmova-
nje na državni ravni. Kot so 
poudarili pri agenciji za var-
nost prometa, je osnovni 
namen tekmovanj dodatna 
spodbuda za učenje prome-
tnih pravil ter razvijanje 
spretnosti in pravilne vo-

žnje v prometu. Tokratno 
tekmovanje je popestril žu-
pan občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež, ki se 
je prav tako preizkusil v vo-
žnji s kolesom na poligonu 
in v prometu. »S to svojo 
sproščeno udeležbo na tek-
movanju nam je dal najve-
čje priznanje za trud, ki ga 
učitelji usmerjamo v varno 
vključevanje otrok v pro-
met,« je poudaril vodja tek-
movanja Janez Poljanšek.

Za varno ravnanje v prometu

Mateja Rant

Gorenja vas – Rebalans pro-
računa so pripravili na pod-
lagi nekaterih sprememb 
tako pri prihodkih kot od-
hodkih. Celotni prihodki so 
se v primerjavi z veljavnim 
proračunom za letos zmanj-
šali za dobrih štiristo tisoč 
evrov.
Na račun višje dohodnine so 
se povečali davčni prihodki, 
in sicer za 260 tisoč evrov, 
nedavčni prihodki pa so se v 
rebalansu v primerjavi z ve-
ljavnim proračunom zmanj-
šali za dobrih 300 tisoč 
evrov. Po besedah Jane Kri-
stan z občine so se zmanjšali 
na račun nižje rente Rudni-
ka Žirovski Vrh (RŽV), in 
sicer za 325 tisoč evrov. Del 
obveznosti za letošnje leto, 
ki izhaja iz sklenjenega pro-
tokola o poplačilu obveznosti 
RŽV do občine, so namreč 
poravnali že konec lanskega 
leta. Za skoraj 30 tisoč evrov 
bodo nižji tudi prihodki od 
kanalščine. Ostali prihodki 
režijskega obrata za komu-
nalne storitve se bodo sicer 
povečali za skoraj 44 tisoč 
evrov. Z rebalansom so se za 
78 tisoč evrov povečali tudi 
kapitalski prihodki na račun 
prodaje poslovnega prostora 

v Todražu in zamenjave ze-
mljišč. Prihodek iz naslova 
finančne izravnave se je 
zmanjšal za 222 tisoč evrov, 
manj sredstev bodo prejeli 
tudi iz državnega proračuna, 
in sicer za sanacijo plazu v 
Lazah in ceste v Žirovski Vrh 
ter za dvorec Visoko, saj so te 
investicije prestavili na pri-
hodnje leto. Prav tako letos 
ne bodo izvedli preureditve 
in povečanja parkirišča pred 
Zdravstvenim domom Gore-
nja vas, saj je donacija Go-
renjskih lekarn v višini dvaj-
set tisoč evrov prav tako pre-
ložena na prihodnje leto. 
Tudi sredstva za telovadnico 
v Gorenji vasi v višini 63 ti-
soč evrov so prenesli v priho-
dnje leto.
Nekoliko pa so se povečala 
sredstva za nakupe in me-
njavo zemljišč, in sicer za 
58 tisoč evrov. Za obnovo 
ceste Poljane–Javorje–Za-
preval so dodatno namenili 
13 tisoč evrov, prav toliko 
tudi za prometno ureditev 
Hotavelj. Na področju oskr-
be z vodo so namenili doda-
tnih 29 tisoč evrov za gra-
dnjo novih povezovalnih 
vodovodov. Sedem tisoč 
evrov so po novem nameni-
li še za ureditev otroškega 
igrišča na Hotavljah.

Prihodki bodo manjši
Občinski svetniki so na zadnji seji med drugim 
potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna.

Poljane – V Šubičevi hiši so v maju odprli trgovinico, v kate-
ri si je mogoče ogledati in kupiti unikatne izdelke podblego-
ških mojstrov in rokodelcev. Ta čas po besedah Lucije Kav-
čič svoje izdelke predstavlja okrog petnajst ustvarjalcev, v 
prihodnje pa bodo ponudbo sproti dopolnjevali. Za spomi-
nek ali darilo je mogoče dobiti lesene stružene izdelke, ko-
vaške izdelke, glinene in steklene posode, skodelice, kleklja-
no čipko, tudi vdelano v različne izdelke, voščilnice, naravna 
mila in kreme, različne ilustracije, slike na platnu, lesene 
križe z umeščeno čipko, obeske, uhane, ogrlice, glinene re-
liefe in še vrsto drugega, kar nastaja pod spretnimi prsti 
tamkajšnjih rokodelcev. Izbrane izdelke v trgovini po želji 
tudi aranžirajo in zavijejo kot darilo. Trgovino je mogoče 
obiskati od torka do petka med 9. in 13. uro ter med 16. in 
18. uro, ob sobotah pa je odprta med 9. in 13. uro.

Po unikatna darila v Šubičevo hišo

Mateja Rant

Gorenja vas – Občinske sve-
tnike so na zadnji seji sezna-
nili tudi z načrtovanimi 2,5 
milijona evrov vrednimi 
ukrepi za poplavno zaščito 
Poljan. Po poplavah pred 
dvema letoma se je namreč 
izkazalo, da je prav to obmo-
čje poplavno med najbolj 
ogroženimi v občini, je poja-
snil župan Milan Čadež. 
Zato so v sodelovanju s pod-
jetjem Izvor pripravili idej-
no zasnovo ukrepov za iz-
boljšanje poplavne varnosti 
v Poljanah. "Računamo, da 
bomo vso potrebno doku-
mentacijo pripravili do kon-

ca junija, ukrepe pa bi izve-
dli v prihodnjih dveh letih," 
je napovedal župan. Med 
glavnimi ukrepi je navedel 

ureditev rokava nasproti Ža-
garja, ki bi ga bilo treba raz-
tegniti, da bi voda hitreje 
odtekla. Treba bo urediti še 

izliv Ločivnice v Poljansko 
Soro, južno od mosta čez 
Poljansko Soro pa so predvi-
deli razlivno območje. Vsi ti 
ukrepi bi po besedah Roka 
Fazarinca iz podjetja Izvor 
gladino vode znižali za naj-
več štirideset do petdeset 
centimetrov. Ob tem je žu-
pan še dodal, da bodo obe-
nem znižali raven ceste od 
mostu do Hotovlje, da ne bo 
delovala kot bariera pri vra-
čanju vode v strugo. Izvedbo 
omenjenih ukrepov bo sofi-
nanciralo ministrstvo za 
okolje in prostor, pri občini 
pa so se z lastnimi sredstvi 
že lotili obnove mostu čez 
Ločivnico (na fotografiji).

Izboljšali bodo poplavno varnost Poljan
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Ana Šubic

Železniki – V petek, 1. julija, 
ob 19. uri bo v Športni dvo-
rani Železniki slavnostna 
akademija ob občinskem 
prazniku (30. junij). Leto-
šnjo slovesnost bo še pose-
bej zaznamoval podpis listi-
ne o pobratenju s hrvaškim 
mestom Lepoglava. Ob tej 
priložnosti bodo v Železni-
kih gostili tudi lepoglavski 
tamburaški orkester »Bise-
ri« Kamenica, v kulturnem 
programu pa bosta nastopi-
la še Mladinski pevski zbor 
OŠ Železniki in Pihalni or-
kester Alples.
Na letošnji slovesnosti bo 
župan Anton Luznar podelil 
sedem občinskih priznanj. 
Naziv častnega občana bo 
na predlog sveta KS Sorica, 
občinskega odbora SLS in 
zbora krajanov KS Sorica 
prejel Franc Golija iz Selc za 
življenjsko delo na gospo-
darskem in družbenem po-
dročju. Golija, ki je prane-
čak Ivana Groharja, se je 
rodil 12. maja 1938 v He-
blarjih pri Martinu, v hiši, 
kjer je odraščal tudi veliki 
impresionist. Golija je po-
stal diplomirani inženir goz-
darstva, njegova prva služba 
je bila v Sorici, kamor je pri-
šel kot logar. Ker kasneje ni 
dobil službe, primerne svoji 
izobrazbi, je za delom odšel 
v tujino, a se je po treh letih 
zaradi domotožja vrnil do-
mov in leta 1969 odprl svojo 
obrtno delavnico Kovino-
strugarstvo. Ta je leta 1993 
prerasla v podjetje Alpme-
tal, ki danes daje kruh več 

kot osemdesetim zaposle-
nim. Uspešno družinsko 
podjetje 99 odstotkov pro-
meta ustvari na tujem, in 
sicer v avtomobilski indu-
striji. Rad se vrača v rodne 
Heblarje, kjer vneto skrbi za 
Groharjevo domačijo. Veli-
ko truda in sredstev vlaga v 
turistične in kulturne objek-
te v Sorici in na Soriški pla-
nini, kjer je leta 1998 pre-
vzel smučišče. V Sorici je 
poseben pečat pustil s pre-
novo zadružnega doma v 
Gostišče Macesen, ki so jo 
izvedli z javno-zasebnim 
partnerstvom. Golija je že 
vrsto let aktiven tudi v Lo-
vski družini Sorica, bil pa je 
tudi predsednik Zveze lo-
vskih družin Gorenjske in 
Lovske zveze Slovenije.
Plaketo občine bosta prejela 
Prostovoljno gasilsko dru-

štvo Rudno ob 90-letnici de-
lovanja in France Benedik iz 
Selc za dolgoletno ustvarjal-
no delo na različnih podro-
čjih življenja. Benedik, po 
izobrazbi diplomirani uči-
telj matematike in fizike, je 
bil ravnatelj OŠ Železniki, 
škofjeloških vrtcev in dija-
škega doma ter do upokoji-
tve leta 2006 tudi OŠ Cvet-
ka Golarja Škofja Loka. Bil 
je tudi predsednik KS Žele-
zniki. Konec 80-ih let je or-
ganiziral, da so s pomočjo 
dotacije Petrola TOZD Pro-
daje odkupili Groharjevo 
hišo v Sorici. Sedaj se po-
sveča prostovoljnemu delu 
v planinskih organizacijah 
in je predsednik Društva 
slovensko-danskega prija-
teljstva. V PGD Rudno se 
bodo ob 90-letnici poleg ob-
činske plakete razveselili 
tudi novega vozila GVM-1 s 
prikolico. V društvu se do-
bro zavedajo, da je za izvaja-
nje njihovih nalog potrebna 
dobra operativna usposo-
bljenost in redno izobraže-
vanje gasilcev. V svoje vrste 
aktivno vključujejo mlade, 
saj želijo zagotoviti dobro 
delovanje društva tudi v pri-
hodnje.
Priznanje občine za izjemne 
dosežke v letu 2016 bodo 
podelili fotografu Andreju 
Tarfili iz Selc. Nekdanji 
konstruktor v razvoju se je 
pred štirimi leti popolnoma 
posvetil fotografiji ter v tem 
času dosegel številne uspe-
he na domačih in tujih tleh. 
Letos je postal svetovni zma-
govalec na enem največjih 
fotografskih natečajev na 

svetu Sony World Photo-
graphy v kategoriji Open 
Travel, kjer je v konkurenci 
več kot 95 tisoč fotografij iz 
186 držav slavil s fotografijo 
Cerkev na Sorškem polju, 
pred tem pa je postal tudi 
nacionalni zmagovalec ome-
njenega natečaja. 
Podelili bodo tudi dve pri-
znanji za življenjsko delo 
prostovoljcev. Prejela ga bo 
klekljarica Jožefa Markelj, 
ena redkih v Železnikih, ki 
vrhunsko obvlada tehniko 
širokega risa z ribicami, eno 
največjih mojstrovin kleklja-
nja, svoje znanje pa želi pre-
našati tudi na mlajše rodo-
ve. Drugi prejemnik je Sašo 
Gartnar iz Železnikov, ki je 
kot poklicni gasilec delal v 
Alplesu in v celotni indu-
strijski coni, zelo pa je bil v 
različnih vlogah aktiven tudi 
v prostovoljnem gasilstvu. 
Po katastrofalnih poplavah v 
BiH je bil pobudnik akcije 
zbiranja opreme za tamkaj-
šnje gasilce, pomagal je pri 
zbiranju oblačil po poplavah 
v Železnikih ter pripomogel 
k namestitvi avtomatskega 
defibrilatorja v industrijski 
coni Alples.
Priznanje za aktivno delova-
nje društev bo prejela Lo-
vska družina Selca ob 70-le-
tnici delovanja. Danes šteje 
75 članov in z nekaj manj 
kot 7900 ha lovne površine 
sodi med največje v državi. 
Kot poudarjajo, njihovo po-
slanstvo nikakor ni zbiranje 
trofej, temveč skrb za trajno 
ohranjanje živalskega in ra-
stlinskega sveta v njihovem 
okolju.

Golija častni občan
V petek bo v Železnikih slavnostna akademija ob občinskem prazniku, ki jo bo še posebej zaznamoval 
podpis listine o pobratenju s hrvaškim mestom Lepogalava. Letos sedem občinskih priznanj.

Naziv častnega občana bo 
prejel Franc Golija za 
življenjsko delo na 
gospodarskem in 
družbenem področju. 
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Ana Šubic

Železniki – Konec maja sta 
hrvaško mesto Lepoglavo, s 
katerim se bo Občina Žele-
zniki pobratila ta petek, pr-
vič obiskala mešani pevski 
zbor župnije Železniki pod 
vodstvom Martine Šubic, z 
organistom Tomažem Moč-
nikom in s kitarskim orke-
strom Glasbene šole Škofja 
Loka, ki je tokrat nastopil 
pod vodstvom Janeza Golo-
ba. Pripravili so koncert, po 
katerem sta si tamkajšnji 
župan Marjan Škvarić in 
podžupan Železnikov Matej 
Šubic izmenjala občinski in 
državni zastavi. "Gostitelji 
so nam predstavili tamkaj-
šnjo cerkev z orglami iz 17. 
stoletja, na katere je ob tej 
priložnosti zaigral prof. 

Tone Potočnik. Ogledali 
smo si tudi njihovo obsežno 
razstavo čipk," je pojasnil 
Šubic.

Začetek sodelovanja obeh 
mest sega v leto 2008, ko je 
tedanji predsednik Turi-
stičnega društva Železniki 

Robert Kuhar na razstavi 
čipk na Madžarskem nave-
zal stike s turističnimi de-
lavci iz hrvaške Lepoglave. 
To je privedlo do sodelova-
nja klekljaric iz obeh mest, 
ki so večkrat razstavljale 
skupaj v Železnikih in Le-
poglavi, kasneje pa sta stike 
navezala še Pihalni orke-
ster Alples in Limena glas-
ba iz Lepoglave ter v letu 
2012 podpisala listino o po-
bratenju. S pobratenjem 
mest, ki bo za Občino Žele-
zniki prvo, se po besedah 
Šubica nadejajo še tesnej-
šega sodelovanja, ki bi ga 
radi razširili tudi na špor-
tno in gospodarsko podro-
čje: »Najbrž nam bo koristil 
tudi kakšen nasvet pri pro-
mociji čipke, saj je Lepogla-
vska čipka pod okriljem 
Unesca. Jeseni namerava-
mo s skupnim projektom 
kandidirati za nepovratna 
evropska sredstva.« V pri-
hodnosti se želi Občina Že-
lezniki tesneje povezati 
tudi z italijanskim Inniche-
nom, od koder se je v 13. 
stoletju veliko ljudi naselilo 
v vasi pod Ratitovcem.

Na obisku v Lepoglavi
Pred skorajšnjim pobratenjem Železnikov in Lepoglave sta v tem hrvaškem 
mestu gostovala mešani pevski zbor župnije Železniki in kitarski orkester 
Glasbene šole Škofja Loka.

Izmenjava občinskih in državnih zastav ob zadnjem obisku 
v Lepoglavi

Železniki – Občina Železniki je diplomirani medicinski se-
stri Katji Dolenc iz Stirpnika s 1. julijem podelila koncesijo 
za opravljanje patronažnega varstva. Dolenčevo uporabniki 
v Selški dolini že poznajo, saj to dejavnost zadnje pol leta 
opravlja kot sodelavka patronažne sestre Minke Šmid. Po 
upokojitvi ene od patronažnih sester je namreč občina za 
nemoteno zagotavljanje te službe v začetku leta z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije podpisala aneks, po 
katerem ima Šmidova do konca junija dva programa, obe-
nem pa je razpisala koncesijo za patronažno varstvo in med 
dvema prijavljenima kandidatkama kot ustreznejšo izbrala 
Dolenčevo. Občina bo sicer kmalu spet morala razpisati 
koncesijo, saj se bo tudi Šmidova konec leta upokojila.

Podelili koncesijo za patronažno varstvo

Pred nekaj dnevi smo pra-
znovali rojstni dan naše dr-
žave. Letos mineva že 25 let, 
odkar živimo v samostojni 
državi Sloveniji. 25. junija 
1991 je Slovenija formalno 
postala neodvisna in suvere-
na država. S tem smo ure-
sničili tisočletne sanje več 
generacij naših prednikov. 
Na poti osamosvajanja smo 
se Slovenci izkazali z eno-
tnostjo, ki je danes še kako 
manjka. Tudi ko ocenjuje-
mo, kaj smo v četrt stoletja 
dosegli, so mnenja deljena. 
Vsi se sicer strinjamo, da je 
mlada država glede na zah-
tevno obdobje njenega odra-
ščanja dosegla precejšen na-
predek na gospodarskem in 
infrastrukturnem področju, 
kar je izboljšalo tudi materi-
alni položaj in blaginjo Slo-
vencev, razlikujemo pa se v 
razmišljanjih, ali bi lahko 
dosegli še več. 
Podobna polemika bi se ver-
jetno razvila tudi ob vpraša-
nju, kakšen napredek je bil 
dosežen v občini Železniki, 
odkar je nastala konec leta 
1994. Verjamem, da smo se 
vsa leta po najboljših močeh 
trudili izboljšati kakovost ži-
vljenja v občini in marsikaj 
nam je tudi uspelo. Toda 
bolj kot na preteklost mora-
mo gledati na sedanjost in 
prihodnost. Čakajo nas še 
mnogi izzivi, mnogi projek-
ti. Letošnji morda res niso 
med največjimi, pa vendar 
bodo dodali svoj kamenček 
h končnemu mozaiku čim 
prijetnejšega življenja v naši 
občini. Naj naštejem nekate-
re letošnje že izvedene ali 
načrtovane projekte: izgra-
dnja pločnika, ureditev hu-
dournika in postavitev javne 
razsvetljave v novem delu 
naselja na Studenem, obno-
va več odsekov občinskih 

cest, izgradnja kanalizacije 
na nekaterih delih v Žele-
znikih, dokončanje igrišča v 
Dolenji vasi, ureditev raz-
svetljave na nogometnem 
igrišču v Železnikih ... Obe-
nem si nenehno prizadeva-
mo, da bi nam država čim 
prej zagotovila poplavno 
varnost in sočasno zgradila 
tudi prepotrebno obvoznico. 
V teh dneh praznujemo tudi 
občinski praznik, ki ga obe-
ležujemo 30. junija, na dan, 
ko so bili leta 973 v posebni 
darilni listini prvič omenje-
ni kraji z območja naše obči-
ne. Tudi letos so praznova-
nje zaznamovale številne 
športne in kulturne priredi-
tve. V petek, 1. julija, ob 19. 
uri pa vas lepo vabim še na 
slavnostno akademijo. Na ta 
večer se bo naša občina po-
bratila s hrvaškim mestom 
Lepoglava, podelili bomo 
priznanja zaslužnim obča-
nom, ki so s svojim delom 
izboljšali gospodarsko, 
družbeno in kulturno življe-
nje v naših krajih, ter deve-
tošolcem in dijakom zadnjih 
letnikov, ki so vsa leta šola-
nja imeli izjemni oz. odlični 
uspeh.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Praznujeta  
država in občina

Anton Luznar

Dolenja vas – Vlada je ta mesec spomenik žrtvam v Dolenji 
vasi, delo Jožeta Plečnika, na pobudo Občine Železniki raz-
glasila za kulturni spomenik državnega pomena. Z odlokom 
je za varovane sestavine spomenika razglasila zidano kape-
lico z leseno dvokapno strešico, simbolno spominsko slo-
pasto znamenje z nišo za večno luč, avtentične kole, na ka-
tere so privezali talce in so pritrjeni pod streho kapelice, 
peščeno dostopno pot do kapelice z dvostranskim drevore-
dom brez ob gozdnem robu. "Upam, da bo to pripomoglo 
tudi k pridobivanju sredstev na razpisih ministrstva za kul-
turo," je dejal župan Anton Luznar.

Plečnikov spomenik sedaj državnega pomena
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Ana Šubic

Sorica – Prostovoljno gasil-
sko društvo Sorica je v začet-
ku junija praznovalo 110-le-
tnico delovanja. Ob tej prilo-
žnosti so pripravili srečanje 
veteranov Gasilske zveze 
Škofja Loka, gasilsko vajo na 
podružnični šoli Sorica in 
jubilejno slovesnost z gasil-
sko parado. Na slovesnosti 
so podpisali listino o pobra-
tenju s PGD Žabnica, s kate-
rim sodelujejo že več dese-
tletij, podelili pa so tudi pri-
znanja PGD Sorica, Gasil-
ske zveze Škofja Loka in 
Gasilske zveze Slovenije. 
Bronasto plaketo GZS je ob 
110-letnici prejelo tudi samo 
društvo.   
PGD Sorica je 8. aprila 1906 
ustanovilo 28 članov. Med 
pomembnejšimi prelomni-

cami sta bili obe svetovni 
vojni, saj je bila večina čla-
nov mobiliziranih. Po kon-
cu druge svetovne vojne se 
je začel nov vzpon, pridobili 
so tudi nov gasilski dom. 
Leta 1971 so kupili novo mo-
torno brizgalno Rosenbau-
er, ki je še danes uporabna, 
pet let kasneje pa prvo gasil-
sko vozilo – kombi. Leta 
1986 so ob izgradnji vaške-
ga vodovoda postavili tudi 
hidrante, leta 1995 so obno-
vili in dogradili svoj dom. 
Ob 90-letnici so prevzeli 
novo gasilsko vozilo za pre-
voz moštva in opreme, pre-
dlani pa so kupili novo gasil-
sko vozilo z vodo GVV-1. 
PGD Sorica, ki ga vodi pred-
sednik Janez Markelj, ima 
danes 181 članov, petnajst 
kategoriziranih operativcev 
in 55 rezervnih.

Soriški gasilci  
so praznovali

Podpis listine o pobratenju med PGD Sorica in PGD 
Žabnica / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Med občinami, 
ki so bile uspešne na razpi-
su ministrstva za infrastruk-
turo za sofinanciranje izde-
lave celostne prometne stra-
tegije, so tudi Železniki. 
Občina je konec maja podpi-
sala pogodbo z najugodnej-
šim ponudnikom, podje-
tjem Appia iz Ljubljane, ta 
mesec pa so ustanovili tri-
najstčlansko delovno skupi-
no za izdelavo celostne pro-
metne strategije, v kateri je 
šest strokovnjakov iz podje-
tja Appia, štirje predstavniki 
občine ter po en predstavnik 
OŠ Železniki, Domela in po-
licije. S projektom bodo 
predvideli razvoj prometa s 
poudarkom na ukrepih za 
spodbujanje trajnostne mo-
bilnosti v mestu Železniki 
vključno s primestnimi na-
selji Studeno, Zali Log, Ru-
dno, Selca in Dolenja vas. 
»Bistvo prometne strategije 
je človeka 'postaviti' pred 
promet, še zlasti na odsekih, 
kjer se neposredno srečuje z 

vozili, ter zmanjšati promet, 
onesnaženost in privarčevati 
pri energiji. Zato razmišlja-
mo o opredelitvi kolesarskih 
stez, na mestih, kjer pločnik 
ni možen, bomo skušali pe-
šce preusmeriti na varnejše 
poti v bližini, razbremeniti 
bi bilo treba tudi promet 
okoli šole in podjetij ... S pri-
pravo strategije in iskanjem 
najboljših rešitev šele zače-
njamo, k sodelovanju bomo 
preko delavnic in predstavi-
tev povabili tudi občane, svo-
je predloge pa lahko že sedaj 
oddajo na spletni strani ob-
čine ali posebni Facebook 
strani,« je povedala Cirila 
Tušek z Občine Železniki. 
Izdelava prometne strategi-
je, ki mora biti končana do 
marca prihodnje leto, bo sta-
la nekaj manj kot 38 tisoč 
evrov, od tega je občina pri-
dobila 18 tisoč evrov evrop-
skih in državnih sredstev. 
Prometna strategija bo tudi 
podlaga za pridobitev doda-
tnih sredstev za njeno izved-
bo v okviru nadaljnjih evrop-
skih razpisov.

Pripravljajo celostno 
prometno strategijo

Dolenja vas – Konjeniški klub Ratitovec je 19. junija priredil 
že 21. konjeniško prireditev v Dolenji vasi, na kateri se je v 
sedmih disciplinah pomerilo 18 tekmovalcev. Pri mladincih 
je v obeh disciplinah (spretnostno jahanje in barrel) zmagal 
Aljaž Likar iz Tolmina z Daisy, v ostalih petih disciplinah pa 
so zmagali domači tekmovalci, le v štafeti-slalomu se je 
Roku Berniku pridružil Žirovec Blaž Kavčič. Na klubski tek-
mi v preskakovanju ovir je zmagal Rok Bernik (Kapitol), v 
spretnostnem jahanju Mateja Tompa (Aar), v barrelu Jaka 
Štremfelj (Jonatan) in alki Rok Bernik (Miss Kimmy Star). 
Na prireditvi so predstavili tudi tri plemenske žrebce, ki ple-
menijo na Gorenjskem, za otroke pa so organizirali jahanje 
ponijev in kotiček z malimi domačimi ljubljenčki: goskami, 
račkami, zajčki, mini kozicami in morskimi prašički. 

Večina zmag ostala doma

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki so na ju-
nijski seji sprejeli odlok o 
programu opremljanja in 
merilih za odmero komu-
nalnega prispevka.
Kot je pojasnil občinski stro-
kovni sodelavec za urbani-
zem Marko Demšar, odlok 
ne prinaša večjih spre-
memb. Potreben je bil nov 
preračun glede na spreme-
njeno bilanco stavbnih ze-
mljišč, ki je nastala kot po-
sledica maja sprejetih spre-
memb občinskega prostor-
skega načrta. Poleg tega so v 
programu opremljanja upo-
števani dejanski stroški in-
vesticij v komunalno opre-
mo in deleži evropskih sred-
stev, ki jih je občina pridobi-
la za vodohran v Plenšaku, 
čistilno napravo na Stude-
nem in vodovod v Železni-
kih. V podlage za odmero 
prispevka so vključili stro-
ške komunalne opreme, ki 
so jo oz. jo še bodo zgradili 
letos in prihodnje leto, v no-

vem programu opremljanja 
pa so tudi poenotili vsa ob-
računska območja za obsto-
ječo in načrtovano kanaliza-
cijo na Jesenovcu, Racovni-
ku, Češnjici in delu Stude-
na. Priklop na kanalizacij-
sko omrežje enostanovanj-
ske hiše z neto tlorisno po-
vršino 250 kvadratnih me-
trov na parceli, veliki 500 
'kvadratov', bo stal 1406 
evrov, pri čemer je upošte-
van 50-odstotni vir iz občin-
skega proračuna. Za novo-
graditelje kmetijskih in in-
dustrijskih objektov je tudi 
odslej predvidena 50-odsto-
tna olajšava. Celotni komu-
nalni prispevek za povpreč-
no hišo znaša od 3400 do 
dobrih 6700 evrov, za indu-
strijsko stavbo s 750 kvadra-
tnimi metri površine na 
parceli 1000 kvadratnih 
metrov pa od 12 do 15 tisoč 
evrov – odvisno od komu-
nalne opremljenosti. Kot 
ugotavljajo v Železnikih, 
imajo med vsemi škofjelo-
škimi občinami najnižji ko-
munalni prispevek.

Komunalni prispevek še 
vedno med najnižjimi

Ana Šubic

Železniki – Na letošnjih, že 
54. Čipkarskih dnevih po 
besedah predsednika Turi-
stičnega društva Železniki 
(TD) Tomaža Weiffenba-
cha ne bo večjih novosti, a 
prireditev, ki bo potekala 
od 14. do 17. julija, vseeno 
prinaša pester program z 
etnološkimi, kulturnimi, 
glasbenimi, športnimi do-
godki ... Kot običajno bo 
najbolj živahen zadnji dan, 
ko bo slovensko tekmova-
nje otrok in odraslih v kle-
kljanju, ki je vrhunec naj-
bolj obiskane prireditve v 
Selški dolini. Znova jo 
bodo obogatile številne raz-
stave: v kulturnem domu 
bodo razstavljale domače 
klekljarice, med njimi tudi 
Jožefa Markelj, letošnja ob-
činska nagrajenka, v cerkvi 
sv. Frančiška si bo možno 
ogledati klekljano cerkveno 
dediščino, pri Špendal raz-
stavi klekljanega planinske-
ga cvetja Matilde Thaler in 
ročnih del iz naravnih ma-
terialov Francija Trilerja, v 
lovskem domu pa razstavo 
Petra Gučka Rezbarstvo v 
reliefni tehniki.
Zagotovo bosta veliko po-
zornosti deležna tudi preno-
vljena čipkarska zbirka Mu-
zeja Železniki in razstava 
Generacije čipkaric v galeriji 
muzeja, ki bo odprta vse do 
4. septembra. Razstava pri-
kazuje izdelke domačink – 
od najmlajših do starejših in 

tudi že pokojnih mojstric. 
Posebej velja omeniti tudi 
čipke klekljaric TD Železni-
ki, ki so jih celo zimo delale 
po avtorskih vzorcih, značil-
nih za Selško dolino – z že-
ljo obogatiti posebno razsta-
vo v sklopu 17. Svetovnega 
čipkarskega kongresa OID-
FA – mednarodne organiza-
cije za klekljano in šivano 
čipko. Kongres je minuli ko-
nec tedna potekal na Gospo-
darskem razstavišču v Lju-
bljani, od koder se je blizu 
500 obiskovalcev odpravilo 
tudi na ogled čipk v Železni-
ke, saj so imeli vodene ture 
v slovenska klekljarska sre-
dišča.

Na svetovnem čipkarskem 
kongresu so s svojimi čipka-
mi sodelovale tudi železni-
karske klekljarice. "Na raz-
stavni stojnici Občine Žele-
zniki so bile tudi največje 
mojstrovine, ki so jih v pre-
teklosti odkupila različna 
podjetja, občina in posame-
zniki ter jih hkrati turistič-
nemu društvu, imenovano 
kot 'Mala galerija čipk', dali 
v posest, da jih kot dediščino 
uporabljamo na različnih 
prireditvah," je pojasnil To-
maž Weiffenbach. Poleg 
tega so pokazali še čipke De-
žele Kranjske, kakršne kle-
kljajo danes, nekaj kleklja-
nih zaves pa tudi čipko, ki je 

nastala konec maja v sklopu 
24 ur klekljanja v Železni-
kih. Tedaj se je za istim 
punkljem zvrstilo kar 46 
klekljaric, ki so vsaka po pol 
ure vihtele kleklje s ciljem 
narediti delček čipke v širo-
kem risu z rogljički in kiti-
cami po vzorcu Vide Kejžar. 
Ker je šlo za precej veliko 
čipko, jim je uspelo nakle-
kljati dobro polovico. Čipke 
niso dokončale niti kasneje, 
pač pa taka skupaj z naved-
bo vseh sodelujočih kleklja-
ric in zgodbo, ki jo nosi s 
seboj, roma na razstave. Iz 
Ljubljane se vrača v Železni-
ke – na prihajajoče Čipkar-
ske dneve.

Že v znamenju čipk
Med 14. in 17. julijem bodo potekali 54. Čipkarski dnevi, a Železniki so zaradi svetovnega čipkarskega 
kongresa v Ljubljani že ta mesec popolnoma v znamenju čipk. 

V Galeriji Muzeja Železniki si lahko do 4. septembra ogledate razstavo Generacije čipkaric z 
izdelki domačink – od najmlajših do starejših in tudi že pokojnih mojstric. / Foto: Andrej Tarfila

V spretnostnem jahanju je bila najboljša Mateja Tompa. 
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Železniki – Na Studenem so že začeli izvajati investicijo, s 
katero bo občina v novem delu naselja zgradila pločnik 
vključno z meteorno kanalizacijo, razsvetljavo in uvozi na 
glavno cesto. Izvajalec, podjetje Eurograd, namerava s pol-
no paro začeti delati čez dober teden dni (okoli 7. julija), ko 
bodo vzpostavili polovično zaporo ceste, ki naj bi predvido-
ma trajala dva meseca.

Na Studenem kmalu polovična zapora
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Občina Žiri

Loški glas, torek, 28. junija 2016

Po 25 letih smo se vendarle 
"zbudili" tudi v Žireh, tako 
da smo skupaj z društvi pr-
vič s slovesno prireditvijo 
zaznamovali ne samo občin-
ski, ampak tudi državni pra-
znik. Res pa je, da sem pre-
cej več razmišljal, kako zbra-
ne nagovoriti ob prazniku, 
saj bi pred leti bolj z zano-
som govoril o naši novi dr-
žavi, kot to lahko naredim 
danes. Sploh potem, ko smo 
se morali skupaj boriti za 
Alpino, ki je naša in je slo-
venska. Po nekajmesečnih 
bojih v zvezi z Alpino sem 
ugotovil, da živimo v "ugra-
bljeni" državi – v ozadju so 
ljudje, ki jim včasih sploh 
ne vemo imen in ki vodijo 
stvari na način, ki absolutno 
ni dober za nas.
Po 25 letih lahko rečem, da 
čeprav bi moralo veljati 
predvsem poštenje, še ve-
dno ni tako. Ne zdi se mi 
tudi smiselno dokazovati, da 
smo vsi enaki; to, da ukra-
deš eno pašteto, ni enako, 
kot če ukradeš sto milijo-
nov. Od paštete namreč ne 
dobiš dobre pravne zaščite, 
od milijonov pa si to lahko 
privoščiš. To se preveč izko-
rišča. Na veliko stvari pa 
smo lahko tudi ponosni. 
Premalo se zavedamo, da ži-
vimo v zelo mirni deželi, 
kjer je tudi ponoči varno ho-
diti po cesti. Naša narava je 
lepa, imamo čisto vodo, ki bi 
jo v Žireh lahko pili skoraj iz 
Sore. Šolstvo in socialne sto-
ritve, s katerimi smo pogo-
sto nezadovoljni, so dosto-
pne vsem. Večkrat pa preveč 
lahkotno jemljemo določe-
ne stvari, za katere mislimo, 
da so nam kar tako dane, kot 
že omenjeno kakovostno 
šolstvo, zdravstvo in sociala. 
Nekateri to tudi izkoriščajo, 

saj po drugi strani spet ni 
nekega čuta pravičnosti, da 
bi to vsi pošteno uporabljali. 
Zato sem toliko bolj vesel 
mladih, ki niso obremenjeni 
z "zdraharstvom", ki so raz-
gledani in pozitivno narav-
nani ter se zavedajo stvari, 
ki jih imamo v Sloveniji in 
jih drugje nimajo oziroma 
jih imamo v Žireh, kje dru-
gje v Sloveniji pa mogoče 
ne. Čeprav težje pridejo do 
služb, kot je naša generacija, 
pa so zato bolj samostojni in 
smeli ter se zavedajo, da se 
morajo sami potruditi, če 
želijo kaj doseči. Mladi so 
dali svoj pečat tudi letošnji 
Muzejski noči ter s svežimi 
idejami in pogledi navdušili 
tudi starejše.
Ob koncu šolskega leta pa bi 
vsem učencem in dijakom 
ter njihovim staršem zaželel 
prijetne počitniške dni, da si 
bodo nabrali novih moči za 
novo šolsko leto. Vsem bi 
zaželel tudi več državljan-
skega ponosa; moramo biti 
ponosni na to, da smo Slo-
venci in da živimo v lastni 
državi, ki so jo naši predniki 
sanjali stoletja.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Na marsikaj smo 
lahko tudi ponosni
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Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Nov turistično-rekrea-
cijski center v Pustotniku že 
dobiva prve obrise. Potem ko 
so pred tremi leti začeli ure-
jati kopališče, so pred dnevi 
uradno odprli tudi novo igri-
šče za odbojko na mivki. Ob 
tej priložnosti so si obisko-
valci lahko ogledali prvo tek-
mo med slovenskima držav-
nima prvakinjama v odbojki 
na mivki Eriko in Simono 
Fabjan ter dvema državnima 
podprvakinjama v starostni 
kategoriji U19. Ob tem je 
Erika Fabjan izrazila upanje, 
da jim je s tekmo mogoče 
katerega od mladih Žirovcev 
uspelo navdušiti za ta šport. 
"Upam, da boste izkoristili 
igrišče in čim več poletnih 
dni preživeli na tej lokaciji," 
je še dodala. Pri občini bodo 
po besedah župana Janeza 
Žaklja letos nadaljevali z 
urejanjem nekoč degradira-
nega območja v Pustotniku, 
ki je v preteklosti služilo 
predvsem kot neuradno od-
lagališče gradbenih odpad-
kov. Zdaj na tem mestu na-

staja sodoben rekreacijski 
center. Že pred tremi leti so 
začeli urejati kopališče, na 
katerem bodo letos še beto-
nirali kopališko ploščad, ki 
bo po novem dostopna tudi z 
vozički. Kot se je potrdilo ob 
odbojkarski tekmi, pa bo tre-
ba postaviti tudi zaščitno 
mrežo okrog igrišča za od-
bojko na mivki. Sicer pa jih 

zdaj po besedah župana čaka 
predvsem papirnata vojna, 
saj so se lotili priprave pro-
storskega načrta še za preo-
stali del območja. Župan pri-
čakuje, da ga bodo pripravili 
do konca letošnjega oziroma 
začetka prihodnjega leta. 
"Najbolj zahteven del pred-
stavlja zagotavljanje poplav-
ne varnosti, saj je celotno 

območje precej vodnato. Na-
črt zato predvideva drenažo 
celotnega območja." V načr-
tu so predvideli tudi ureditev 
počivališča za avtodome in 
kampa, kar bi lahko deloma 
izvedli že do konca leta, če 
bo na voljo dovolj sredstev. 
Letos so za ta namen predvi-
deli okrog dvajset tisoč evrov, 
je pojasnil župan. Pripravlja-
jo tudi načrt nove zasaditve 
na tem območju. "Lipe, ki so 
ostale, naj bi presadili v dre-
vored, ostane pa še možnost 
visokodebelnega nasada, ki 
bo poleg sence obiskovalcem 
nudil tudi avtohtone sorte 
sadja."
Doslej so v ureditev tega ob-
močja vložili okrog sto tisoč 
evrov. Urejanja kopališča so 
se lotili v sodelovanju z 
agencijo za okolje, ki je za to 
namenila približno štiride-
set tisoč evrov. Lani pa so 
bili uspešni tudi na razpisu 
Fundacije za šport, ki je za-
gotovila slabo polovico sred-
stev od skupaj sedemdeset 
tisoč evrov za ureditev od-
bojkarskega igrišča in okoli-
ce.

Igrišče je zaživelo
V Pustotniku so sredi junija uradno odprli novo odbojkarsko igrišče, na katerem sta državni prvakinji 
sestri Fabjan že odigrali prvo tekmo.

V Pustotniku so tudi uradno odprli novo odbojkarsko 
igrišče. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Žiri – Glavni razlog za pri-
pravo rebalansa je bila po 
besedah župana Janeza Ža-
klja uskladitev vrednosti in-
vesticij z vrednostmi, ki so 
jih dosegli po podpisu izva-
jalskih pogodb z izbranimi 
izvajalci v postopkih javnega 
naročanja. Za investicije na 
Dobračevski ulici in v Javor-

nikovi grapi ter energetsko 
sanacijo vrtca so dosegli bi-
stveno nižje cene od načrto-
vanih, zato bodo omenjene 
investicije lahko v celoti iz-
vedli še letos.
Za 55 tisoč evrov so se zni-
žali stroški za obnovo ceste 
v Javornikovo grapo, 80 ti-
soč evrov so prihranili pri 
energetski sanaciji vrtca. 
Dodatna sredstva so ob tem 

zagotovili za obnovo ambu-
lantnih prostorov v zdra-
vstvenem domu. Za kom-
pletno preureditev prosto-
rov za ambulante ter nakup 
opreme za pediatrično am-
bulanto so namenili doda-
tnih 45 tisoč evrov, skupaj 
torej prek sto tisoč evrov, je 
pojasnil župan. Med dru-
gim se je namreč pokazalo, 
da bo treba krepko preure-

diti prostore, saj bosta v Ži-
reh po odhodu zdravnika 
Ratka Radoševiča v pokoj 
delovala dva zdravnika dru-
žinske medicine, Jaka Strel 
in Ivan Pecev. Pediatrična 
ambulanta pa bo obratovala 
dvakrat tedensko. Za pedia-
trično ambulanto bodo za-
gotovili ločeno čakalnico za 
bolne in zdrave otroke ter 
izolirnico.

Več denarja za ambulante
Občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna, v katerem so več 
sredstev namenili za obnovo prostorov zdravstvenega doma.

Mateja Rant

Žiri – Župan Janez Žakelj je 
tudi letos podelil priznanja 
najuspešnejšim učencem 
Osnovne šole Žiri. Kot naj 
učenci so se županove knji-
žne nagrade razveselili: 
Agnes Cankar, Drejc Čibej, 
Natalija Krek, Nika Kristan, 
Maja Krvina, Miha Tratnik, 
Vid Treven, Nikolina Vonči-
na, Tamara Humar, Ema 
Klemenčič, Kristian Mazzi-
ni, Žan Sedej, Neža Trček in 
Ema Justin. Priznanje za 
doprinos šoli pa so prejeli 
še: Ema Justin, Miha Tra-
tnik, Nika Kristan in Tama-
ra Humar. Vsem devetošol-
cem je župan ob tem zaže-
lel, naj v spominu obdržijo 

zavedanje o svojih koreni-
nah in svojem kraju ter naj 
ne pozabijo na vse lepe tre-

nutke, ki so jih preživeli s 
sošolci, prijatelji in učitelji. 
Svetoval jim je še, naj sprej-

mejo nove izzive, ki so odpi-
rajo pred njimi, in verjame-
jo vase.

Priznanja za najboljše učence
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Žiri –  Vlada je v začetku junija izdala odločbo o začasnem 
izvajanju koncesije na dimnikarskem območju Žiri. Z odloč-
bo so koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske 
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva 
okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega 
zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju 
Žiri podelili podjetju Dimnikarstvo Uroša Verača. Kot so po-
jasnili na občini, je ministrstvo za okolje in prostor sredi 
aprila objavilo ponovni javni poziv za podelitev začasne 
koncesije za dimnikarsko območje Žiri. V primeru več prijav 
je imelo prednost pri podelitvi koncesije podjetje, katerega 
sedež je najbližje središču koncesijskega območja. Kot so 
ugotovili pri okoljskem ministrstvu, podjetnik Uroš Verač 
izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Koncesija Urošu Veraču

Žiri – Podjetje M Sora je v sodelovanju s Spar Slovenija v 
začetku junija na Dobračevi odprlo že drugo franšizno tr-
govino Spar partner v Žireh. Razteza se na 464 kvadratnih 
metrih površine in ima moderno podobo trgovin Spar, 
kupcem pa je na voljo tudi 12 parkirnih mest. Izbirali bodo 
lahko med širokim izborom živilskih izdelkov različnih bla-
govnih znamk pa tudi izdelkov blagovne znamke Spar. Po-
sebno pozornost namenjajo ponudbi sadja in zelenjave, 
kjer naj bi bil velik poudarek na izdelkih slovenskih pridelo-
valcev. V sodelovanju z Loškimi mesninami so ohranili 
tudi mesnico.

Odprli že drugo Sparovo franšizno trgovino
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Mateja Rant

Žiri – Vrtec pri Osnovni šoli 
Žiri ta čas obiskuje 210 
otrok, ki so razporejeni v 12 
oddelkov. To je precej več 
kot ob ustanovitvi vrtca v 
letu 1976, ko je bilo vanj vpi-
sanih od osemdeset do sto 
otrok, je ob jubileju spomni-
la vodja vrtca Damjana Mi-
lardović. Potreba po organi-
ziranem varstvu se je po be-
sedah župana Janeza Žaklja 
pokazala v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko je hi-
ter razvoj industrije omogo-
čil zaposlitev številnim mla-
dim staršem. Tako so prvi 
zametki vrtca nastali v stano-
vanjski hiši v Polju že leta 
1962, a pravo prelomnico je 
predstavljalo leto 1976, ko so 
v Žireh dočakali odprtje na-
mensko grajenega vrtca.
Po besedah Damjane Milar-
dović je prvih deset let število 
vpisanih otrok ves čas niha-
lo, od leta 1986 pa je začelo 
stalno naraščati. Vrtec, v ka-
terem je bilo prostora za naj-
več šest oddelkov, je zato 
kmalu postal premajhen in 
leta 2003 so slovesno odprli 
vrata novega prizidka. Z do-
zidavo so pridobili tri igralni-
ce. Ob tem se Damjana Mi-
lardović spomni anekdote iz 
tistega časa z uslužbenko na 
ministrstvu za finance, ki je 
podvomila o resnični potrebi 
po povečanju vrtca. "Pokaza-
lo se je, da so bili dvomi od-
več, saj se število vpisanih 
otrok od takrat stalno pove-
čuje," se posmeje Damjana 

Milardović in doda, da so že 
tri leta kasneje uredili še do-
daten oddelek v prostorih 
osnovne šole, v šolskem letu 
2008/09 pa so dve igralnici 
uredili še v Zadružnem 
domu. Po besedah ravnatelja 
Osnovne šole Žiri Marijana 
Žaklja je bilo v vrtec največje 
število otrok vključenih v šol-
skem letu 2012/13, in sicer 
kar 231 otrok v 13 oddelkih. 
Letos bo vrtec dobil novo 
streho, izvedli bodo tudi 
energetsko sanacijo in uredi-
li sodoben sistem prezrače-
vanja. "Poleg zagotovitve 

boljših pogojev za delo bomo 
z investicijo pridobili tudi 
dve dodatni igralnici," je na-
povedal župan.
Tako kot so se spreminjali 
prostorski pogoji, pa se je 
spreminjal tudi pogled na 
otroka, ki ni bil več usmerjen 
k skupini, ampak k posame-
zniku, je poudarila Damjana 
Milardović. V ospredje so na-
mreč začeli postavljati oseb-
nostni razvoj in potrebe otro-
ka. "Predšolska vzgoja se je 
spreminjala in postajala 
otrokom vedno bolj prija-
zna." Nov nacionalni pro-

gram za vrtce pa jih tudi za-
vezuje, da otrokom ponujajo 
aktivno učenje in razmišlja-
nje. Zelo se trudijo, je še do-
dala Damjana Milardović, da 
je vrtec vpet v življenje kraja, 
zato sodelujejo s številnimi 
društvi, velik poudarek pa 
namenjajo tudi medgenera-
cijskemu sodelovanju. "Že-
lim si, da bi bil vrtec tudi v 
prihodnje del varnega, sreč-
nega otroštva in da bi bili 
vanj vključeni radovedni 
otroci, ki bi bili izziv tudi za 
zaposlene v vrtcu," je še deja-
la Damjana Milardović.

Del varnega otroštva
Vrtec pri Osnovni šoli Žiri je v juniju praznoval štiridesetletnico ustanovitve. Jubilej so zaznamovali s 
prireditvijo, na kateri so rdečo nit predstavljale žirovske pravljice z najpomembnejšimi elementi iz 
zgodovine kraja.

V praznovanje štiridesetletnice vrtca so vključili tudi žirovske pravljice. Takole so se otroci 
iz predšolske skupine v družbi vzgojiteljic in vodje vrtca postavili pred domovanje zmaja 
Lintverna.

Mateja Rant

Žiri – Na srečanju, ki so ga 
pripravili na pobudo podžu-
pana Matjaža Oblaka, so 
obudili spomine na gradnjo 
igrišča, najbolj zaslužnim za 
nastanek igrišča pa so pode-
lili tudi simbolična darila. 
Med njimi je nekaj že pokoj-
nih, zato so jih v njihovem 
imenu prevzeli bližnji soro-
dniki. Na ta način so se od-
dolžili članom gradbenega 
odbora Stanetu Veharju, An-
tonu Muru, Milanu Trevnu, 
Jožetu Poljanšku in Janku 
Rupniku pa tudi posamezni-
kom, ki so v ureditev igrišča 
vložili največ prostovoljnih 
ur, to je Francu Lukančiču, 
Francu Pečelinu, Janezu 
Mravljetu in Francu Kavčiču.
O potrebi po ureditvi igrišča 
je skupina nekaj mož začela 
razmišljati konec leta 1975. 

"Na Jezerih je nastalo novo 
naselje, v katerem je živelo 
okrog petdeset družin z 
osemdesetimi otroki. Do 
najbližjega igrišča pri osnov-
ni šoli je bil dober kilometer, 
vmes pa je bila še glavna ce-

sta," je razložil Oblak. Na 
podlagi tega so sklicali sesta-
nek, na katerem so predsta-
vili pobudo o gradnji igrišča. 
Začeli so zbirati tudi prosto-
voljne prispevke. "Darovalo 
je več kot sto družin in sku-

paj so zbrali okrog 18 tisoč 
takratnih dinarjev. V uredi-
tev igrišča pa so vložili tudi 
več kot tri tisoč prostovoljnih 
ur." Krajani so organizirali 
še veselico pri Županu, kate-
re izkupiček so prav tako na-
menili za igrišče. V začetku 
julija 1976 so tako na Jezerih 
odprli odbojkarsko in košar-
karsko igrišče, postavili pa so 
tudi nekaj igral za najmlajše. 
"Najbolj atraktiven je bil to-
bogan z mivko, ob njem pa 
sta bila tudi gugalnica in vrti-
ljak," je pojasnil Oblak.
Igrišče, ki je že pred štiride-
setimi leti povezovalo kraja-
ne, bo očitno povezovalno 
delovalo tudi v prihodnje. 
"Odločili smo se, da bomo 
podobna srečanja, kot smo 
ga pripravili ob štiridesetle-
tnici, ponovili vsak zadnji 
petek v maju," je pojasnil 
Matjaž Oblak.

Igrišče jih je spet povezalo
Na Jezerih so konec maja z družabnim srečanjem zaznamovali štiridesetletnico ureditve 
rekreacijskega igrišča Jezera 76, ki je nastalo s prostovoljnim delom in prispevki okoliških družin.

Igrišče na Jezerih že štirideset let povezuje tamkajšnje 
krajane. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Žiri – Slovenija je letos v 
okviru organizacije OIDFA 
gostiteljica 17. Mednarodne-
ga klekljarskega kongresa. V 
kongresno dogajanje se z 
več dogodki in ob finančni 
podpori Občine Žiri vklju-
čujejo tudi nosilci žirovske 
klekljarske tradicije. Pretekli 
teden so v Kulturnem sredi-
šču Stare Žiri pripravili slo-
vesno odprtje vseh žirovskih 
razstav v okviru kongresa 
OIDFA. 
V Stari šoli so tako na ogled 
razstave Čipkarske šole Žiri 
Živeti čipko – Living lace, 
razstava Ive Sobočan, stalna 
muzejska zbirka ter instala-
cija na temo čipke Franca 
Temelja in Staneta Kosmača 
Poklon žirovskim klekljari-
cam in klekljarjem. V kapeli 
Male cvetke si je mogoče 
ogledati razstavo z naslo-
vom S čipko skozi cerkveno 
leto, v Hiši klekljanih čipk 
A. Primožič 1888 pa razsta-
vo Čipke včeraj in danes. 
Klekljarsko društvo Cvetke 
se predstavlja v Galeriji 
DPD Svoboda z razstavo S 
čipko skozi življenje in v ga-

leriji Cvetke z razstavo Evro-
pa v čipki. Avlo dvorane 
DPD Svoboda pa krasi insta-
lacija čipke Mance Ahlin. 
Žirovske čipke bodo razen 
tega predstavili še v Etno-
grafskem muzeju in Me-
stnem muzeju v Ljubljani, 
Čipkarska šola Žiri pa se 
predstavlja tudi v predsedni-
ški palači. 
Že pred kongresom so v Ži-
reh izvedli dve strokovni kle-
kljarski delavnici. Marica 
Albreht je vodila delavnico z 
naslovom Cvetka z listoma 
in jabolkom, Branka Grošelj 
pa delavnico Satovje – pro-
stor, kjer domuje klekljana 
čebela. Na skupnem razstav-
nem prostoru na Gospodar-
skem razstavišču v Ljublja-
ni, ki ga je za Žiri zasnoval 
Matej Kalan, pa sta se minu-
li konec tedna enotno pred-
stavila Čipkarska šola Žiri in 
klekljarsko društvo Cvetke. 
"Želimo, da bodo udeležen-
ci 17. Mednarodnega kle-
kljarskega kongresa OIDFA 
začutili, da v Žireh živimo 
čipko oziroma je stalna 
spremljevalka življenja Ži-
rovk in Žirovcev," so še zapi-
sali ob razstavah.

Žirovska čipka se 
predstavlja svetu
V dogajanje v sklopu 17. Mednarodnega 
klekljarskega kongresa, ki se v teh dneh odvija v 
Ljubljani, se vključujejo tudi žirovski klekljarji.

Pretekli teden so v Kulturnem središču Stare Žiri slovesno 
odprli vse žirovske razstave v okviru kongresa OIDFA. 
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V članku z naslovom Adolfa lovilo osemdeset tekačev, ki je 
bil objavljen v prejšnji številki Loškega glasa, smo napačno 
zapisali ime Tina Križnar iz Kluba žirovskih študentov. Pra-
vilno je namreč Liza Križnar. Za napako se opravičujemo.
Uredništvo

Popravek

Žirovski klekljarji so svoje izdelke postavili na ogled. 
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ODPRTOST KNJIŽNICE IVANA TAVČARJA  
ŠKOFJA LOKA IN NJENIH ENOT V POLETNEM ČASU
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Bralce in obiskovalce Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka obveščamo o spremenjenem po-
letnem urniku. Obe enoti knjižnice v Škofji 
Loki, oddelka za odrasle in otroke ter mladino, 
bosta v juliju in avgustu odprti v petek ves 
dan. Prav tako smo podaljšali čas odprtosti v 
popoldanskem času do 20. ure.

Tudi letos v juliju pripravljamo več dejavnosti 
za otroke in mladino, ki jih bomo izvajali na 
našem oddelku na Nami in v enoti na Trati. 

V avgustu pa skupaj s Kinom Sora načrtujemo  
izvedbo štirih predstav letnega kina – »Kino 
nad mestom« na terasi Name v Škofji Loki.

Več podrobnosti o načrtovanih prireditvah pa 
na naši spletni strani in v medijih obveščanja.

JULIJ - AVGUST
ŠKOFJA LOKA
oba oddelka
PON. 13.00–20.00
TOR., SRE. 8.00–14.30
ČET. 13.00–20.00
PET. 8.00–20.00

TRATA
SRE. 14.00–19.00

GORENJA VAS
PON. 11.00–17.00
ČET. 13.00–19.00

POLJANE
SRE. 13.00–19.00

ŽELEZNIKI
TOR., ČET. 13.00–19.00

ŽIRI
PON. 14.00–19.00
SRE. 10.00–17.00

SOVODENJ
SRE. 14.00–16.00

Igor Kavčič

Na koncertu se boste pred-
stavili s samospevi. Kakšen 
program ste nam pripravili, 
ne dvomim, da ste izbrali 
tudi slovenske pesmi?
„Tokrat bo program popol-
noma klasičen. Prvi del bo 
sestavljen iz samospevov v 
nemškem jeziku (Robert Sc-
humann, Richard Strauss), 
drugi del pa sem seveda po-
svetila našim, slovenskim 
samospevom in slovenskim 
skladateljem. Za ta koncert 
sem izbrala le skladbe, ki so 
resnično nekaj posebnega.“

Z vami bo nastopila pianist-
ka Maren Donner, s katero 
sicer stalno sodelujete?
„Ne, to bo prvič, ko bova na-
stopili skupaj. Ko sem jo 
vprašala, ali je pripravljena 
priti v Slovenijo, da bi sku-
paj naredili koncert, je izziv 
takoj sprejela, ker v Sloveniji 
še nikoli ni bila. Gostovanja 
se zelo veseli. Prav tako pa 
se veselim tudi jaz. Zadnje 
čase veliko vadiva skupaj in 
moram priznati, da ob tem 
res uživam, saj ni le super 
pianistka, temveč tudi dobra 
oseba.“

Kakšne so sicer po prvem 
letu šolanja na Dunaju vaše 
študijske izkušnje? Najbrž 
gre za precej raznolik nabor 
študentov z vsega sveta. 
Kako ste se znašli in kaj vas 
še posebej navdušuje pri 
študiju?
„V tem študijskem letu sem 
se naučila veliko o sebi, o sa-
mostojnosti in odprtem po-
gledu na svet. Vsak dan se 

srečujem in sodelujem s po-
polnoma različnimi ljudmi 
iz različnih kultur in zato je 
treba biti pripravljen in od-
prt za vse. Nabor je resnično 
raznolik – študentje prihaja-
mo od vsepovsod (Španija, 
Makedonija, Islandija, Veli-
ka Britanija, Francija, Italija, 
Hrvaška, Nemčija, Avstrija, 
Armenija, Rusija, Koreja, 
Kitajska ...). Na začetku je 
bilo kar malo težko, saj je, še 
preden se vse začne, treba 
urediti kar nekaj stvari. Za-
četek je vedno najtežji, po-
tem pa že steče. Študentje, 
ki živimo proč od doma, 
smo med seboj zelo poveza-
ni, skupaj preživimo veliko 
časa in si pomagamo, ko gre 

kaj narobe. Pri študiju me 
najbolj navdušuje to, da se 
učim točno to, kar resnično 
potrebujem za svoj poklic. 
Vsak profesor je usposo-
bljen, da iz svojega področja 
poučuje pevce. Vse je posve-
čeno petju, pripravi na po-
klic in razvijanju pevske 
osebnosti. To mi je res 
všeč.“

Predvidevam, da se šolate za 
operno petje, pa vendar – 
katera glasbena zvrst vam je 
kot pevki prav tako še pose-
bej blizu?
„Poleg klasične glasbe mi je 
seveda – kot vsem mladim 
– všeč moderna pop glasba. 
Posebej rada pa imam film-

sko glasbo in avtonomne iz-
vajalce, kot je na primer 
Enya.“

Kako pogosto se vračate do-
mov, kako “rešujete” trenut-
ke domotožja?
„Domov se vračam povpreč-
no enkrat na mesec. Ko sem 
na Dunaju, ne čutim domo-
tožja, ker se z domačimi čez 
dan slišimo po telefonu, si 
tipkamo ... in je skoraj tako, 
kot da smo skupaj. Slovesi 
so običajno najtežji.“

Mar Donava lahko nadome-
sti Soro?
„Hmm ... dom bo vedno 
dom. Dom je tam, kjer so 
ljudje, ki jih imaš rad. Je pa 
res, da mora človek tudi od 
doma, da se lahko česa v ži-
vljenju nauči. Tako tudi 
dom bolj ceniš in vedno se 
je lepo vračati nazaj. Upam 
pa le, da bom poleg Donave 
imela priložnost pobližje 
spoznati še kakšno drugo 
reko.“

Še se spomnite Maje Triler 
iz oddaje Slovenija ima ta-
lent?
„Ja, spomnim se štirinajstle-
tne Maje, ki si je takrat žele-
la nastopiti pred slovensko 
javnostjo. Moram pa reči, da 
sem od takrat z glasbo doži-
vela že veliko trenutkov, ki 
so bili za mojo glasbeno pot 
bolj odločilni in pomembni 
ter ostajajo v meni kot drag 
spomin. Danes se zavedam, 
da je za razvoj talenta po-
trebno veliko truda, časa in 
odrekanja pa tudi malce sre-
če in pripravljenosti, da tve-
gaš.“

Vse je posvečeno petju
Maja Triler iz Železnikov letos zaključuje prvi letnik šolanja petja na Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost (Universität für Musik und Darstellende Kunst) na Dunaju. V petek, 8. julija, 
ob 20. uri se bo na koncertu v Sokolskem domu v Škofji Loki predstavila s samospevi. 

Maja Triler je za koncert samospevov izbrala skladbe, ki so 
nekaj posebnega. / Foto: arhiv Maje Triler

Igor Kavčič

Škofja Loka – Urh Sobočan, 
mladi oblikovalec, se pred-
stavlja s čipkami, ki so hkra-
ti tudi umetniške slike. Nje-
gova dela so plod družinske 
tradicije klekljanja čipk, ki v 
družini Sobočan traja že šti-
ri generacije. Svoje znanje 
sta združila stara mama, 
zdaj že pokojna Iva Sobo-
čan, ki je veljala za eno naj-
boljših klekljaric v Žireh, in 
njen vnuk Urh Sobočan, na-
darjeni ter doma in v tujini 

izšolani oblikovalec. „Plod 
njunega sodelovanja je pro-
jekt "Vrnitev", ki združuje 
sodobno ilustracijo s tradici-
onalno slovensko čipko,“ je 
ob razstavi povedala vodja 
galerijske dejavnosti v So-
kolskem domu Agata Pavlo-
vec. Hkrati pa je že ob pr-
vem pogledu na njune stva-
ritve vidno, da je čipka po-
drejena zgodbi ter da imajo 
raznoliki vzorci, stkani v ce-
loto, na „sliki“ pomembno 
vlogo. Razstava bo na ogled 
še do 4. julija.

Čipke z zgodbo

Ker je Urh Sobočan trenutno v tujini, so odprtje razstave 
pospremili člani njegove družine. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Škofja Loka – Razstava, ki je 
že na odprtje privabila veli-
ko ljudi, ima več sklopov, v 
katerih čipke spoznavamo 
skozi tehnološki, etnološki 
in promocijski vidik. V uvo-
dnem delu razstave se naj-
prej srečamo z množico kle-
kljev, skupaj je na ogled kar 
sto po obliki enakih, po vse-
bini pa še kako različnih pa-
rov. Predstavljeni so namreč 
kleklji, izdelani iz sto različ-
nih vrst lesa dreves, grmov 
in celo korenin, ki rastejo v 
Sloveniji. Na nasprotni steni 
je predstavljenih sto tekstil-
nih materialov za čipke, 
predvsem sukancev, ki se 
razlikujejo po strukturi, bar-
vah, konstrukciji. Čudovita 
je zbirka od petdeset do sto 
let starih vzorcev, ki so s po-
močjo pridnih klekljaric do-
bile tudi končno podobo v 
čipkah. Posebej zanimiv je 

tudi pribor za klekljanje, ki 
je izdelan po starem, preden 
so brnele stružnice in so pri-
šle v uporabo železne buci-
ke. Jernej je v ta namen 
punkelj napolnil z zmletim 
listjem in ga „oblekel“ v roč-
no tkan lan. Kleklji so iz 
lesa, želodov in šišk, name-
sto bucik pa so trni češmina. 
Na ogled je tudi najstarejši 
ročni tisk pri nas, tako ime-
novani modrotisk. Z njim je 
na razstavi oblečena prava 
družina punkljev, od majh-
nih do velikih.
Največja atrakcija razstave je 
največji punkelj na svetu, 
tako imenovani Zamorec. 
Po Jemčevih besedah je Za-
morec poleg svoje posebno-
sti tudi povezovalni ele-
ment, saj ga od novega leta 
naprej, ko smo ga prvič 
predstavili, hodijo klekljat 
klekljarice iz vse Slovenije. 
Razstava bo na ogled še do 
4. julija.

Jubilej za Čipke Mojca

V Sokolskem domu je na ogled razstava 
Skrivnosti čipke in 30 let podjetja Čipke Mojca.  

Posebnost na razstavi je 240 centimetrov dolg punkelj, 
imenovan Zamorec, z veliko čipko, ki jo je od novega leta 
naprej klekljalo že več kot dvesto parov rok. / Foto: Tina Dokl
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www.visitkranj.si

Z BIG BAND RTVSLO
DARJA ŠVAJGER, NUŠA DERENDA IN ALENKA GODEC

PETEK
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JM JAZZ WORLD ORCHESTRA 
& LOIS BONILLA
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SOBOTA

16. 7.16. 7.
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TABU • GRUPA VIGOR • HAMO & TRIBUTE TO 
LOVE • KLAPA KAMPANEL • SAMUEL LUCAS 
• DJOMLA KS • KINGSTON • VESELI SVATJE 
• KRANSKA KUHNA • OTROŠKI KRANFEST • 
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI • 
in še mnogo več ...

KRANFEST
34. TRADICIONALNA KRANJSKA NOČ

21. do 23. julij 2016

NA VEČ KOT 
DESETIH

PRIZORIŠČIH

www.visitkranj.com

VSTOP PROST!

Danica Zavrl Žlebir

Sveti Andrej – Ta slovenski 
projekt je v Evropi edin-
stven: skupina posamezni-
kov se srečuje redno enkrat 
tedensko, v poldrugo uro 
dolgem druženju pa se po-
govarjajo o temah, ki člane 
povezujejo. Neguje se kultu-

ra poslušanja, ki je pogoj za 
poglobljen pogovor, udele-
ženci aktivno sodelujejo in 
drug z drugim izmenjujejo 
svoje življenjske izkušnje. 
Srečanja potekajo pod vod-
stvom usposobljenih vodi-
teljev, sicer pa gre običajno 
za skupine do deset članov, 
o skupinah starih za samo-

pomoč izvemo na spletni 
strani Zveze društev za so-
cialno gerontologijo Slove-
nije. 
V Sloveniji skupine delujejo 
od leta 1987, tudi na Škofje-
loškem obstajajo že dve de-
setletji. O dobro razviti lo-
kalni mreži se je na srečanju 
na Svetem Andreju, ki so ga 

že desetič zapored pripravile 
skupine s škofjeloškega ob-
močja, pohvalno izrazila Zo-
rica Škorc, predsednica Zve-
ze društev za socialno ge-
rontologijo. In res, v štirih 
občinah deluje dvanajst sku-
pin starih za samopomoč, 
osem pri Območnem zdru-
ženju Rdečega križa Škofja 
Loka in štiri v Centru slepih, 
slabovidnih in starejših. Na-
deli so si imena: Vrtnice, 
Cvetje v jeseni, Frklje, Klas, 
Zimzelen, Zarja, Srečanje, 
Jesenski žarki, Šmarnice, 
Zvončki, Klepet in Grozdje, 
povesta koordinatorki sku-
pin Marija Kastelec in Ro-
mana Kumer. Srečanja na 
Sv. Andreju so se ob stotniji 
članov (predvsem članic) 
skupin udeležila tudi pred-
sednica Rdečega križa na 
Škofjeloškem Milena Mi-
klavčič, že omenjena Zorica 
Škorc in župan občine Gore-
nja vas Poljane Milan Ča-
dež. Nastopili so otroci iz 
vrtca v Žireh, citrar Stane, 
predstavile so se posamezne 

skupine, ki so na koncu tudi 
skupaj zapele. Vmes so se 
tudi razgibavali in poslušali 
predavanje Nine Pisk o 
zdravilih. Spomnili so se 
tudi svojih pokojnih vodite-
ljev Milene Pisk, Ludvika 
Bernika in Olge Bandelj.
Da se radi družijo in jim je 

skupaj lepo, pa so povedali 
član in članice skupine Vr-
tnice, ki jo vodita Marica 
Ravnikar in Nevenka Bene-
dičič. Včasih druženje pote-
ka ob ročnih delih in nekaj 
svojih izdelkov so Vrtnice 
razstavile tudi ob srečanju 
na Sv. Andreju.

Skrbijo, da je starost lepša
Skupine starih za samopomoč, projekt, ki je v Sloveniji star že skoraj trideset let in zajema blizu petsto skupin, uspešno deluje tudi na Škofjeloškem. 

Član in članice skupine Vrtnice / Foto: Andrej Tarfila

Deseto srečanje na Sv. Andreju / Foto: Andrej Tarfila
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HUMANITARNA AKCIJA - 
POMAGAM ANI!
Sem ANA, radovedna in družabna najstnica.  

A imam cerebralno paralizo in potrebujem  
tvojo pomoč.

Pomagaj Ani!
Za nakup rabljenega kombija pošlji SMS na 

1919 s pripisom ANA5 in prispevali boste 5 € 
za nakup rabljenega kombija za Ano.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj organizira 
humanitarno akcijo – POMAGAM ANI. Poleg SMS sporočil,  
lahko donirate tudi z nakazilom na transakcijski račun RKS 
Območno združenje Kranj, št. 07000-0000100776 s skli-
cem 00 05-2016 in pripisom POMAGAM ANI. 

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma  
Slovenije, Izimobila, Debitela, Telemacha in SiMobila. Pra-
vila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so 
objavljeni na spletni strani www.kranj.ozrk.si.
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Škofja Loka je 
še enkrat več dokazala, da je 
tudi tekaško mesto. Tek šti-
rih mostov je ena najbolj 
prepoznavnih prireditev, ki 
je v Škofjo Loko 10. in 11. ju-
nija privabila več kot deset 
tisoč ljudi. Nekateri so tekli, 
drugi navijali, tretji so prišli 
zaradi zanimivega spremlje-
valnega programa ...
Največ tekačev je bilo na 
nočnem teku na 10 km. Te-
klo je 577 moških in 453 žen-
sk, poleg njih pa še 156 šta-
fet. Na startni listi je bilo 
1314 udeležencev, končni re-
zultat pa je vpisalo 1186 teka-
čev in tekačic. Številka je še 
višja kot lani. Skupaj z vrtče-
vskimi in osnovnošolskimi 
teki ter tekom s kužki je bilo 
v tekaškem delu okrog 2300 
udeležencev. Desetka je le-
tos ponudila troboj za zma-
go treh odličnih tekačev: Do-
lenjca Primoža Kobeta, Do-
mna Hafnerja z Gabrške 
Gore in Romana Kejžarja iz 

Sorice. Zmage se je z novim 
rekordom proge (31:19) vese-
lil Kobe (Asics Frontrunner 
Slovenija), ki je na Tek štirih 
mostov prišel prvič. "Prišel 
sem predvsem zaradi obve-
znosti do sponzorja. Zmage 
nisem pričakoval, saj zaradi 
poškodbe že dolgo nisem 
tekmoval, poleg tega po-
škodba še ni povsem prete-
klost. Odločitev je padla na 
vzponu na sedmem kilome-
tru, kjer je najprej odpadel 
Roman. Napadel sem na 
vrhu vzpona, pa nato še en-
krat in potem mi Domen ni 
več mogel slediti. Obema je 
bilo težko, saj je bil tempo v 
tem delu krepko pod tremi 
minutami na kilometer. Or-
ganizacija in vzdušje sta me 
presenetila v pozitivnem 
smislu. To je eden boljših 
tekov v Sloveniji. Še bom 
prišel in s seboj pripeljal 
tudi tekače svojega kluba," je 
povedal novi rekorder proge. 
Za dve sekundi je izboljšal 
lanski čas Toneta Kosmača. 
Hafner je bil drugi (31:44), 

Kejžar (ŠD Sorica - Mizuno) 
pa tretji in je s časom 31:48 
dokazal, da je še vedno izje-
men tekač. Med ženskami je 
zmagala Katja Juhart iz 
Domžal s časom 38 minut in 
16 sekund, druga je bila 
Neja Kršinar (Happy Gym, 
38:21), tretja pa Barbara Čer-
nič (38:57). V konkurenci 
štafet sta bila med moškimi 
najhitrejša Gorazd Šorn in 
Janez Uršič (ŠD Utrip, 
35:13), med ženskami Špa-
rovki Valerija Mrak in Silva 
Podjed (44:19), pri mešanih 
štafetah pa HitoTRIozidaza 
v postavi Jurij Hanžel in 
Mojca Hafner (40:19). 
Tekaški del dnevnega doga-
janja je bil v znamenju 
otrok. Dopoldne so na ne-
tekmovalnem teku tekli vr-
tčevski otroci, popoldne pa 
še osnovnošolci: od 1. do 5. 
razreda na netekmovalnem 
teku, od 6. do 9. razreda pa 
so se pomerili na teku za po-
kal štirih županov. V svojih 
rokah so ga obdržali učenci 
OŠ Ivana Groharja. Priredi-

tev je imela tudi dobrodelno 
noto, saj so en evro od vsake 
prijavnine namenili družini 
tragično preminulega 43-le-
tnega Škofjeločana, ki je za-

pustil ženo in štiri otroke. 
Zbrali so 1400 evrov.
Organizatorji, Športna zveza 
Škofja Loka in Društvo T4M, 
so bili deležni pohval. Kot je 

dejal Igor Drakulič, direktor 
prireditve, so zadovoljni in se 
že pripravljajo na naslednji 
Tek štirih mostov. Datum je 
znan: 17. junij 2017.

Novi mejniki Teka štirih mostov
Peta izvedba Teka štirih mostov je prinesla nova zmagovalca: Primoža Kobeta, ki je postavil nov rekord, in Katjo Juhart. V tekaškem delu prireditve je bilo 
okrog dva tisoč tristo udeležencev, ki so si enotni: "To je tek, ki ga je treba doživeti." Organizatorji sporočajo: "Se vidimo 17. junija 2017."

Na nočnem teku je teklo skoraj tisoč dvesto tekačic in tekačev vseh generacij.

Tek štirih mostov je tudi tek za najmlajše. Dopoldne so tekli vrtčevski otroci.

Organizatorji so poskrbeli za zanimiv športno-zabavni spremljevalni program, ki je 
vključeval tudi podelitev priznanj mladim športnikom in njihovim trenerjem. Prejeli so jih 
tudi smučarji SK Alpetour.
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Simon Šubic

Škofja Loka – Balinarji ak-
tualnega državnega prvaka 
Lokateksa Trate so na za-
ključnem turnirju evropske-
ga klubskega pokala, na ka-
terem so sredi meseca v ita-
lijanskem Saviglianu sode-
lovali še francoski CRO 
Lyon ter italijanska kluba 
Pontese in La Perosina, po-
stali evropski klubski pod-
prvaki. V polfinalu so z mi-
nimalno zmago 12:10 prese-
netili favoriziranega trikra-
tnega evropskega prvaka 
CRO Lyon, v finalu (6:16) 
pa je bil Pontese, za katere-
ga igrajo kar štirje Slovenci 
(Jasmin Čauševič, Gregor 
Sever, Aleš Borčnik in Da-
vor Janžič), vendarle pretrd 
oreh. Gre za največji uspeh 
v bogati zgodovini najuspe-
šnejšega slovenskega bali-
narskega kolektiva, saj so 
dvanajstkratni državni pr-
vaki v evropski konkurenci 
doslej najvišje posegli po 3. 
mestu leta 2000. Hkrati so 
Tračani izenačili najboljši 
rezultat, ki so ga slovenski 
klubi dosegli v evropskem 
pokalu – druga sta bila tudi 
Mlinar Padna (2002) in lju-
bljanski Krim (2009). 
Nastop v finalu evropskega 
klubskega pokala je bil za 
Lokateks Trato povsem ne-
nadejan, saj so zaradi slab-
ših rezultatov, ki jih njihovi 
tekmovalci dosegajo v hitro-
stnih preizkušnjah, vsako 
evropsko preizkušnjo že 
vnaprej začeli s šestimi toč-
kami zaostanka, kar je sko-
raj četrtina od skupno 22 
točk, ki so vsako tekmo na 
razpolago. Zarečenega kru-
ha se je najedel tudi nekda-
nji reprezentant Uroš Ve-

har, ki si je letošnjo sezono 
nameraval vzeti odmor, a 
so ga zaradi težav s poškod-
bami nekaterih igralcev v 
začetku sezone ponovno 
aktivirali, kar je odločilno 
pripomoglo na poti Lokate-
ksa Trate do osvojitve nove-
ga naslova državnega prva-
ka in evropskega finala. 
"Evropski pokal bomo odi-
grali po najboljših močeh, a 
realnost je pač takšna, da 
imamo preslabo kakovost 
za najboljše francoske, itali-
janske in hrvaške klube," je 
evropski prvak v natanč-
nem zbijanju iz leta 1996 
in svetovni prvak v dvojicah 
iz leta 1999 napovedal pred 
četrtfinalnim srečanjem z 
zagrebškim Zrinjevcem. A 
kot je dejal vodja ekipe Sil-
vo Korošak, so k letošnje-
mu uspehu pripomogle 
predvsem srčnost, borbe-
nost in ogromne izkušnje 
njihovih balinarjev: »Zri-
njevac je vrhunska, a še 
precej mlada ekipa, kar se 
je pokazalo pri končnih 
igrah na drugi tekmi na 
Trati, ko je šlo za vse ali nič. 
Tedaj so v ospredje stopile 
izkušnje naših igralcev, ki 
so odigrali že nešteto odlo-
čilnih tekem. Ne nazadnje 
so poleg borbenosti prav 
naše izkušnje odločilno pri-
pomogle k zmagi v evrop-
skem polfinalu z največjim 
favoritom turnirja CRO Ly-
onom. Francoskih igralcev 
je na koncu namreč malo 
zmanjkalo, izdali so jih živ-
ci, nas pač ne.«
"Ne vem, ali bomo kaj take-
ga še doživeli v klubu, ki 
ima že več kot tridesetletno 
tradicijo. Igralci so pokazali, 
da v športu ne odloča samo 
denar, ampak tudi veliko 

Lokateks Trata 
evropski podprvak
Po nenadejani zmagi proti hrvaškem Zrinjevcu v četrtfinalu evropskega 
pokala so balinarji Lokateksa Trate s presenečenji velikanov evropskega 
klubskega balinanja nadaljevali tudi na zaključnem turnirju četverice.

Balinarji Lokateksa Trate, aktualni evropski podprvaki, so zgodovinski uspeh že proslavili 
tudi z zvestimi navijači. 

Maja Bertoncelj

Železniki – Ljubitelji bencin-
skega športa boste ta konec 
tedna lahko uživali v ogledu 
3. Rallyja Železniki, ki bo 
štel za državno prvenstvo. 
Skupna dolžina relija je 
okrog 190 km, pred vozniki 
bo devet hitrostnih preizku-
šenj, od tega štiri različne. 
Dirkači bodo v Železnike 
prišli v petek, 1. julija, ko bo 
ob 20. uri tudi ceremonialni 
start na parkirišču pred ob-
čino. Vožnje bodo v soboto, 

2. julija. Start prve hitrostne 
preizkušnje bo ob 8.30. Prvi 
dve bosta v Davči, naslednji 
v Sorici, sledita dve v Pod-
lonku in dve v Dražgošah. 
Na koncu bo še Power stage 
Dražgoše. Konec dirke bo 
okrog 20. ure. Na trasi relija 
bo zapora cest. Organizator 
relija je Športno društvo 
Omikron plus. 
To bo letošnji četrti izmed 
sedmih relijev za državno 
prvenstvo. Obeta se zanimiv 
boj za zmago med najboljši-
mi slovenskimi vozniki.

Relisti prihajajo  
v Železnike

Konec tedna bo potekal 3. Rally Železniki.

srce in izkušnje. Premagati 
Zrinjevac in CRO Lyon, ki 
sta zame trenutno med naj-
boljšim klubi v Evropi, je 
zares zgodovinski uspeh. 
Bili smo že tretji v Evropi, a 
letošnji uspeh je zame veli-
ko večji," pa je po zgodovin-
skem uspehu traških bali-
narjev povedal njihov dolgo-
letni predsednik Bojan Bu-
den.  
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Ana Šubic

Železniki – Vzajemna, zdra-
vstvena zavarovalnica, je po-
slovalnico v Železnikih od-
prla v objektu na Češnjici 9, 
kjer si deli prostore s Turi-
stičnim društvom Železni-
ki. Gre za njihovo sedmo 
poslovalnico na Gorenjskem 
in drugo na škofjeloškem 
območju, ena namreč že de-
luje v Škofji Loki. "V Žele-
znikih zelo dobro sodeluje-
mo z uspešnimi podjetji, 
zato smo jim svoje storitve 
in dober servis želeli čim 
bolj približati. Po drugi stra-
ni pa v Železnikih pravza-
prav niti ni drugih zavaro-
valnic in smo sedaj še bolje 
dostopni tudi prebivalcem 
za hitrejše urejanje oz. skle-
nitve zavarovanj," je pouda-
rila Nina Mrkulič, svetoval-
ka Vzajemne v poslovalnici 
v Železnikih.

Vzajemna je največja speciali-
zirana zavarovalnica za pro-
stovoljna zdravstvena zavaro-
vanja v Sloveniji. Njihovo 

osnovno dejavnost predsta-
vljajo dopolnilna zdravstvena 
zavarovanja, poleg tega pa nu-
dijo tudi široko paleto drugih 

zdravstvenih zavarovanj, med 
katerimi velja ta čas posebej 
izpostaviti zavarovanje z me-
dicinsko asistenco v tujini.

Poslovalnica Vzajemne  
tudi v Železnikih
Junija je zdravstvena zavarovalnica Vzajemna odprla novo poslovalnico v Železnikih. 

Nina Mrkulič, svetovalka Vzajemne v poslovalnici v Železnikih 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pomlad je na 
Škofjeloškem naznanil te-
den podeželja in z njim 
srečanje starodobnih kole-
sarjev. Letos se jih je na po-
vabilo društva Rovtarji, 
društva za smučanje in ko-
lesarjenje po starem, od-
zvalo kakih šestdeset.
Kot je povedal njihov pred-
sednik Brane Tavčar, so pri-
šli člani društev iz vse Slo-
venije pa tudi iz Avstrije in 
Hrvaške. Ko so se na staro-
dobnih kolesih in v pripa-

dajoči opravi pokazali Loča-
nom in obiskovalcem prire-
ditve ob začetku tedna po-
deželja, so se nastavili foto-
aparatu na grajskem hribu, 
kjer pozimi običajno tek-
mujejo v smučanju po sta-
rem. Nato so se podali na 
krožno pot, ki jih je iz Ško-
fje Loke vodila v Puštal, na 
Suho, prek Virmaš, Sv. 
Duha, Dorfarij, Žabnice in 
Bitenj v Stražišče, kjer so 
obiskali muzej motorjev 
Milana Hafnarja. Ta slovi 
po popolni zbirki vseh tipov 
Tomosovih motorjev. 

Na starodobnih kolesih
Tudi letošnjo zadnjo majsko soboto so dogajanje v škofjeloškem mestnem jedru popestrili kolesarji 
po starem.

Kolesarji po starem na grajskem hribu / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Medobčinsko 
društvo invalidov Škofja 
Loka vključuje člane iz ob-
čin na Škofjeloškem. Tradi-
cionalno srečanje, ki so ga 
letos pripravili sredi junija, 
je bilo že 42. po vrsti. Dru-
štvo šteje 276 članic in čla-
nov, srečanja v jedilnici na 
Podnu se jih je udeležila 
kaka petina. 
Udeležence je nagovorila 
predsednica Marija Košir, ki 
je pozdravila tudi goste dru-

štev invalidov iz sosednjih 
občin, srečanje je obiskal 
tudi škofjeloški župan Miha 
Ješe. Prišel je z zgodovinske-
ga festivala Historial, oble-
čen v srednjeveški kostum, 
spremljal pa ga je zamorec z 
loškega grba. Glasbenika iz 
Železnikov sta druščino v 
uvodu spravila v židano vo-
ljo, lahko so zapeli skupaj z 
vokalno skupino Mavrica, 
prisluhnili mladim iz Glas-
bene šole Škofja Loka in uži-
vali ob plesnem nastopu Fol-
klorne skupine Škofja Loka.  

Srečali so se invalidi

Tradicionalno srečanje članov Medobčinskega 
društva invalidov Škofja Loka

Zapeli so skupaj z vokalno skupino Mavrica. / Foto: Andrej Tarfila

Nastop škofjeloških folklornikov / Foto: Andrej Tarfila

Drugi julijski petek je bil Mestni trg znova poln pisanih stoj-
nic, saj je potekel prvi letošnji LUFt – Loški umetniški festi-
val. Na stojnicah se je predstavilo več kot štirideset različnih 
ustvarjalcev in ustvarjalk, obiskovalci pa njihovih izdelkov 
niso le občudovali, ampak so jih lahko tudi kupili. Poskrblje-
no je bilo tudi za glasbo, na posebni stojnici pa se je pred-
stavil Mestni pihalni orkester Škofja Loka. Obiskovalci so 
lahko preizkusili njihove instrumente, nad čimer so bili nav-
dušeni zlasti mladi. Za LUFtarčke in LUFtarke so pripravili 
tudi umetniško delavnico, za tiste, ki raje migajo, pa so bile 
na voljo športne delavnice in športni poligon. Organizatorji 
že napovedujejo julijski LUFt z Ano Desetnico, ki bo v me-
stu potekal v soboto, 9. julija, med 9. in 22. uro.

Uživali so na LUFTu

Kot vedno so bile stojnice s ponudbo različnih ustvarjalcev 
dobro obiskane. 

Na starodobnih kolesih staro in mlado / Foto: Tina Dokl
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