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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kot je ob deset
letnici delovanja dnevnega 
centra povedala direktorica 
Centra za socialno delo Ško
fja Loka Ivana Košir Erman, 
so bili preventivnovzgojni 
programi prvotno namenje
ni otrokom in mladostni
kom iz družin, ki jih je 
obravnaval center. Dnevni 
center pa že desetletje ob po
poldnevih vabi vse otroke in 
mladostnike od šestega do 
osemnajstega leta starosti, ki 
imajo učne težave, se sreču
jejo z različnimi življenjski
mi stiskami ali pa želijo 
samo koristno in prijetno 
preživljati prosti čas. Temu 
je namenjenih veliko aktiv
nosti, tematskih in ustvarjal
nih delavnic, predavanj, izle
tov, večdnevnih taborov, vse 
z namenom, da mlade kar 
najbolje opremijo za življe
nje. Del svojih ustvarjalnih 
dejavnosti so udeleženci po
kazali tudi na prireditvi ob 
obletnici centra. Popoldne 
(čeprav deževno) so preživeli 
ob zabavni orientaciji po sle
deh desetih let, ki jo je zanje 
pripravilo društvo Lenuh, 
nato pa v družbi staršev, za
poslenih v centru, tamkaj
šnjih prostovoljcev (trenutno 
sta med njimi tudi dva iz 
tujine) in gostov pripravili 
prireditev z lutkovno pred
stavo in pogostitvijo. Pridru
žil se jim je tudi škofjeloški 

podžupan Tine Radinja s 
čestitkami zaslužnim, da v 
dnevnem centru lahko otro
ci in mladi kvalitetno in za
bavno preživljajo svoj prosti 
čas. »Pomembno je, da ima
mo programe, ki mlade pod
prejo, če v času odraščanja 
zaidejo v stisko,« je poudaril. 
Škofja Loka ima sedaj že tri 
dnevne centre, dva od njih v 
okrilju centra za socialno 
delo in tretjega, ki ga izvaja 
zasebni zavod. Prvo leto je 
bilo v dnevnem centru, ki ga 

označuje grška črka om in 
geslo Om moj drugi dom, 
54 otrok in mladostnikov, 
sedaj jih je že dvesto, od 
tega 112 v kletnih prostorih 
centra za socialno delo, 86 
pa v prostorih v Podlubniku. 
Prvo leto je program finan
cirala Občina Škofja Loka, 
že naslednje leto pa se je kot 
sofinancer pridružilo tudi 
Ministrstvo za delo, druži
no, socialne zadeve in enake 
možnosti. In še nekaj šte
vilk, ki jih je zbrala vodja 

centra Vesna Žibert: okoli 
2050 ur so v povprečju me
sečno v dnevnem centru 
preživeli otroci in mlados
tniki, dnevno se ob popol
dnevih zbere povprečno 20 
otrok in mladih, v desetih 
letih se jih je zvrstilo 427, 
skupaj z zaposlenimi, pro
stovoljci, javnimi delavci in 
drugimi, ki delajo z njimi, je 
to 566 ljudi, vsak s svojim 
pomembnim prispevkom k 
zdravemu odraščanju otrok 
in mladostnikov.

Center, ki je pustil sled
Na Centru za socialno delo Škofja Loka so že leta 1991 začeli izvajati programe preventivne vzgojne 
dejavnosti, pred desetimi leti pa ustanovili prvi dnevni center za otroke in mladostnike. 

V Dnevnem centru za otroke in mladostnike so proslavili deset let dela. / Foto: Andrej Tarfila
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Škofja Loka – Nadučitelj 
Slavko Flis je leta 1897 usta
novil olepševalno društvo 
skupaj s 56 ustanovnimi 
člani in močno vplival na 
miselnost domačinov v 
smeri razvoja turizma, o za
četkih škofjeloškega turiz
ma pove Marko Pleško, 
strokovni sodelavec Turi
stičnega društva Škofja 
Loka. Slednje je sicer nasta
lo po drugi svetovni vojni 
1952 in nadaljuje tradicijo, 
ki so jo začeli Flis in njegovi 
somišljeniki. Letošnji jubi
lej je namenjen prav njim 
in času, ko so olepševali 
Loko, zasajali drevesa v me
stu, zgradili prvo turistično 
pot (danes imenovano Fli
sova), krepili turistično mi
selnost domačinov, ki je 
bila po njihovi zaslugi na
klonjena takratnim letovi
ščarjem. Loka je na Štemar
jih v začetku prejšnjega sto
letja dobila svoj prvi hotel, 
turisti so se radi zadrževali 
na njegovem senčnem vrtu. 
Obiskovali so loške gostilne 
z dobro hrano, se sprehajali 
po neokrnjeni naravi, v me
sto so jih vabili redni sejmi, 

promenadni koncerti (pred 
141 leti je nastal tudi mestni 
pihalni orkester), kopališča 
ob Selški Sori, ločena na 
moški in ženski del. Turiz
mu v tem času bo posveče
na tudi razstava starih raz
glednic, ki jo bodo odprli 
29. septembra v Sokolskem 
domu. Imenovali so jo Loka 
v času Slavka Flisa.
Današnji turistični delavci 
nadaljujejo tradicijo Slavka 
Flisa: s promocijskimi ma
teriali, z vzdrževanjem Fli
sove poti, ki se deloma pre
kriva z današnjo tematsko 
potjo treh gradov in škofje
loško trim stezo, z ostalimi 
tematskimi potmi, s pove
zanostjo z ostalimi akterji 
na področju turizma. Osred
nja prireditev ob 120letnici 
škofjeloškega turizma bo v 
petek, 29. septembra, ob 19. 
uri v Sokolskem domu. 
Predsednica TD Škofja Loka 
Monika Tavčar napoveduje 
predstavitev razvoja turiz
ma, glasbeni program z do
mačimi glasbenimi mojstri 
Milošem Mlejnikom, Tone
tom Potočnikom in Gru
dnovimi Šmiklami ter pode
litev priznanj. 

Jubilej loškega 
turizma
Konec tedna bodo v Škofji Loki slovesno 
zaznamovali sto dvajset let, kar je Slavko Flis z 
ustanovitvijo olepševalnega društva postavil 
temelje loškega turizma. 

Monika Tavčar in Marko Pleško / Foto: Andrej Tarfila
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Namesto 
parkirišča 
trg
Drugo septembrsko 
soboto so v Škofji Loki 
slavnostno odprli novi 
Trg pod gradom.
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Radio v 
najlepših 
letih
Septembra je z 
dnevom odprtih vrat 
praznoval Radio Sora. 
Na rojstni dan so ga 
obiskali številni gostje.
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ŠKOFJA LOKA

Namesto parkirišča trg
Drugo septembrsko soboto 
so v Škofji Loki slavnostno 
odprli novi Trg pod gradom. 
V preteklosti parkirišče je po-
stalo prizorišče kulturnih in 
športnih dogodkov ter me-
sto srečanj meščanov in obi-
skovalcev.
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GORENJA VAS - POLJANE

Priznanje za ohranjanje 
dediščine
Občina Gorenja vas - Polja-
ne je pred petimi leti po ko-
rakih začela oživljati in po-
stopoma obnavljati Tavčar-
jev dvorec, za kar so doča-
kali priznanje tudi s strani 
države.
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ŽELEZNIKI

Vezi še okrepili
V italijanskem Innichenu bo 
do sredine oktobra na ogled 
razstava Mince in Bojana 
Rihtaršiča z naslovom Arhi-
tektura prostora v detajlih.
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ŽIRI

Ob jubileju novo 
gasilsko vozilo
V Prostovoljnem gasilskem 
društvu (PGD) Dobračeva so 
sredi avgusta zaznamovali 
115-letnico delovanja društva, 
za češnjo na torti pa so poskr-
beli z uradnim prevzemom 
novega gasilskega vozila. 

stran 10
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Loški glas, torek, 26. septembra 2017

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, 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, Andrej Tarfila, Matic Zorman

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Lo ški glas, št. 9/let nik VI, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 77, ki je iz šel 26. septembra 2017.
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: 1,85 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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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Osnovni šoli 
Škofja Loka Mesto so šolsko 
leto začeli v obnovljeni telo-
vadnici. Zamenjati je bilo 
treba močno dotrajan pod, 
telovadnico so tudi prebelili 
in jo opremili z nekaterimi 
novimi orodji. Nova tla so 
bila potrebna že zaradi var-
nosti, je na krajši prireditvi 
ob novi pridobitvi dejal ško-
fjeloški župan Miha Ješe. V 
šoli, kjer so veseli obnove, 
pa so mu znova ponovili že-
ljo s praznovanja šestdese-
tletnice šole, češ da si želijo 
nove telovadnice. Da si jo 
največja in najstarejša šola v 
Škofji Loki že zasluži, je pre-
pričan prvi mož občine, ven-
dar morajo najti način, kako 
jo umestiti v prostor. Cilj bi 
radi dosegli vsaj čez pet let, 
ko bo nova okrogla obletnica 
šole, upajo, da takoj po kon-
čani investiciji v vrtec v nek-
danji vojašnici.
V Osnovni šoli Škofja Loka 
Mesto je vsako leto več kot 
osemsto otrok, letos jih je 
809, je povedala ravnateljica 
Doris Kužel. Imajo več kot 
60 ur športne vzgoje, ki jo 
izvajajo v dveh telovadnicah. 
Večja je ta, ki je letos dobila 
nova tla. Šola ima 35 oddel-
kov in imajo kar nekaj težav, 
ko jih razporejajo k uram 
športne vzgoje, dodaja po-

močnica ravnateljice Saša 
Čadež. Tako v veliki telova-
dnici hkrati telovadijo učen-
ci iz dveh oddelkov. Telova-
dnica je zasedena ves dan, 
popoldne v njej vadijo otroci 
in mladina iz škofjeloških 
klubov, zvečer pa tudi odra-
sli iz športnih klubov, željo 
po novi telovadnici uteme-
ljujejo v največji škofjeloški 
osnovni šoli.
V preteklih letih so v Občini 
Škofja Loka potekale obse-
žne energetske sanacije jav-
nih objektov, ki so vključe-
vale tudi celovito energet-
sko sanacijo objektov 

osnovnih in podružničnih 
ter enot javnega vrtca. Ta 
dela so bila v letu 2015 
uspešno končana, za kar je 
občina v letu 2016 prejela 
tudi nagrado za energetsko 
najbolj učinkovito ustanovo 
v državi. Letos energetskih 
obnov ni bilo, vseeno pa je 
občina za investicijsko 
vzdrževalna dela v šolah in 
vrtcih namenila okoli 300 
tisoč evrov. In kaj so poleg 
zamenjave tlaka v največji 
loški osnovni šoli še naredi-
li? OŠ Škofja Loka Mesto je 
dobila še lepo obnovljeno 
dvorišče in parkirišče ter 

kolesarnico. V šoli Ivana 
Groharja so v nadstropju 
obnovili sanitarije, pri po-
družnični šoli Bukovščica 
pa sanirali igrišče. V šoli 
Cvetka Golarja so obnovili 
komplet sanitarij, okole 
stavbe pa položili prane plo-
šče, v podružnični šoli Re-
teče pa so obnovili učilnice. 
Posege sta doživela tudi dva 
vrtca: v Najdihojci so celovi-
to sanirali pet igralnic, ho-
dnik in sanitarije, v Pedenj-
pedu pa v šestih igralnicah 
zamenjali parket, postavili 
pregradne stene in name-
stili nove omare.

Telovadba na 
obnovljenih tleh
Letošnje poletje so obnovili telovadnico največje škofjeloške osnovne šole, kar je občino veljalo okoli 
50 tisočakov. Za vzdrževanje šolskih stvab in vrtcev letos namenili okoli 300 tisoč evrov.

Poskočno odprtje telovadnice na obnovljenih tleh / Foto: Andrej Tarfila

Predsedniško mesto je pred 
nedavnim prevzela od Jožeta 
Missona, v društvu pa sode-
luje že dolgo in delo društva 
kot sodelavka v upravnem 
odboru in tudi kot voditeljica 
njihovih prireditev dobro po-
zna. "Že v Flisovem času so 
Ločani sodelovali v olepše-
valnem društvu in s svojim 
prizadevanjem kazali, da ži-

vijo za mesto in njegov turi-
zem. Tako bi si tudi v seda-
njem turističnem društvu 
želeli, da bi sodelovalo še več 
ljudi, zato vse vabimo v svoje 
prostore na Mestni trg," pra-
vi Monika Tavčar in doda, da 
se bodo kmalu preselili. V 
Thalerjevi hiši si bodo delili 
prostor s pasijonsko sobo, 
tam bo tudi prva postaja 
nove Romualdove ali pasi-
jonske poti, ki bo od tam po-

tekala po starem mestnem 
jedru, kjer se odvijajo prizori 
križevega pota iz Škofjelo-
škega pasijona patra Romu-
alda Marušiča. Nova temat-
ska pot bo odprta ob medna-
rodni konferenci Interreg, o 
digitalizaciji nesnovne kul-
turne dediščine, ki jo v Ško-
fji Loki organizira razvojna 
agencija BSC iz Kranja. Po-
sebnost bo preplet pasijon-
ske tradicije s sodobno teh-

nologijo: vsebine, povezane 
s Škofjeloškim pasijonom, 
zgodovino Škofje Loke in tu-
kajšnjimi legendami, bodo 
digitalizirane. 
"Veselimo se novih izkušenj 
in sodelovanja ob tej poso-
dobljeni pasijonski zgodbi, 
ki predstavlja začetek aktiv-
nosti za pripravo ponovne 
uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona leta 2021," še doda-
jata sogovornika.

Jubilej loškega turizma
31. stran
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Škofja Loka – Od 23. do 29. 
septembra potekajo Dnevi 
evropske kulturne dedišči-
ne in teden kulturne dedi-
ščine. Skupna evropska 
tema je letos posvečena na-
ravi, Zavod za varstvo kul-
turne dediščine pa se pri-
družuje s temo Voda, od 

mita do arhitekture. Z njo 
želijo opozoriti na ustrezen 
odnos do vode in vodnih vi-
rov ter na ogroženo dedišči-
no, med katero so tudi go-
spodarski objekti, povezani 
z vodo. Slednjemu je bil 
posvečen že prvi dogodek v 
škofjeloški občini: Strahlov 
večer, na katerem sta oče in 
sin dr. France Štukl in Jože 

Štukl govorila o vodovodu, 
od rimskega do prvega vo-
dovoda v Stari Loki. Danes 
popoldne ob 18. uri bo Fran-
ce Štukl v Sokolskem domu 
predaval še o vodnih pogo-
nih na Škofjeloškem. 
V šolah bodo o teh temah 
razpravljali v okviru projek-
tnega tedna. Sicer pa je vseh 
dogodkov v Škofji Loki kar 

17, glavni organizator Obči-
na Škofja Loka jih pripravlja 
skupaj s še 12 organizatorji, 
med njimi je šest šol, vrtec, 
Loški muzej, Knjižnica Iva-
na Tavčarja, Razvojna agen-
cija Sora z Rokodelskim 
centrom Duo, Turistično 
društvo Škofja Loka in Kul-
turno-zgodovinsko društvo 
Lonka Stara Loka.

Rdeča nit je voda

Turistično društvo Škofja 
Loka ima vrsto let pomemb-
no vlogo v delovanju našega 
mesta. Učitelj Slavko Flis je 
ob koncu 19. stoletja organizi-
ral takratno olepševalno dru-
štvo, turistično društvo pa je 
po drugi svetovni vojni uspe-
šno nadaljevalo to tradicijo. V 
Flisovim času je nastala prva 
turistična pot, leto dni po pr-
vih olimpijskih igrah sodob-
ne dobe v Parizu se je začel 
razvijati tudi šport, naši pred-
hodniki pa so spoznali, da je 
treba k turizmu pristopati or-
ganizirano. Flis nas je odprl k 
naravi in bil tudi nekakšen 
predhodnik našega planin-
stva. V turističnem društvu 
sem tudi sam aktivno sodelo-
val: najprej v dijaških in štu-
dentskih letih v začetku se-
demdesetih let, ko smo bile v 
upravnem odboru zastopane 
tri generacije. Kot predstav-
nik mlajše sem to sprejemal 
kot veliko čast, takrat sem or-
ganiziral prvi tečaj za turistič-
ne vodiče. Nato sem bil v turi-
stičnem društvu aktiven od 
druge polovice devetdesetih 
let do sedanje funkcije, ko 
delo turističnega društva 
spremljam bolj od zunaj.
Danes za turistično društvo 
pričakujemo, da je stičišče 
domačinov in turistov. Tako 
bomo oktobra odprli preno-
vljeno pisarno turistično-in-
formacijskega centra, malo 
kasneje pasijonsko sobo in 
tudi tematsko pot očeta Ro-
mualda, pasijonsko pot, tako 
da bomo s skupnimi močmi 
predstavljali od Unesca zašči-
teni Škofjeloški pasijon in bo 
turistični utrip še naprej v hi-
trem vzponu, kot je zadnje 
desetletje. V preteklosti je 
bila Škofja Loka obiskoval-
cem zanimiva zaradi kopališč 
v Loki in Retečah, kamor je 
vozil celo kopalni vlak, nato 
je prevzela primat Krona, pa 
restavracija na avtobusni po-
staji s prvim televizorjem za 
javnost, kamor so hodili lju-
dje na kavo in gledat pro-
gram. Na začetku sedemde-

setih let je bil postavljen ho-
tel, ki je bil vselej poln turi-
stov, takrat se je po zaslugi 
takratnega župana Zdravka 
Krvine kot prvi v Sloveniji na 
Škofjeloškem razvil tudi 
kmečki turizem. Danes veli-
kega hotela ni več, v Loki pa 
odpiramo manjše penzione, 
ki bodo že prihodnje leto 
predvidoma ponudili štiristo 
turističnih postelj. Od mo-
žnosti namestitve bo odvisna 
turistična ponudba, saj v Loki 
želimo poleg enodnevnih go-
stov imeti tudi tiste, ki bodo 
ostajali dlje. 
Ves čas urejamo podobo 
mesta in okolice, temu se bo 
z ureditvijo protipoplavne 
zaščite pridružilo tudi ob-
močje Puštala. Zgolj lepa 
kulisa pa za turiste ni dovolj: 
tako z Romualdovo potjo od-
piramo že četrto tematsko 
pot, urejamo športne poti in 
skrbimo za športno in kul-
turno dogajanje. Sicer pa 
smo celotno turistično 
usmeritev zajeli v naši ra-
zvojni strategiji 2025+, kjer 
smo turistično dejavnost po-
vezali z razvojem gospodar-
stva, podeželja, pridelavo 
domače hrane in čistim oko-
ljem. Skupaj s sosednjo ob-
čino se trudimo za obstoj in 
razvoj turističnega centra 
Stari vrh. Krona vsega pa je 
Škofjeloški pasijon, katere-
ga ponovno uprizoritev na-
črtujemo za leto 2021.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Loški turizem

Miha Ješe
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Po osmih me-
secih gradnje je Trg pod gra-
dom skupaj z otroškim igri-
ščem Zamorc končno odprt. 
Slovesnost so pripravili na 
dan, ko je Škofja Loka gosti-
la vsakoletno srečanje pihal-
nih orkestrov Loka jo piha, 
že deveto po vrsti. Letos so 
poleg domačega pihalnega 
orkestra nastopili še štirje: 
iz Ilirske Bistrice, Lesc, Slo-
venskih Konjic in iz Medici-
ne, s Škofjo Loko pobratene-
ga italijanskega mesta. Po 
mestu so muzicirali ves dan, 
zvečer pa so družno zaigrale 
novemu trgu v čast. 
"Škofja Loka ima sedaj na-
mesto prejšnjega parkirišča 
trg, ki ponuja veliko možno-
sti za različne prireditve, od 
nas samih pa je odvisno, kaj 
in kolikokrat se bo tu kaj do-
gajalo," je ob odprtju dejal 
župan Miha Ješe. Že sedaj je 
bil trg vsakokrat prizorišče 
Škofjeloškega pasijona, od-
slej pa bo tu lahko še veliko 
drugih dogodkov, župan 
med drugim obljublja doga-
janje ob Pokalu Loka, para-
lelni slalom in tekmo smu-
čarjev starodobnikov, saj je 
grajski hrib že v preteklosti 
ponujal smučarske užitke, s 
trga pa bo lahko dogajanje 
spremljalo občinstvo. Ob 
stavbi upravne enote je zgra-
jeno tudi tematsko otroško 
igrišče Zamorc, imenovano 
po pogumnem zamorcu, ki 

je pred medvedom rešil ško-
fa, ta pa ga je okronal in mu 
dal mesto v loškem grbu. Za-
snovano je tako, da otrokom 
odstira pogled v najlepše lo-
ške legende. Župan je dejal, 
da je o prvih vtisih povprašal 
otroke in da so mu zatrdili, 
da jim je všeč. Trg z lepo ku-
liso gradu v ozadju pa še ni 
povsem končan. Novembra 
pred martinovim bodo ob 
obzidje zasadili še najstarej-
šo trto z Lenta. Na slovesno-
sti je bil navzoč tudi Robert 
Potokar, skupaj s sodelavci 
arhitekturnega biroja Ravni-
kar - Potokar avtor nagrajene 
rešitve za ureditev starega 

mestnega jedra Škofje Loke. 
Po natečaju iz leta 2013 so 
prenovili že precejšen del 
Škofje Loke, sedaj tudi Trg 
pod gradom. "Lepo je na tem 
prostoru, ki je bil prej napol-
njen z avtomobili, videti na-
bito polno ljudi. Upam, da 
bo trg zaživel," je izrazil upa-
nje. V nadaljevanju otvoritve-
nega večera je občinstvo pri-
sluhnilo še koncertu Andreja 
Šifrerja in skupine Mali ogla-
si, ko se kljub dežju meščani 
in ostali udeleženci še niso 
razšli.
Ob odprtju je bilo slišati 
tudi kritične ocene novega 
trga. Na eno od kritik, da je 

bila obnova vredna skoraj 
milijon evrov, je župan od-
govoril, da je tako zato, ker 
so posegli tudi v drobovje 
trga in uredili vso infra-
strukturo. Nekaterim se zdi 
trg preveč betonski, nekate-
ri imajo pomisleke glede 
uporabljenih materialov, 
spet drugi o parkiranju, ki 
se je sedaj pomaknilo po 
Pepetovem klancu navzdol. 
Za parkiranje za invalide je 
sicer poskrbljeno v bližini, 
starejši, ki težje hodijo, pa 
ne bodo prav zlahka prema-
govali klanca, smo slišali na 
seji občinskega sveta kmalu 
po odprtju novega trga.

Namesto parkirišča trg
Drugo septembrsko soboto so v Škofji Loki slavnostno odprli novi Trg pod gradom. V preteklosti 
parkirišče je postalo prizorišče kulturnih in športnih dogodkov ter mesto srečanj meščanov in 
obiskovalcev.

V Škofji Loki je 9. septembra potekal deveti mednarodni 
festival Loka jo piha. / Foto: Primož Pičulin

Župan Miha Ješe in projektant ureditve starega mestnega 
jedra Škofje Loke Robert Potokar / Foto: Primož Pičulin

Trg pod gradom z značilno kuliso Škofjeloškega gradu / Foto: Primož Pičulin

Otroško igrišče Zamorc vabi otroke k odkrivanju najlepših 
loških legend. / Foto: Primož Pičulin

Odprtje Trga pod gradom so zaokrožili s koncertom 
legendarnega Andreja Šifrerja. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ločani so sep-
tembra spet gostovali v če-
škem mestu Tabor, kjer so 
se udeležili srednjeveških 
Taborskih srečanj. Poleg šti-
ričlanske občinske delegaci-
je so bili v pobratenem me-
stu tudi loški fotografi, ki so 
sploh prvi začeli sodelovanje 
med mestoma. Kot je pove-
dal župan Miha Ješe, so na 
srečanju posadili že devetin-
štirideseto lipo prijateljstva. 
Njihov prijatelj Jan Jelšik, ki 
je skupaj s pokojnim škofje-
loškim fotografom Petrom 

Pokornom utemeljitelj pri-
jateljskega sodelovanja, pa 
išče tudi druga mesta, ki bi 
se pobratila med seboj. Ško-
fja Loka ima sicer med 
evropskimi mesti, s kateri-
mi so pobrateni v Taboru, 
posebno visoko mesto.
V Taboru je gostoval tudi 
ansambel Dor ma cajt in kot 
vedno ustvaril izjemno 
vzdušje. Hkrati so bili na iz-
menjavi v Taboru tudi loški 
gimnazijci, ki so sodelovali 
tudi na prireditvi ob saditvi 
lipe prijateljstva, na obisku 
Tabora pa so bili tudi obrtni-
ki s Škofjeloškega.

Ločani v bratskem Taboru

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Tekmovanje 
najboljših v stoječem vesla-
nju na deski je v začetku sep-
tembra potekalo na Dan-
skem, kot ena izmed favori-
tinj za visoke uvrstitve pa je 
na njem nastopila tudi Ško-
fjeločanka Manca Notar. 
Manca je namreč že lani je-
seni s svetovnega prvenstva 
na Fidžiju prinesla bronasto 
medaljo iz sprinta ter bakre-
no za četrto mesto na daljši 
razdalji. To ji je dalo novega 
zagona za treninge in pred 
kratkim je 21-letna Škofjelo-
čanka v Köbenhavnu na dalj-
ši razdalji osvojila 10. mesto, 
v disciplini sprint na 200 
metrov pa je premagala vso 
svetovno konkurenco. 
»Na svetovno prvenstvo sem 
se pripravljala praktično celo 

poletje. Bila sem na Gran Ca-
narii, doma pa sem kondicijo 
nabirala s tekom proti »Nace-
tu«, kjer sem prehitevala tudi 
kolesarje. Tako sem šla na 
svetovno prvenstvo res dobro 
pripravljena. Že v kvalifikaci-
jah sprinta sem ugotovila, da 
mi gre dobro in da sem zelo 
hitra. Nato je sledil finale, 
kjer pa sem bila sicer na star-
tu malce počasna in sem tek-
mice najprej gledala v hrbet. 
Potem sem se osredotočila 
zgolj na svoj ritem, na tekmo, 
in začela veslati na vso moč. 
Tako sem bila hitro v cilju in 
videla, da sem zmagala,« je 
ob prihodu domov povedala 
Manca, ki jo trenira oče Mar-
ko, izzivov pa ji še ni zmanj-
kalo, saj bo morda njen šport 
kmalu tudi olimpijski, prav 
tako pa želi zmagati na pre-
stižni tekmi Molokai–Oahu. 

Čestitke prvakinji

Manca Notar je na Danskem postala svetovna 
prvakinja v tako imenovanem suparskem sprintu, 
za kar si je zaslužila tudi sprejem someščanov.

Na sprejemu v Sokolskem domu so Manci čestitali tudi 
župan Miha Ješe, predsednik Športne zveze Škofja Loka 
Blaž Pipp (na sliki) ter podpredsednik Surf in sup zveze 
Slovenije Rok Puvar. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – "Odkar sem župan, se je štirikrat menjal mi-
nister za delo, družino in socialne zadeve. In šele od seda-
nje, četrte ministrice sem dobil jasen odgovor glede kostni-
ce na pokopališču Lipica," je dejal škofjeloški župan Miha 
Ješe, ki je doslej dobival odgovore, da država ni zainteresi-
rana, češ da kostnice ne potrebuje. "Sedaj se je zadeva spre-
menila, veliko je še neurejenih grobišč, kjer se ne ve, kdo je 
pokopan. Za kostnico, ki je sicer v lasti občine, bi zaradi in-
teresa države po dostojnem pokopu žrtev pričakovali držav-
no financiranje in bi morali zanjo pridobiti tudi evropska 
sredstva. Ni namreč vse financiranje stvar občine. Prav je, 
da vsak pokojnik dobi svoj grob, in naša kostnica s svojim 
drugim in tretjim delom ponuja možnost za njihov pokop, 
s čimer bomo izpolnili pieteto do vseh umrlih."

Za kostnico želijo državna in evropska sredstva
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Polonca Maček,  
uni. dipl. socialna 
pedagoginja

Šola življenja
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P r e v e n t i v a

Počivam v senci. V rokah 
držim svinčnik in rešujem 
sudoku. V nekem trenutku 
preblisk. Joj, letos sem pa 
res odklopila … In ob tem 
ne čutim niti trohice slabe 
vesti in sem vesela, da mi je 
to uspelo. Razmišljam, kaj 
sem se v preteklem šol-
skem letu naučila. Tako kot 
se naučijo veliko novega 
naši otroci, smo se tudi mi. 
Kajne? 
Kaj je tisto, kar sem se nau-
čila jaz?
Rada imam umirjena jutra, 
ko ni hitenja, priganjanja, 
ko lahko v miru skuham čaj 
in ga tudi popijem. Če želim 
to, sem se morala navaditi, 
da bolj zgodaj vstanem. 
Vstati pred ostalimi in se v 
tišini prebujati in priklaplja-
ti na dan. Malo telovadbe, 
malo miselne priprave na 

dan, vmes se skuha mamim 
domači čaj, da lepo zadiši po 
kuhinji. Temu pa sledi dru-
žinska jutranja rutina, ki 
nam je verjetno vsem zna-
na, a z mojo umirjenostjo. 
Sliši se tako enostavno, pa 
ni. Veliko truda, premagova-
nja je bilo potrebnega, da so 
zdaj jutra res lepa. No, pa še 
vedno mi ne uspe vsak dan. 
Saj to je normalno, a ne?
Moj sin bi rad obiskoval ti-
soč in eno aktivnost. Omeji-
la sem jih. Zakaj? Ker otrok 
potrebuje prosto igro in ker 
potrebuje čas, da se zaigra. 
V igro, kjer lahko stvari, ki 
se mu zgodijo čez dan, pre-
dela na svoj način. 
Potoček, ki ustvarja tol-
munčke, reka, ki je izdolbla 
nenavadne oblike, kamni 
nenavadnih oblik, storži, tr-
hlene veje, ozke poti v goz-

du, kjer drevesa s svojimi 
koreninami ustvarjajo skriv-
nostne stopnice. To so naj-
boljše igrače za naše otroke. 
Seveda je veliko upiranja, 
preden pridemo do tja. A če 
smo dovolj vztrajni, se vra-
čamo domov nasmejani do 
ušes in napolnjeni z novo 
energijo. Nekje sem prebra-
la, da je narava najcenejši 
terapevt. 
Ste kdaj razmišljali, koliko 
hrupa je okrog nas? Od ju-
tra do večera. Moja mama 
je delala v tovarni, kjer je 
bilo veliko hrupa. Ko je pri-
šla domov, je od naju s se-
stro zahtevala pol ure tiši-
ne. To se mi zdi za današnji 
čas najboljša preventiva 
pred stresom. To, da zna-
mo biti v tišini in da jo zna-
mo ustvariti. Preden grem 
iz službe, si vzamem nekaj 

minut, da se odklopim od 
službe in z njo povezanih 
problemov. 
Koliko dela imamo s telefo-
ni in ostalimi elektronskimi 
napravami. Kako smo ne-
mirni, če pozabimo telefon, 
če se nam izprazni baterija. 
Delali so raziskave in ugoto-
vili, da je stres, ki nastane ob 
tem, merljiv s stresom ob 
smrti drage osebe. Preberi-
mo ta zadnji stavek še en-
krat in se zamislimo. Jaz 
sem se, še vedno me zanese, 
a se hitreje zavedam svojega 
vedenja. Ker več naučijo 
zgledi in manj besede. In 
otroci nas opazujejo. 
Največ pa sem se naučila pri 
snovi, ki se ji reče skrb zase. 
V januarju sem obležala za 
tri tedne. Veliko sem imela 
časa za razmišljanje. Znebi-
ti se krame. Čustvene, fizič-

ne. Iti v svojo globino in 
ugotoviti, kaj se nam dogaja. 
Zaslišati sebe v poplavi hru-
pa, informacij. Slišati se in 
slediti modrosti, ki je zno-
traj nas.
Zgoraj našteto so izkušnje, 
znanje lanskega šolskega 
leta v moji šoli življenja. 
Nekje bi se ocenila z odlič-
no, drugje pa še kar nekaj 
manjka do odličnega zna-
nja snovi. To bom letošnje 
šolsko leto utrjevala. Dru-
gje pa bom pridobljeno 
znanje nadgrajevala z no-
vim. Kaj pa se je znašlo na 
vašem seznamu novih 
znanj? Se veselite novega 
šolskega leta? Me prav za-
nima, katerih novih stvari 
se boste naučili letos. In ne 
pozabimo, da nas otroci 
opazujejo. Bolj kot besede 
učijo naša dejanja.
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OBČINA ŠKOFJALOKA

OBVESTILO O JAVNEM POVABILU

za izbor programa v okviru festivala Loka v snegu 2017,
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 
sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka 

www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni razpisi.

   Datum: 19. 9. 2017
                                                              Mag. Miha Ješe, župan

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dne 11. sep-
tembra 1979 se je prvič ogla-
sil radio Sora, takrat še kot 
Radio Žiri. Leta 1994 je za-
čel oddajati celodnevni pro-
gram, v Radio Sora se je pre-
imenoval dve leti kasneje, 
leta 2000 pa se je preselil na 
današnjo lokacijo v Škofjo 
Loko. Danes z več kot dvaj-
setimi sodelavci oddajajo 24 
ur na dan sedem dni v te-
dnu in pokrijejo domala vse 
dogodke, ki se zgodijo na 
Gorenjskem in še posebej 
na Škofjeloškem, ki je njiho-
vo domicilno območje. V 38 
letih se je radio dodobra 
uveljavil med ljudmi, ki ga 
poslušajo zlasti zaradi lokal-
nih informacij, posredova-
nih na sodoben način, zara-
di zabavnih vložkov, kontak-
tov pa tudi dobre in raznoli-
ke, pretežno domače glasbe.
Ob dnevu odprtih vrat so 
Radio Sora obiskali številni 
zanimivi gostje, poleg župa-
nov tudi športniki, glasbeni-
ki, ljudje s slovenske estrade 

in tudi poslušalci. "Radio 
Sora ima velik pomen za do-
bro in hitro informiranje po-
slušalk in poslušalcev na 
našem območju, v primeru 
naravnih nesreč nas tudi hi-
tro alarmira. Veseli smo do-
brega programa, ki ga sou-
stvarjajo tudi poslušalci, 
tako da lahko rečemo, da je 
pravi ljudski radio," je ob 
obisku radia dejal škofjelo-
ški župan Miha Ješe. Milan 
Čadež, župan občine Gore-
nja vas - Poljane, pa je dodal: 
"Program radia je aktualen, 
in kar je bistvo, povezan z 
lokalnimi vsebinami. Po-
membno je, da informira 
občane v ožjem in širšem 
škofjeloškem območju." 
Radio so ob rojstnem dnevu 
obiskali tudi nekdanji sode-
lavci. Rudi Krvina, tehnični 
in glasbeni opremljevalec, je 
bil celo med ustanovnimi 
člani. Na začetku je bila 
glasba še na malih in velikih 
ploščah, imeli so dva gramo-
fona, da se je na enem lahko 
vrtela glasba za podlago. Ve-
sel je bil poznejšega pojava 

kaset, danes, ko je vsa muzi-
ka na računalniku, pa je 
sploh drugače delati. Radio 
Sora je edini radio, ki je "ka-
talog glasbe". Dolgoletni so-
delavec je tudi Jože Oblak, 
še vedno se ob petkih oglaša 
v eter. "Dolgo smo se šalili, 
da sem stopniščni napove-
dovalec. Takratna urednica 
Jelka Mlakar me je namreč 
nekoč srečala na stopnicah 
in me povabila k sodelova-
nju," se spominja Jože, ki 

ima v posebno lepem spo-
minu tudi čas, ko se je še 
vozil v Žiri. Program se je 
začenjal ob šestih zjutraj, 
pozimi pa si moral iz Loke 
že ob štirih ali pol petih. Dol-
go kilometrino pa ima tudi 
mlada novinarka Jana Jenko, 
ki je na Radiu Sora prav tako 
začela delati še v žirovskih 
časih. Pri trinajstih letih je 
namreč sodelovala v šolski 
oddaji, ki jo je pripravljala 
Milena Miklavčič.

Radio v najlepših letih
Septembra je z dnevom odprtih vrat praznoval Radio Sora. Na rojstni dan so ga obiskali številni 
gostje, med njimi tudi zvesti poslušalci.

V. d. direktorice radia Nada Jamnik z županoma Miho 
Ješetom in Milanom Čadežem / Foto: Andrej Tarfila

Radijska ekipa je razrezala torto za rojstni dan. / Foto: Andrej Tarfila

Nada Jamnik in urednica Tanja Barašin z radijskimi 
veterani: Jožetom Oblakom, Rudijem Krvino in Vasilijo 
Jesenko / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Oktobra in no-
vembra Razvojna agencija 
Sora vabi na brezplačno 
usposabljanje za mlade in 
bodoče podjetnike. V okviru 
male šole podjetništva Start 
up delavnica: inovativno na 
pot podjetništva se bo okto-
bra in novembra zvrstilo de-
vet delavnic. Prva z naslo-
vom Sanje in realnost o pod-
jetništvu in uravnotežen ra-
zvoj in vzdržna podjetniška 
rast bo v Coworking centru 
Lokomotiva v Škofji Loki že 
5. oktobra. Desetega oktobra 
bo sledila delavnica Poslov-

ni načrt – vodič podjetnika 
skozi poslovanje, 12. okto-
bra Uspešen podjetnik in 
dinamična podjetja sporoča-
jo, 17. oktobra Financiranje 
podjetja in razumevanje fi-
nančnega poslovanja male-
ga podjetja, 19. oktobra 
Oblike podjetij in značilno-
sti delovanja družinskih 
podjetij, 24. oktobra Pomen 
promocije in marketinga ter 
26. oktobra Prodaja, pogaja-
nja in javni nastop. Dve de-
lavnici bosta še v novembru, 
in sicer o registraciji s. p. ali 
podjetja in o individualnem 
mentorstvu pri pripravi po-
slovnih načrtov.

Mala šola podjetništva

Škofja Loka – Občina Škofja Loka obvešča občane in ostale 
udeležence v cestnem prometu, da je zaradi gradnje komu-
nalne infrastrukture za vrtec od srede septembra naprej naj-
prej zaprta Šolska ulica. Nato pa bo do 15. decembra po 
etapah vzpostavljena tudi popolna dolgotrajna zapora pro-
meta na Partizanski cesti: med uvozom na območje vojašni-
ce pri pokopališču ter nekdanjim glavnim vhodom v vojašni-
co (kapijo) ter nazadnje še na območju nekdanje vojašnice. 
Popolna dolgotrajna zapora prometa bo izvedena po eta-
pah, tako da bo čim manj vplivala na uporabnike cest.

Dvomesečna zapora na Šolski in Partizanski
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Nina Fehter

Tako kot skoraj vsako leto 
ste tudi letošnje poletje pre-
živeli delovno.
"Vsekakor drži. Zdaj že tre-
tje leto zapored obnavljamo 
svoje prostore, ki so (bili) 
prepotrebni obnove, v prete-
klosti pa zaradi pomanjka-
nja sredstev to ni bilo mogo-
če. Tako smo lani začeli pre-
navljati Ostrigin letni vrt, 
letos pa delo nadaljujemo. 
Večino dela opravimo sami 
s pomočjo prostovoljcev in 
ob pomoči izkušenih men-
torjev. S tem poskrbimo za 
medgeneracijski prenos 
znanja, se medsebojno dru-
žimo ter tako pustimo pečat 
v prostoru, ki je s tem vedno 
bolj domač uporabnikom. 
Avgusta smo v okviru Pisa-
ne Loke pripravili serijo 
uličnih predstav – Pisani te-
ater. Prav tako je treba pou-
dariti, da so preostali naši 
programi nemoteno poteka-
li tudi med poletjem."
 
Večkrat poudarjate, da je za 
uspešno delovanje organiza-
cije nujno sodelovanje.
"Če želiš biti v okolju uspe-
šen, so na nevladnem polju 
sodelovanja nujna. Veseli 
me, da smo se še posebej 

prek projekta Večgenera-
cijskega centra Gorenjske 
povezali z večino organiza-
cij na Škofjeloškem in tako 
z vpeljevanjem novih aktiv-
nosti skupaj nadgrajujemo 
obstoječ program. Pro-
gram, ki ni namenjen 
samo mladim, ampak 
vsem občanom."
 
Zagotovo je za uspešno de-
lovanje pomemben tudi po-
sluh lokalne skupnosti.
"Se strinjam. Na srečo Ob-
čina Škofja Loka daje vedno 

večje priznanje našemu 
delu, na eni strani s finanč-
no podporo, na drugi strani 
pa s pripravljenostjo na dia-
log. Glede na to, da smo v 
tesnih stikih s podobnimi 
organizacijami širom drža-
ve, lahko rečem, da je pri 
nas situacija razmeroma 
dobra. Veseli nas predvsem 
to, da so odgovorni za mla-
dinsko polje v Škofji Loki 
vedno pripravljeni vsaj sli-
šati naše predloge. Vseeno 
pa je treba še marsikaj po-
storiti."

V prvem delu pogovora sva 
se dotaknila prve polovice 
leta. Zdaj se začenja druga.
"V drugi polovici letošnjega 
leta se bomo posvetili pro-
gramu Ostrige in končno 
vpeljali precej bolj reden 
program. Ta bo raznolik, na 
sporedu bodo gledališke 
predstave, večeri improvi-
zacijskega gledališča in 
stand up komedije, kultur-
ni večeri, koncerti in temat-
ski glasbeni dogodki. Prav 
tako se bo okrepil dnevni 
program, ki že zdaj zajema 
pester nabor različnih de-
lavnic in tečajev, začenjajo 
pa se tudi vaje gledaliških 
skupin. O vsem bomo jav-
nost obveščali na svojih 
spletnih straneh in social-
nih omrežjih."

In še vaša zaključna misel ...
"Zavod O, zavod škofjelo-
ške mladine, je in bo vedno 
stremel k konceptu »shared 
space«, odprtemu prostoru, 
kjer se družijo mladi in sta-
rejši in ki hkrati omogoča 
platformo za kreativno 
ustvarjanje. Pri tem mislim 
tako na kulturno udejstvo-
vanje kot kvalitetno preži-
vljanje prostega časa in na-
vsezadnje neformalno izo-
braževanje."

Platforma za kreativno 
večgeneracijsko ustvarjanje
V začetku leta je mesto direktorja Zavoda O, zavoda škofjeloške mladine, zasedel Miha Peternel, 
prepoznavno ime škofjeloškega mladinskega organiziranja. Ob izteku prve polovice letošnjega leta 
sva se v daljšem pogovoru – pred vami je drugi del – dotaknila preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 
Zavoda O, ene najprepoznavnejših in največjih mladinskih organizacij v lokalnem in regionalnem 
merilu.

Miha Peternel / Foto: arhiv Zavoda O

Škofja Loka – Prvega septembra je šolski prag škofjeloških 
osnovnih šol prestopilo 281 učencev. V največji Osnovni šoli 
Škofja Loka Mesto, ki ima letos 809 otrok, je bilo 117 prvošol-
cev, v šoli Cvetka Golarja jih je bilo 81, v šoli Ivana Groharja 
47. V šoli Jela Janežiča se je v prvi razred vpisalo osem prvo-
šolcev. Podružnična šola Reteče jih je sprejela 18, Bukovica 
sedem in Lenart tri, medtem ko na Podružnični šoli Bukovšči-
ca letos ni bilo prvošolcev. Prvošolce so prvi šolski dan poz-
dravili župan Miha Ješe in podžupana Robert Strah in Tine 
Radinja v družbi policista s škofjeloške policijske postaje. 

Letos dvesto enainosemdeset prvošolcev

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v sodelovanju z Občino 
Škofja Loka vabi na delavnico z naslovom Organiziranje pri-
reditev na okolju prijazen način, ki bo v sredo, 11. oktobra, ob 
17. uri v prostorih Coworking centra Lokomotiva. Obravnava-
la bo vprašanja o tem, kako organizirati prireditve z manj 
odpadki (Zero Waste), kako jih voditi na ekološki način in 
ustvariti prihranke zaradi manjše količine odpadkov. Brez-
plačno delavnico bosta vodila Jaka Kranjc in Katja Sreš iz dru-
štva Ekologi brez meja. Prijave sprejemajo do petka, 6. okto-
bra, ali do zasedbe prostih mest na Razvojni agenciji Sora, 
telefon 04/50 60 220, e-pošta info@ra-sora.si.

Prireditve na okolju prijazen način

Škofja Loka – Od 17. do 19. oktobra bo v Škofji Loki med-
narodna konferenca Digitalizacija nesnovne kulturne dedi-
ščine. Začeli jo bodo s seminarjem na to temo, udeležen-
cem bodo predstavili Pasijonski almanah, odprli pa bodo 
tudi Romualdovo pot, ki poteka po mestu, po postajah 
križevega pota iz Romualdovega Škofjeloškega pasijona. 
Naslednjega dne se bodo podali na študijski obisk Po Ro-
mualdovi poti, kjer bodo s pomočjo sodobne tehnologije 
spoznavali prizore iz Škofjeloškega pasijona in zgodovin-
sko dediščino Škofje Loke.  

Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine

Škofja Loka – Dne 18. avgusta letos je bil sprejet sklep o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o občin-
skem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki, 
s katerim na pobudo investitorja pripravljajo novelo odloka 
o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc. In-
vestitor je podjetje FE Trading. Gradivo o nameravani spre-
membi je na vpogled na spletni strani Občine Škofja Loka 
na e-naslovu: www.skofjaloka.si pod rubriko »Novice in ob-
jave/Javne razgrnitve«. Na tem mestu pa bo možno tudi 
spremljati gradiva v vseh nadaljnjih fazah priprave doku-
menta. Morebitne pripombe, predloge in pobude na pred-
stavljeno gradivo lahko posredujete na Občino Škofja Loka 
preko e-pošte: obcina@skofjaloka.si s pripisom »SD OLN 
Grenc«. Ker ne gre za uradno fazo postopka, se do podanih 
pripomb, predlogov in pobud v tej fazi na občini ne bodo 
opredelili. Rok za posredovanje pripomb je 4. oktober, nato 
bo v postopku sledila javna razgrnitev, kjer bo možno dati 
pripombe in predloge, do katerih bo občina zavzela stališča.

Sprememba lokacijskega dokumenta na Grencu

Mateja Rant

Škofja Loka – Prireditev Ve-
ter v laseh so pripravili šesto 
leto zapored in tudi tokrat so 
združila moči škofjeloška 
športna društva in lokalne 
organizacije, da bi mladim 
ponudili priložnosti za ak-
tivno preživljanje prostega 
časa. Skupaj so nagovorili 
več kot tisoč udeležencev, ki 
so imeli tako v okviru dopol-
danskega kot popoldanske-
ga dogajanja na enem me-
stu možnost spoznati števil-
ne športne panoge, od floor-
balla, plezanja, odbojke, pi-
latesa in prstometa do kara-
teja, aikida, košarke, roko-
meta, družinske rekreacije 
in gimnastike.

"Gibalne izkušnje, ki jih 
otrok pridobi v mladosti, so 
popotnica, ki oblikuje njego-
vo osebnost," je poudarila 
koordinatorka projekta Sabi-
na Gabrijel in dodala, da to 
zagotovo prinese rezultate, 
ki se odražajo v zdravem ve-
denju, komunikaciji in dru-
ženju. Na prizorišču je bilo 
živahno že dopoldne, ko so 
različne dejavnosti pripravi-
li za četrtošolce vseh štirih 
škofjeloških osnovnih šol, 
popoldne pa so se po bese-
dah Sabine Gabrijel zbrale 
cele družine. "Ob skupnem 
druženju z otroki je bilo 
opaziti veliko dobre volje in 
nasmejanih obrazov," je z 
zadovoljstvom ugotavljala 
po prireditvi. Letos so se pr-
vič vključili tudi v program 
Evropskega tedna mobilno-
sti s stojnico Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Škofja Loka. Člani 
sveta so z ustvarjalnimi de-
lavnicami in kolesarskim 
poligonom Vozim varno 
obiskovalce ozaveščali o 
varni udeležbi v prometu in 
racionalni mobilnosti. Vsi 
obiskovalci pa so se ta dan 
na prizorišče z mestnim av-
tobusom lahko pripeljali 
brezplačno.

Za aktivno preživljanje 
prostega časa
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti je pretekli četrtek 
na prireditvi Veter v laseh – s športom proti odvisnosti v športnem parku 
za Osnovno šolo Ivana Groharja v Podlubniku mladim omogočila, da so 
spoznali različne športne panoge.

Na prireditvi Veter v laseh so imeli otroci priložnost 
spoznati različne športe. / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Škofja Loka – V sklopu Evrop-
skega tedna mobilnosti so v 
Škofji Loki pretekli petek ura-
dno odprli urejeno maka-
damsko pot na grad, občin-
sko redarstvo pa je slovesno 
prevzelo novo električno vo-
zilo. "Vozni park občine je že 
relativno star, najbolj dotraja-
no vozilo pa je bilo ravno vo-
zilo občinskih redarjev, zato 
smo se v skladu s sprejeto 

celostno prometno strategijo 
odločili za njegovo zamenja-
vo z električnim vozilom," je 
pojasnil Miloš Bajt z oddelka 
za gospodarske javne službe 
in prometno infrastrukturo. 
Z enim polnjenjem bodo re-
darji lahko prevozili največ 
štiristo kilometrov, kar pov-
sem zadostuje za običajno 
uporabo občinskega redar-
stva, je razložil Bajt. Za novo 
vozilo so na občini odšteli 
okrog 18 tisoč evrov.

Električno vozilo za redarje
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Mateja Rant

Visoko – Občina je v obnovo 
in oživitev Tavčarjevega 
dvorca doslej vložila že 
okrog tristo tisoč evrov. "Do-
sedanja vlaganja so bila iz-
ključno finančno breme 
naše občine, zato so dela po-
tekala počasi, vendar konti-
nuirano in vedno v sodelo-
vanju z zavodom za varstvo 
kulturne dediščine," je poja-
snil župan Milan Čadež, ki 
zdaj, ko je Visoška domačija 
razglašena za spomenik dr-
žavnega pomena, upa tudi 
na finančno pomoč države, 
s katero bi njihove želje gle-
de obnove in oživitve dvorca 
hitreje uresničili. Po grobi 
oceni bi namreč za dela, ki 
jih načrtujejo do leta 2020, 
potrebovali še vsaj tristo ti-
soč evrov.
Na travnikih med kozol-
cem, kapelico in dvorcem se 
je v preteklih letih zvrstilo 
veliko odmevnih prireditev, 
ki so pritegnile obiskovalce 
od vsepovsod, župan pa 
obljublja, da se bodo še na-
prej trudili in s sodelova-
njem naredili še veliko ko-
rakov naprej. Želijo namreč, 
da se območje Visoške do-
mačije in celotna Poljanska 

dolina povzpneta med naj-
bolj prepoznavne kulturne 
in turistične znamenitosti 
Slovenije. Že letos tako na-
daljujejo z obnovo dvorca. V 
podkletenem delu bodo do 
maja prihodnje leto uredili 
sanitarije, poleg dokončanja 
sanitarij pa v prihodnjem 
letu načrtujejo še postavitev 
stavbnega pohištva v resta-
vrirani severozahodni sobi. 
V sodelovanju z Loškim 
muzejem bodo dopolnili 
stalno razstavo v dvorcu, v 
sodelovanju z restavrator-
skim centrom pa obnovili 
vhodna vrata in portal. Ob 
dvorcu bodo postavili tudi 
otroška igrala. V letu 2019 
bo sledila obnova in uredi-
tev glavnega prostora na ju-
gozahodni strani za gostin-
ski namen. »Tako bo ob 
stoletnici povesti Visoška 
kronika urejeno celotno pri-
tličje dvorca,« je pojasnil 
župan. V letu 2020 naj bi 
tako dvorec za obiskovalce 
odprli vse dni v letu, njego-
vo upravljanje in trženje pa 
bodo prenesli na pred ča-
som ustanovljeni javni za-
vod Poljanska dolina. 
Zgled dobrega gospodarja v 
Poljanski dolini predstavlja 
tudi Matej Demšar, ki je leta 

1990 začel obnavljati Debe-
ljakovo kmetijo. "Od predni-
kov smo dobili nekaj drago-
cenega, zato bi bilo škoda, 
da bi se to uničilo," razmi-
šlja Matej Demšar, ki upa, 
da se bo v prihodnje uredil 
tudi dostop do Tavčarjevega 
dvorca, ki zdaj vodi mimo 
njihove kmetije. Župan je 
pojasnil, da so v skladu s 
konservatorskim načrtom 
za to območje izdelali teme-
ljito študijo, ki predvideva 
dostop do dvorca z zahodne 
strani. Državna sekretarka 
na ministrstvu za kulturo 

Damjana Pečnik je poudari-
la, da bi si želeli še več takih 
gospodarjev, kot so na Tav-
čarjevem dvorcu in Debelja-
kovi kmetiji, Gojka Zupana 
z direktorata za kulturno 
dediščino pa veseli, da so z 
gospodarjenjem v tem pro-
storu poskrbeli, da se je 
ohranil v celoti in se vanj ni 
zajedel gozdni rob. Borisu 
Vičiču z ljubljanske enote 
zavoda za varstvo kulturne 
dediščine pa se zdi najpo-
membnejše, da prostori 
Tavčarjevega dvorca v celoti 
zaživijo. 

Priznanje za 
ohranjanje dediščine
Občina Gorenja vas - Poljane je pred petimi leti po korakih začela oživljati in postopoma obnavljati 
Tavčarjev dvorec, za kar so dočakali priznanje tudi s strani države, saj so ambient Visoške in 
Debeljakove domačije razglasili za kulturni spomenik državnega pomena.

Ambient Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri 
Poljanah so razglasili za kulturni spomenik državnega 
pomena. / Foto: Izidor Jesenko

Mateja Rant

Poljane – "Šola ni samo 
pouk, čeprav je znanje samo 
po sebi vrednota, ampak 
učitelji učencem predajate 
tudi vedenje o življenju in 
jih usmerjate na pravo pot," 
je na slovesnosti ob jubilejih 
zbrane v športni dvorani v 
Poljanah nagovoril predse-
dnik države Borut Pahor. 
Predsednik je bil tudi častni 
pokrovitelj prireditve, na ka-
teri so med drugim poudari-
li, da v šoli mladim dajejo 
krila v njihovih najbolj rado-
živih sanjah.
V uvodu je zbrane nagovori-
la ravnateljica Osnovne šole 
Poljane Metka Debeljak. "Ne 
moremo se pohvaliti z viso-
kimi številkami jubilejev, 
lahko pa se z našimi dosež-
ki," je dejala in dodala, da je 
šola predvsem dom za spre-
jemanje in udejanjanje skozi 
izkušnje, znanje in vredno-

te. Župan Milan Čadež je 
poudaril, da ima šola v Polja-
nah zgodovinsko vrednost 
bistveno daljšo, kot so jo pra-
znovali preteklo sredo. Spo-
mnil je, s kakšno muko se je 
zgradila prva šola v Poljanah 
davnega leta 1908, k čemur 

so pripomogli kleni ljudje, ki 
so v enotnosti našli moč. Pri-
znal je, da večkrat obiskuje 
obe šoli v njihovi občini in 
njune podružnice, še poseb-
no na prvi šolski dan, ko 
vsem prvošolcem za darilo 
pokloni slovensko zastavo. 

Zastavo Republike Sloveni-
je, simbol naše enotnosti, je 
kot posebno protokolarno 
darilo ob praznovanju 25-le-
tnice samostojnosti in med-
narodnega priznanja naše 
države ob jubilejih šole in 
vrtca ravnateljici Metki De-
beljak podaril tudi Borut Pa-
hor. Ob tem je poudaril, da 
učitelji otrokom skozi učni 
proces podajajo tudi po-
membne nauke za življenje 
ter jih vzgajajo v samozave-
stne ljudi in ponosne drža-
vljane. "Med številnimi obi-
ski v šolah povsod po Slove-
niji sem spoznal sijajen uči-
teljski kader in prečudovite 
otroke, ki izžarevajo veliko 
mero upanja in optimizma, 
s katerima kljubujejo strahu 
pred prihodnostjo, ki prina-
ša nagle in težko predvidljive 
spremembe," je dejal in do-
dal, da si tudi v prihodnje 
želi predvsem miru in var-
nosti za otroke, ki se bodo z 
ustvarjalnostjo laže spoprije-
li s prihodnostjo in jo tudi 
dejavno sooblikovali. 
V kulturnem programu, ki 
so ga oblikovali učenci sku-
paj z učiteljicami, so prika-
zali pomembnost spreje-
manja, sodelovanja, znanja 
in domišljije – vrednot, ki 
naj otroke vodijo na poti od-
raščanja. 

Mladim dajejo krila
V šoli v Poljanah so pretekli teden zaznamovali kar štiri pomembne jubileje, 
in sicer tridesetletnico Osnovne šole Poljane in Vrtca Agata, dvajsetletnico 
samostojne osnovne šole in desetletnico dograditve športne dvorane ob šoli. 

V šoli v Poljanah so pretekli teden zaznamovali kar štiri 
pomembne jubileje, in sicer tridesetletnico Osnovne šole 
Poljane in Vrtca Agata, dvajsetletnico samostojne osnovne 
šole in desetletnico dograditve športne dvorane ob šoli. 
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Mateja Rant

Poljane – Pri Osnovni šoli 
Poljane ta čas republiška di-
rekcija za infrastrukturo 
gradi nov izvoz z regionalne 
ceste in pas za levo zavijanje 
ob glavni cesti. Dela naj bi 
končali do konca meseca.
Dela bi morali po besedah 
župana Milana Čadeža kon-
čati še pred praznovanjem 
obletnic Osnovne šole Polja-
ne in Vrtca Agata pretekli 
teden, a jim je zagodlo vre-
me in se bo gradnja nekoli-

ko zavlekla. Kljub temu pri-
čakuje, da bo nova prome-
tna ureditev končana do 
konca tega tedna. Sočasno 
pa občina na tem delu gradi 
tudi krožno obračališče za 
šolske kombije, ob katerem 
bo urejeno še manjše parki-
rišče, na katerem bodo lah-
ko ustavljali starši, ki svoje 
otroke v šolo pripeljejo z av-
tom. Tako bodo poskrbeli za 
varnejšo pot šolarjev, ki v 
šolo prihajajo peš, saj se poti 
motornega prometa in peš-
poti ne bodo več križale.

Končujejo gradnjo 
obračališča

Občina pri šoli v Poljanah gradi obračališče za kombije. 
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V preteklem mesecu smo 
res veliko delali pa tudi pra-
znovali. Stoletnica povesti 
Cvetje v jeseni je bila res ve-
lika priložnost za promocijo 
naše Poljanske doline in 
prepričan sem, da smo jo 
odlično izkoristili. 
Ustvarjena je bila nova knji-
ga Cvetje v jeseni v našem, 
domačem, poljanskem nare-
čju, bogatejša je Tavčarjeva 
razstava in gostili smo po-
novno razprodani muzikal. 
Na športnem področju smo 
dodali veliko novost, to je 
Tavčarjev tenis v belem, do-
mač teniški klub pa je pra-
znoval okroglo obletnico. 
Pohodništvo je bogatejše še 
za eno lepo tematsko pot iz 
Poljan na Blegoš, točno tam, 
kjer je šel Tavčar k Presečni-
kovim, in tam, ko sta šla na-
prej z Meto na našega očaka. 
Vse prireditve so bile odlič-
no obiskane, udeleženci pa 
zadovoljni, kar je za ustvar-
jalce najpomembnejše. Na 
rojstni dan Kosovega Janeza 
pa smo v kapelico postavili 
še njegov doprsni kip in na 
primeren način zaključili 
praznovanje najbolj gledane 
in brane slovenske povesti.
Po junijskem praznovanju 
500-letnice božjega hrama v 
Leskovici smo v Poljanah 
praznovali kar 600 let žu-
pnije. Župnik je pripravljal 
res pestro dogajanje ves te-
den, vrhunec pa je bilo vse-
kakor nedeljsko maševanje 
našega nadškofa in popol-
danski blagoslov novo zgra-
jene kapelice.
Osnovna šola v Poljanah je 
tudi praznovala. Pred tride-
setimi leti so začeli s pou-
kom v zdajšnji šoli in vrata 

je odprl Vrtec Agata. Pred 
dvajsetimi leti je postala 
osnovna šola, pred desetimi 
pa smo namenu predali nov 
objekt telovadnice. Slavno-
stna prireditev je upravičila 
svoje ime, s svojim obiskom 
jo je počastil celo predse-
dnik države. Učenci in otro-
ci iz vrtca so pa z nastopom 
potrdili, da sta igra in kultu-
ra v Poljanah doma!
Da pa bo mera praznovanja 
polna, sem se zelo razveselil 
novice, da je Tavčarjev dvo-
rec s sosedovo domačijo po-
stal kulturni spomenik dr-
žavnega pomena. Nagrajeno 
je bilo delo in naša prizade-
vanja po oživitvi tega čudo-
vitega okolja v naši dolini. 
Zavedam se pa tudi tega, da 
prevzemam večjo odgovor-
nost, kar mi je v čast in 
spodbudo. V prihodnje se 
bomo še bolj trudili, da viso-
ški ambient in Poljansko do-
lino povzpnemo do najbolj 
prepoznavnih kulturnih in 
turističnih znamenitosti 
Slovenije.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Praznovanja

Milan Čadež
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Mateja Rant

Žirovski Vrh sv. Urbana – 
Srečanja se je udeležilo 115 
članov družine Kavčič, vseh 
pa je 170, je razložil Igor 
Kavčič, eden od organiza-
torjev prvega snidenja te 
vrste vseh Mrakovih. "Sre-
čanje je uspelo, na roko 
nam je šlo vreme ter dobra 
volja in zadovoljstvo vseh 
prisotnih, da smo se konč-

no zbrali," je vtise strnil 
Igor Kavčič.
Korenine družine Kavčič iz-
virajo prav s kmetije, na ka-
teri so se zbrali. Jakob in 
Helena Kavčič, ki sta gospo-
darila na omenjeni kmetiji, 
sta imela po besedah Igorja 
Kavčiča trinajst otrok, devet 
hčera in štiri sinove. Ob 
tem je kot zanimivost nave-
del, da bosta od vseh 170 
članov rodbine le njegova 

sinova prenesla naprej prii-
mek Kavčič. "Eden od sinov 
Jakoba in Helene Kavčič je 
padel po vojni, ostali trije 
pa imajo le hčere in zgolj 
moja mama, ki se ni poroči-
la, je ohranila svoj priimek 
in jaz z njo." Pri Mraku 
zdaj kmetijo vodi njegova 
sestrična z možem, za sre-
čanje pa so si zavetje poi-
skali pod tamkajšnjim ko-
zolcem. Tako so lahko pri-

pravili tudi projekcijo foto-
grafij, skozi katere so pred-
stavili to številno družino, 
raziskovali pa so tudi dru-
žinsko deblo. "Toliko nas 
je, da se niti ne poznamo 
vsi med sabo," je razložil 
Igor Kavčič in dodal, da je 
bilo srečanje izvrstna prilo-
žnost, da se seznanijo z vse-
mi svojimi sorodniki, ki so 
prišli tudi iz Nemčije in z 
Nizozemskega.

Zbrali so se Mrakovi
Na kmetiji pri Mraku v Žirovskem Vrhu sv. Urbana so konec avgusta pripravili prvo srečanje članov 
družine Kavčič. S te kmetije namreč izvirajo korenine te velike družine.

Na kmetiji pri Mraku v Žirovskem Vrhu sv. Urbana so pripravili prvo srečanje članov družine Kavčič. / Foto: arhiv družine

Mateja Rant

Todraž – Prvo septembrsko 
soboto so v Todražu 13. leto 
zapored pripravili že tradici-
onalni vaški piknik Od mo-
stička do mostička. Na pikni-
ku se je tekom dneva zbralo 
več kot 250 vaščanov Dolenje 
in Gorenje Dobrave ter Do-
bravšc, prišli pa so tudi tisti, 
ki so že odšli iz teh vasi, a jih 
nanje vežejo njihove koreni-
ne. Organizacijo dogodka so 
letos zaupali mladi generaci-
ji pod vodstvom Tine in Ma-
tije Oblaka.
Druženje so zaradi slabega 
vremena tokrat prestavili v 
industrijsko halo, kjer so 
obiskovalci uživali ob dobro-
tah z žara, golažu in palačin-
kah ter se zabavali ob doga-
janju na odru. Svoje spre-
tnosti so najprej prikazale 
mažoretke, vrhunec pa je 

predstavljal nastop Helene 
Blagne in Naceta Junkarja, v 
vlogi katerih sta se prepri-
čljivo vživela Urša Stržinar 
in Luka Kržišnik. S svojim 
petjem in zabavnimi domi-
slicami na odru sta tako nav-
dušila publiko, da sta morala 
svoj nastop še enkrat pono-
viti. Spremljati je bilo mogo-
če še medvaške igre, na kate-
rih je zmagala ekipa »izse-
ljencev«, na svoj račun so 
prišli tudi otroci, ki so tek-
movali v igrah metanja žoge 
in drugih spretnostih. Urša 
Stržinar oziroma Helena 
Blagne je nato prevzela tudi 
vodenje lota, na katerem sta 
si glavni dobitek razdelila 
dva srečneža. Kot so na kon-
cu še ugotavljali organizator-
ji, na pikniku ni manjkalo 
smeha in dobre volje, kar je 
tisto neprecenljivo, kar pove-
zuje in združuje.

Zapela celo Helena 
Blagne in Nace Junkar

Na tradicionalnem vaškem pikniku v Todražu je nastopila 
tudi Helena Blagne, v katero se je vživela Urša Stržinar. 

Mateja Rant

Visoko – Praznovanje stote 
obletnice začetka izhajanja 
Tavčarjeve povesti Cvetje v 
jeseni v podlistku Ljubljan-
skega zvona so začeli s 
predstavitvijo povesti Cve-
tje v jeseni v poljanskem 
narečju, ki jo je pripravilo 

Kulturno društvo dr. Ivan 
Tavčar Poljane. Dr. Andrej 
Šubic je tako po Šarucevi 
slivi in Ravbarskem cesarju 
s svojo tretjo knjigo v po-
ljanskem narečju zaključil 
trilogijo Tavčarjevih del. 
Knjigo je s svojimi umetni-
jami opremila slikarka 
Maja Šubic.

Ob obletnici so odprli tudi 
dopolnjeno Tavčarjevo zbir-
ko s knjižnico v dvorcu Viso-
ko. Zbirkam o rodbini Ka-
lan, ki je na Visokem gospo-
darila skoraj tri stoletja, ter 
Ivanu in Franji Tavčar so po 
besedah direktorice Loškega 
muzeja Saše Nabergoj doda-
li še »bisere« iz Tavčarjeve 
knjižnice. Kustosinja Bilja-
na Ristič je pripravila pred-
vsem izbor različnih objav 
Cvetja v jeseni in drugih 
Tavčarjevih del, knjižni 
omari pa je dodala še tablico 
z digitaliziranimi deli Cvetja 
v jeseni, ki je pred točno sto 
leti začela izhajati v Lju-
bljanskem zvonu. Po odpr-
tju razstave je sledila ena 
zadnjih izvedb muzikala 
Cvetje v jeseni, v katerem 
sta pred 1500 gledalci v glav-
ni vlogi ponovno navdušila 
Nina Pušlar in Matjaž Roba-
vs. V sklopu praznovanja 
stoletnice Cvetja v jeseni so 
odprli tudi novo teniško igri-
šče na travi in ob tem pri-
pravili teniški turnir dvojic v 

belem z lesenimi loparji, s 
čimer so zaznamovali tudi 
120-letnico prvega teniškega 
igrišča v Sloveniji, ki ga je na 
svojem posestvu na Visokem 
leta 1897 zgradil dr. Ivan 
Tavčar, in 30-letnico Teni-
škega kluba Gorenja vas. Te-
nis so igrali v oblačilih, kot 
so bila značilna za začetek 
20. stoletja. Vsi udeleženci 
so se oblekli v belo, in sicer 
dame v dolga krila, bluze in 
klobuke, moški pa v dolge 
hlače in srajce z metuljčki. 
Na turnirju je sodelovalo 38 
igralcev, 12 žensk in 26 mo-
ških. Zmagovalca turnirja je 
postala dvojica Gaber–Peter-
nel. Nagrado za najlepše 
oblečeno damo je prejela 
Nika Selak, za najlepše oble-
čenega gospoda pa Vlado 
Zvonar s Slovaškega.  Nagra-
do za največjega džentelme-
na na igrišču si je s svojo 
obzirnostjo do ženskega spo-
la prislužil Jani Bogataj. Za-
dnji dan praznovanja so pri-
pravili še pohod po novo od-
prti tematski poti Cvetje v 

jeseni iz Poljan na Blegoš. 
Sončna nedelja je privabila 
več kot tristo pohodnikov iz 
vse Slovenije. Pot, ki jo ozna-
čuje bela cvetlica, ki jo po-
znamo pod imenom Kristu-
sova srajčka, vodi natančno 
po isti poti, kot sta jo v pove-
sti prehodila Meta in Janez.

Sklepno dejanje ob stole-
tnici Cvetja v jeseni je sle-
dilo na Tavčarjev rojstni 
dan, 28. avgusta. V kapeli-
co ob dvorcu so ponovno 
postavili doprsni kip Ivana 
Tavčarja, s čimer so nado-
mestili kip, ki so ga pred 
leti ukradli.

Konec tedna posvetili Tavčarju
Visoška domačija v Poljanski dolini je bila zadnji konec tedna v avgustu v znamenju stoletnice povesti Cvetje v jeseni. Med drugim so jo zaznamovali s 
predstavitvijo povesti Cvetje v jeseni v poljanskem narečju, odprtjem dopolnjene Tavčarjeve zbirke s knjižnico v dvorcu Visoko, muzikalom Cvetje v 
jeseni, tenisom v belem na novoodprtem teniškem igrišču in pohodom po novi tematski poti na Blegoš.

Več kot tristo pohodnikov iz vse Slovenije se je udeležilo 
pohoda ponovo odprti poti Cvetje v jeseni. / Foto: Denis Bozovičar
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Na teniškem turnirju dvojic v belem z lesenimi loparji se je 
pomerilo 38 igralcev. / Foto: Denis Bozovičar
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Ana Šubic

Selca – V Kulturnem dru-
štvu dr. Janez Evangelist 
Krek iz Selc se te dni pripra-
vljajo na izvedbo zaključnih 
slovesnosti ob Krekovem 
letu, s katerim že vse leto 
obeležujejo stoletnico smrti 
pomembnega rojaka, ki bo 
8. oktobra.
Še pred tem bo ta konec te-
dna (30. septembra in 1. ok-
tobra) v Selcih potekal dvo-
dnevni Krekov tabor, ki ga 
organizira Gibanje za otroke 
in družine v sodelovanju s 
selško župnijo. V soboto si 

lahko v Krekovem domu v 
Selcih ogledate njegovo bur-
ko Cigan čarovnik v izvedbi 
Kulturno turističnega dru-
štva Dražgoše. V nedeljo na-
črtujejo osrednji program z 
nagovorom predsednika 
stranke Glas za otroke in 
družine Aleša Primca, na-
stopili bodo dramski igralec 
Gregor Čušin v vlogi Kreka, 
glasbenik Aleksander Me-
žek, oratorijska glasbena 
skupina in župnijski mla-
dinski pevski zbor, otroke 
bo zabaval čarovnik ... Po-
drobnejši program si lahko 
ogledate na 12. strani.     

Slavnostna akademija ob sto-
letnici Krekove smrti bo v so-
boto, 7. oktobra, ob 18. uri 
pred podružnično šolo v Sel-
cih. Slavnostni govornik bo 
prof. ddr. Igor Grdina, zgo-
dovinar in literarni zgodovi-
nar, raziskovalec na Inštitutu 
za kulturno zgodovino ZRC 
SAZU in na Inštitutu za civi-
lizacijo in kulturo. Pripravlja-
jo tudi recital o Kreku, nasto-
pil bo še Mešani pevski zbor 
sv. Peter Selca pod vodstvom 
Vinka Rovtarja. Slovesno bo 
tudi v nedeljo, 8. oktobra: ob 
9.30 bo blagoslov prenovlje-
ne spominske plošče na Kre-

kovem domu, ob 10. uri pa 
bo v cerkvi v Selcih slovesna 
maša, ki jo bo daroval lju-
bljanski nadškof in metropo-
lit Stanislav Zore.
"Skozi celo leto smo obujali 
znanje o svojem rojaku dr. 
Janezu Evangelistu Kreku, 
ki je bil in je še pomemben 
ne le za Selca, ampak za ce-
loten slovenski narod. Bil je 
narodni tribun v političnem, 
kulturnem, verskem in soci-
alnem smislu, vreden vsake-
ga posnemanja, zato bomo z 
raziskovanjem in spoznava-
njem velikega moža naše 
preteklosti nadaljevali tudi v 
prihodnje," je napovedala 
Andreja Megušar, vodja or-
ganizacijskega odbora Kre-
kovega leta. 

Sklenili bodo Krekovo leto

Pred dobrim tednom dni je 
minilo deset let od katastro-
falnega 18. septembra 2007, 
ki ga v občini Železniki ne 
bomo nikdar pozabili. Po-
plave so v naših krajih zah-
tevale tri življenja, veliko 
škode je bilo na komunalni 
infrastrukturi, družbenih 
objektih, stanovanjskih hi-
šah, v podjetjih ... Ob pomo-
či številnih prostovoljcev, ki 
so prišli pomagat odpravljati 
posledice ujme, se je že v 
nekaj tednih življenje vrnilo 
v ustaljene tirnice. Tudi dr-
žava je v prvih letih veliko 
vložila v sanacijo naše infra-
strukture. Železniki so z ob-
novljenimi hišami postali še 
lepši kot pred poplavami, še 
vedno pa niso varni pred vi-
sokimi vodami.
Če bi nam takrat nekdo na-
povedal, da se bo zagota-
vljanje poplavne varnosti 
vleklo toliko časa, mu ne bi 
verjeli. Državni prostorski 
načrt za zagotovitev poplav-
ne varnosti je bil sprejet 
šele leta 2013. Inženirja in 
projektanta so izbrali šele 
leta 2015, od tedaj pa se že 
izdelujejo projekti in študi-
je. Te so tudi pokazale, da 
zgolj vodne ureditve na Sel-
ški Sori in zadrževalnik pod 
Sušo niso dovolj za zagoto-
vitev poplavne varnosti, 
zato so naknadno začeli 
projektirati še ureditve na 
treh pritokih. Ta teden nam 
bodo prišli predstavit pro-
jekte za ureditve na Češnji-
ci in Prednji Smolevi, pri-
hodnji teden pa še za Da-
šnico. Zaključil se je tudi 
razpis za izvajalca za prido-
bivanje zemljišč, kot napo-
vedujejo, bo šel v začetku 
oktobra na teren med naše 
občane. Gradbeno dovolje-
nje za prvo fazo ureditev od 
Alplesa do Dolenčevega 
jezu pričakujejo v drugi po-
lovici prihodnjega leta, ta-
krat naj bi začeli tudi z deli 
in jih končali v dveh letih. 

Za drugo fazo – zadrževal-
nik pod Sušo – pa pridobi-
vajo okoljevarstveno soglas-
je. Aktivnosti se bodo pove-
čale, ko bo direkcija za vode 
na službo vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi-
ko oddala vlogo za črpanje 
sredstev in se bodo ta tudi 
sprostila. Gradbeno dovo-
ljenje pričakujejo do sredi-
ne 2019, vse skupaj pa naj 
bi bilo zgrajeno do konca 
leta 2022. 
Dejstvo, da je država zgradi-
la zaplavne pregrade na pri-
tokih Selške Sore in uredila 
v poplavah poškodovane zi-
dove ob tej reki, nas ne more 
kaj dosti pomiriti. Če bi se 
sedaj ponovile podobne koli-
čine dežja kot 18. septembra 
2007, bi bili Železniki verje-
tno zelo podobno razdejani 
kot takrat. Z optimizmom 
nas navdaja zagotovilo, da 
Evropa v aktualnem opera-
tivnem programu namenja 
denar za poplavno varnost 
in da imajo Železniki visoko 
prioriteto, takoj za ljubljan-
skim območjem. A sedaj iz-
vedbe ne smejo več zamika-
ti, da jo bodo izpeljali v ro-
kih, potrebnih za pridobitev 
kohezijskih sredstev. Vse do 
takrat bomo pa upali, tako 
kot že zadnjih deset let, da 
se katastrofa ne bo ponovila.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Železniki lepi,  
ne pa tudi varni

Anton Luznar

Ana Šubic

Innichen – Po junijskem 
uradnem obisku županje 
Innichena Rosmarie Bur-
gmann v Selški dolini so So-
ričani in predstavniki obči-
ne Železniki ta mesec znova 
poglabljali stike s to tirolsko 
občino, od koder so se prebi-
valci v 13. stoletju začeli na-
seljevati na območje Sorice 
z okolico. Drugo septembr-
sko soboto so v Innichenu 
odprli razstavo Mince in Bo-
jana Rihtaršiča, oblikovalke 
in arhitekta iz Železnikov, z 
naslovom Sorica#Zarz: Ar-
chitecture of Space in Deta-
ils (Arhitektura prostora v 
detajlih). "Razstavljava foto-
grafije in risbe, ki se nanaša-
jo na arhitekturo prostora in 
detajle objektov, kjer so se 
po letu 1200 naseljevali pri-
šleki iz Innichena. Fotogra-
fije torej v Innichen prinaša-
jo podobe krajev, kjer živijo 
potomci prvih koloniziranih 
naseljencev," sta pojasnila 
Rihtaršičeva.
Razstavo, ki bo v razstav-
nem prostoru Kunstraum 
Cafe Mitterhofer na ogled 
do sredine oktobra, je odprl 
župan Železnikov Anton 
Luznar. Dejal je, da si v pri-
hodnje želijo še tesnejšega 
sodelovanja z Innichenom, 
ter vse navzoče povabil k 
obisku Selške doline in dru-
gih slovenskih krajev. Odpr-

tja so se udeležili tudi župa-
nja in predstavniki občine 
Innichen, člani komisije za 
mednarodno sodelovanje na 
Občini Železniki in krajani 
Sorice. Kulturni program 
sta izvedla Gorazd Pintar in 
Polona Pintar, ki sta s slo-
vensko ljudsko pesmijo po-
skrbela za prijetno vzdušje. 
"Cafe v Innichenu sicer 
predstavlja prestižen raz-
stavni prostor in je običajno 
zaseden že vsaj leto naprej," 
je povedala podpredsednica 
občinske komisije za med-
narodno sodelovanje Andre-
ja Megušar, ki se je tudi do-
govorila za razstavo.

Soričani so ob tej priložnosti 
organizirali dvodnevni kole-
sarski podvig do Innichena. 
Na 240 kilometrov dolgo pot 
se je odpravilo devet kolesar-
jev, prvi dan so prekolesarili 
180 km do Oberdrauburga 
in drugi dan 60 km do cilja. 
Podobno pot so pred leti že 
prekolesarili, le da v obratni 
smeri. "V Innichenu smo 
bili toplo sprejeti, predvsem 
so gostitelji pokazali navdu-
šenost nad tem, da smo tako 
razdaljo premagali s kolesi. 
Izlet smo izkoristili tudi za 
obuditev običaja naših pred-
nikov, ki so iz Sorice romali 
v Innichen in v stolno cerkev 
odnesli svečo v zahvalo in 
prošnjo za zaščito pred mr-
česom," je povedal predse-
dnik Krajevne skupnosti So-
rica Matej Pintar. 
Z razstavo v Innichenu je 
Občina Železniki sklenila 
letošnji evropski projekt Eu-
rope2Gehter, hkrati pa so se 
po besedah Andreje Megu-
šar odprla vrata za še tesnej-
še sodelovanje. To zahteva 
tudi nekaj finančnih sred-
stev; letos so si pomagali z 
evropskimi sredstvi, nadeja-
jo pa se, da bodo uspešno 
kandidirali tudi z novim 

projektom, s katerim so se 
zopet prijavili v program 
Evropa za državljane. Če 
bodo pridobili sredstva, ga 
bodo izvajali prihodnje leto, 
prav tako v času Čipkarskih 
dnevov in občinskega pra-
znovanja, vključena pa bo 
tudi Občina Innichen. Kot je 
pojasnila Megušarjeva, so v 
projektnem predlogu pred-
videli analizo srednjeveške-
ga kolonizacijskega delova-
nja freisinških škofov med 
ozemlji Innichena in Selške 
doline v več kot 800-letnem 
obdobju: "Ker je bistvo vsa-
kega preseljevanja oz. prise-
ljevanja uspešna integracija, 
bo projekt izpostavil pred-
nosti uspešne asimilacije, 
ohranitve kulturne identite-
te in pozitivnega doprinosa 
takšne izkušnje v lokalni 
prostor – kulturno bogastvo 
lokalnega prostora. Migraci-
je niso samo sodoben pojav, 
tovrstne pozitivne zgodovin-
ske izkušnje so nadgradili s 
primeri aktualnih praks. 
Tako bodo predstavljeni 
zgodovinska kolonizacija z 
integracijo, ekonomska mi-
gracija v zadnjih stotih letih 
in sodobna migracija v zad-
njih letih."

Vezi še okrepili
V italijanskem Innichenu bo do sredine oktobra na ogled razstava Mince in Bojana Rihtaršiča z 
naslovom Arhitektura prostora v detajlih. Skupina Soričanov se je na odprtje odpravila s kolesi. 
Prekolesarili so 240 kilometrov in po starem običaju v stolno cerkev odnesli svečo.

Junijskemu uradnemu obisku županje Innichena Rosmarie Burgmann v Selški dolini je ta 
mesec sledilo odprtje razstave Mince in Bojana Rihtaršiča v Innichenu.

Soričani so organizirali dvodnevni kolesarski podvig 
do Innichena. 

Železniki – Občinski svetniki se bodo po poletnem premoru 
ta teden znova srečali na seji občinskega sveta. Med drugim 
bodo glasovali o drugem rebalansu letošnjega proračuna. 
"Prihodki se zvišujejo za 73 tisoč evrov, predvsem zaradi 
večje glavarine in višjih prihodkov od komunalnega prispev-
ka. Odhodki se bodo zvišali za 77 tisoč evrov, od tega 31 ti-
soč evrov namenjamo investicijam in investicijskemu vzdr-
ževanju občinskih cest. Devet tisoč evrov dodajamo za izde-
lavo projektne dokumentacije za celovito ureditev naselja 
Racovnik, enajst tisoč evrov namenjamo za projekt meteor-
ne kanalizacije pri stari cerkvi v Dražgošah, sredstva pa na-
menjamo tudi za idejno zasnovo doma starejših v Železni-
kih," je nekaj sprememb proračuna izpostavil župan Anton 
Luznar. Svetniki se bodo odločali tudi o podelitvi stavbne 
pravice za gradnjo doma starejših v Železnikih kandidatu za 
koncesionarja, ki naj bi se do konca oktobra prijavil na raz-
pis ministrstva za podelitev koncesije. Občina je predvidela 
zemljišče v velikosti 2000 kvadratnih metrov, in sicer na 
lokaciji zelenice za bazenom, teniškega igrišča in zemljišča, 
ki se razprostira proti zadnji stolpnici do pritoka Dašnica. 
Dom za 54 stanovalcev načrtujejo v sklopu konzorcija šestih 
občin, ki sodelujejo v projektu Sistem Grozd in želijo uresni-
čiti idejo manjših domov s skupnim vodenjem in upravo. 
Med njimi je tudi Občina Žiri.

Občinski svetniki tudi o domu starejših
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Železniki – Alplesov prodajni program po novem dopolnjuje 
nova generacija kuhinj. Razvijali so jih približno dve leti, in 
sicer na osnovi poznavanja kupcev, njihovih potreb in navad 
ter načina bivanja, je ob nedavnem odprtju prenovljenega 
pohištvenega salona v Železnikih povedal vodja razvoja Franc 
Tolar. »Kupce smo segmentirali v štiri ciljne skupine, in sicer 
na tiste, ki si želijo urbanega razkošja, udobja narave, harmo-
nije podeželja ali sveta barv. Kuhinje se razlikujejo po zahtev-
nosti tehnoloških obdelav, po končnih obdelavah in vgrajenih 
materialih,« je dejal Tolar. Kuhinje so v Alplesu začeli izdelo-
vati konec leta 2010, danes pa dosegajo skoraj tretjino proi-
zvodnje. Konstantno rast imajo tudi pri individualnih produk-
tih, narejenih po željah strank, dodano vrednost pa ustvarjajo 
še z opremljanjem večjih objektov, kot so hoteli in študentski 
domovi. Prav ta čas v Berlinu opremljajo 550 študentskih sob 
v vrednosti milijon evrov, podoben projekt so tam izpeljali 
tudi lani, je povedal direktor Alplesa Franc Zupanc. Več kot 
polovico prodaje opravijo v Sloveniji, ostalo pa izvozijo pred-
vsem na trge nekdanje Jugoslavije. Uveljavljajo se tudi na Slo-
vaškem, letos so zakorakali še na švicarski in francoski trg.

Predstavili novo generacijo kuhinj

Vodja razvoja Franc Tolar in direktor Alplesa Franc Zupanc  
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Ana Šubic

Železniki – Septembrsko sla-
bo vreme je upočasnilo iz-
vedbo nekaterih investicij v 
cestno infrastrukturo. Na 
enem večjih gradbišč v spo-
dnjem delu Studena, kjer so 
v zadnjih mesecih že zgradi-
li kanalizacijo, se tako te dni 
vendarle začenja še gradnja 
pločnika. Čeprav se je zače-
tek gradnje zaradi slabega 
vremena zamaknil, pred 
tem pa tudi zaradi daljših 
postopkov pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za ka-
nalizacijo, naj bi bil pločnik 
kljub temu zgrajen v predvi-
denem roku – do konca ok-
tobra, napoveduje župan 
Anton Luznar. Na regional-
ni cesti so že vzpostavili po-
lovično zaporo, ki bo trajala 
predvidoma do 30. oktobra. 
V sklopu investicije bodo 
tudi prestavili avtobusno po-
stajo, ki je tik za ovinkom iz 
smeri Selc, da bo bližje nase-

lju, ter zarisali prehod za pe-
šce do avtobusne postaje na 
drugi strani ceste.
Ob bolj ugodnem vremenu 
bi bil prej asfaltiran tudi re-
konstruiran odsek Gotnar–
Kovač v Podlonku, tako pa 
se maja začeta investicija 

zaključuje šele v teh dneh. 
Do zamude je prišlo tudi za-
radi podaljšanja odseka za 
30 metrov in zaradi večje 
zahtevnosti del, slednje velja 
tudi za rekonstrukcijo ceste 
Sivar–Logar proti Megušni-
ci, ki naj bi jo asfaltirali v za-

četku oktobra. Zaradi slabe-
ga vremena se je malce za-
maknilo tudi asfaltiranje 
drugega sklopa občinskih 
cest: krajše odseke na Za-
lem Logu, Sorčan v Davči, 
Tolc–Eberle in Krbuskar v 
Martinj Vrhu asfaltirajo 
prav v teh dneh. Nekatere 
investicije je občina že kon-
čala, denimo gradnjo pločni-
ka na Jesenovcu in obnovo 
cesto Ravne–Šurk, s katero 
so po besedah župana upo-
rabniki zelo zadovoljni. 
Sredi septembra se je z 
manjšo zamudo končala 
tudi prenova vhodne avle in 
garderob v plavalnem baze-
nu. Omeniti velja še dve ve-
čji investiciji v šole: na OŠ 
Železniki so v novo šolsko 
leto vstopili z obnovljeno je-
dilnico, v osrednjem delu 
šole pa so zamenjali stara 
okna in dokončali manjkajo-
či fasadni ovoj. Na podru-
žnični šoli Davča so obnovili 
dotrajano streho.

Dež upočasnil dela na cestah

Po gradnji kanalizacije se na Studenem začenja še gradnja 
pločnika. / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Zali Log – Na Zalem Logu je 
med 14. in 17. septembrom 
potekal tretji Praznik zelja, a 
so organizatorji iz Kulturne-
ga in turističnega društva 
Zali Log imeli precejšnjo 
smolo, saj je prireditve vse 
štiri dni spremljalo slabo 
vreme z dežjem, kar se je od-
razilo tudi na številu obisko-
valcev. "Kljub vsemu smo 
zadovoljni," je dejala predse-
dnica društva Klavdija Škulj 
in dodala, da je bil obisk gle-
de na slabo vreme vseeno 
boljši, kot so pričakovali.
Najbolj pester program je 
bil v soboto. Obiskovalci so 
si lahko ogledali ribanje in 
tlačenje zelja ter obdelavo 
škrilja, uživali so v petju, 
plesu in recitacijah zaloških 
otrok ter nastopu harmoni-
karjev iz Železnikov. Pote-
kala je tudi degustacija zelj-
nih jedi. Poleg običajnih so 
lahko poskusili tudi nevsak-
danje jedi: zeljno potico, za-
vitek, musako in polentino 
pito, široke rezance z zeljem 

in orehi pa tudi Zelouca – 
avtohtono žganico iz zelja … 
Zaradi slabega vremena so 
odpadle zabavne zeljne igre, 
tržnica domačih pridelkov 
pa je potekala v manjšem 
obsegu.
Kupiti je bilo seveda možno 
tudi zaloško zelje, ki slovi po 
mehkejših glavah, a bo letos 

zaradi suše in škodljivcev le-
tina slabša. Kot opaža Šku-
ljeva, njihovo zelje zopet 
postaja bolj prepoznavno, 
verjetno tudi po zaslugi nji-
hove etnografske prireditve: 
"Vmes so bila obdobja, ko se 
je nanj kar malo pozabilo, 
sedaj pa je veliko povpraše-
vanje po njem. Sprašujejo 
nas tudi po receptih za zelj-
ne jedi, ki jih pripravljamo 
za obiskovalce Praznika ze-
lja, še zlasti za zeljno potico 
in zavitek."
Zelje in zeljne jedi imajo 
radi tudi zaloški otroci. Iza 
Lenc nam je zaupala, da ima 
najraje svežega v solati, bra-
ta Anan in Taai Mulalič pa 
rada jesta popečeno zelje s 
klobaso in pire krompirjem 
ter babičin segedin. Da je 
zaloško zelje res boljše, opa-
ža tudi njuna babica Tahira 
Bajrič, ki se je pred nekaj 
leti preselila iz Škofje Loke 

na Zali Log. Tam še danes 
pri skoraj vsaki hiši pridelu-
jejo zelje, a večinoma za la-
stne potrebe ter za sorodni-
ke in prijatelje, na dveh 
kmetijah pa tudi za prodajo 
strankam. Povpraševanje je 
večje od ponudbe, je povedal 
Janez Habjan s kmetije pr' 
Blaž, kjer pridelajo okoli 
petsto glav zelja. Nekatere 
stranke ga tako že jeseni na-
ročijo za eno leto naprej.
Vse dni prireditve je bila v 
kulturnem domu poleg raz-
stave ročnih del domačink 
na ogled tudi razstava foto-
grafij in časopisnih člankov 
o poplavah leta 2007, ki so 
močno prizadele tudi Zali 
Log. Ob razstavi so obisko-
valci podoživljali katastrofo 
izpred desetih let in spozna-
vali nova dejstva. "Vsak je 
doma odpravljal posledice 
poplav in dejansko ni vedel, 
kaj se dogaja petsto metrov 
stran. Razstava je bila zani-
miva tudi za obiskovalce iz 
drugih krajev, predvsem ti-
ste, ki so kakorkoli povezani 
z našim krajem," je pojasni-
la Škuljeva. 
Praznik zelja pa je prinesel 
tudi zabavnejše vsebine, saj 
so gostili člani Turističnega 
društva Žirovski Vrh s skeči 
na temo zelja in vaškega ži-
vljenja, štiridnevno priredi-
tev pa so sklenili z nasto-
pom čarovnika in vaškim 
druženjem. "Posebna za-
hvala gre Gostilni pri Slavcu 
oz. Gregorju Žbontarju, ki 
je vse dni pekel zeljne potice 
za naše obiskovalce in omo-
gočil izvedbo prireditve pod 
pokritim prostorom," je še 
dejala Škuljeva.

Dišala tudi zeljna potica
Na Zalem Logu so izpeljali tretji Praznik zelja. Pester program so morali delno okrniti zaradi dežja,  
ki je vplival tudi na slabši obisk. 

Na kmečki tržnici je bilo možno kupiti tudi zaloško zelje. 

Razstava o poplavah v letu 2007 je pritegnila veliko 
pozornosti. 

Martinj Vrh – Na Puču v Martinj Vrhu je prvo septembrsko 
nedeljo potekalo tradicionalno srečanje borcev gorenjskih 
partizanskih enot in podpornikov v spomin na ustanovitev 
Škofjeloškega odreda in Gorenjskega vojnega področja. 
Slavnostni govornik, nekdanji državni poslanec in podpred-
sednik vlade Viktor Žakelj je med drugim spregovoril o spra-
vi, ki po njegovem ni uresničljiva; meni, da nas lahko poveže 
le odpuščanje. Navzoče je pozdravil tudi predsednik Zdru-
ženja borcev (ZB) za vrednote NOB Škofja Loka Štefan Ka-
lamar in spomnil, da pretežen del organizacije srečanja na 
Puču nosi občinska organizacija ZB Železniki s predsedni-
kom Viktorjem Potočnikom. Tudi tokrat so podelili prizna-
nja zaslužnim članom. Ksenija Planinšek je prejela srebrno 
plaketo ZZB NOB Slovenije za dolgoletno delo v žirovski 
občinski organizaciji, praporščak krajevne organizacije iz 
Železnikov Marko Vrhunec pa posebno priznanje ZZB NOB 
Slovenije. Podelili so še šest zahval ZB NOB Škofja Loka, in 
sicer Jožetu Prezlu, Franciju Lušini, Matjažu Hafnerju, Anici 
Pintar, Vladu Gantarju in Dragu Zupančiču.

Žakelj: Le odpuščanje nas lahko poveže

Prejemniki priznanj s predsednikom Združenja borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka Štefanom Kalamarjem

Železniki – Dnevom evropske kulturne dediščine (23.–30. sep-
tember) se pridružujejo tudi v občini Železniki. V četrtek, 28. 
septembra, ob 17. uri se lahko v Muzeju Železniki udeležite 
rokodelske delavnice z mojstricama Petro Plestenjak Podlo-
gar in Lili Panjtar o izdelavi loških kruhkov s prikazom rezbar-
jenja lesenih modelov zanje. Za tiste, ki jih zanima izdelava 
dražgoških kruhkov, pa bo jutri, 27. septembra, ob 17. uri v 
Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki potekala delavnica z 
mojstricama Alenko Lotrič in Bredo Tolar. V krajevni knjižnici 
v Železnikih bo med 27. septembrom in 31. oktobrom poteka-
la razstava fotografij, ki so jih domačini posneli na prireditvi 
Luč v vodo, v podružnični šoli v Davči pa je ta teden na ogled 
gostujoča muzejska razstava o mlinarstvu v Selški dolini.

Ob dnevih evropske kulturne dediščine
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Pretekli teden smo bili vsi 
ponosni tako na naše košar-
karje kot na odbojkarice, ki 
so postale svetovne podprva-
kinje, pa tudi na druge slo-
venske športnike. Očitno je 
v Sloveniji prav šport tisti, ki 
učinkovito prispeva k pro-
mociji države. Tudi v Žireh 
se ponašamo z dobrimi re-
zultati na športnem podro-
čju. Zato je prav, da dobimo 
še ustrezno športno dvora-
no, katere načrtovanje je pri 
koncu. Popisi so končani, v 
kratkem bomo vložili doku-
mentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.
Ko z navdušenjem gledamo 
zmagovalce, ko jim okrog 
vratu obesijo zlato medaljo, 
pa se ne zavedamo, da so za 
tem leta trdega dela in odre-
kanja. Enako je pri gradnji 
dvorane. Upam, da bomo 
tako, kot znamo stopiti sku-
paj pri športu, tudi pri gra-
dnji dvorane v Žireh stopili 
skupaj in naredili nekaj do-
brega za kraj za naslednjih 
štirideset let. Ta čas poteka 
premestitev atletske steze, 
kar bo predvidoma končano 
do konca oktobra. Sočasno 
se pri direkciji za infrastruk-
turo pripravlja razpis za gra-
dnjo obvoznice od Petrola 
do nogometnega igrišča z 
ureditvijo krožišča pred mo-
stom, gradnja naj bi se zače-
la prihodnje leto. Žal pa ni-
smo bili uspešni pri pridobi-
tvi sredstev na razpisu mini-
strstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Kljub 
temu računam, da bo drža-
va, ki se promovira s špor-
tom, kaj prispevala tudi za 
šolo. Poleg športne dvorane 
bomo namreč gradili tudi 
povezovalni del, ki bo zago-
tovil dodatne prepotrebne 
učilnice, igralnice ter kuhi-
njo in večnamenski prostor. 
Tako velik projekt zahteva 
resno načrtovanje. Zato bi 
se ob tem zahvalil komisiji, 

s katero smo pregledali pro-
jekt in ga poskušali optimi-
zirati – ne vse kar vseprek 
poceniti, ampak izbrati opti-
malno rešitev za streho, pre-
zračevanje, okolico, fasado 
... Zdaj bomo šele lahko do-
bili pravo projektantsko oce-
no vrednosti del, pri čemer 
upam, da bo višja kot vre-
dnost, ki jo bodo ponudili 
izvajalci. Vemo pa, da na po-
dročju gradbeništva cene 
spet rastejo, zato je težko 
napovedati vnaprej. Še lani 
smo za projekte dobili tudi 
za polovico nižje ponudbe, 
kot je bila projektantska oce-
na. Veliko je še drugih stva-
ri, na katere pripravljamo 
odgovore pred začetkom 
gradnje, tako glede samega 
upravljanja dvorane kot fi-
nančne konstrukcije. 
In če smo Žirovci že doslej v 
slabših razmerah dosegali 
dobre športne rezultate, si 
lahko torej v prihodnosti 
obetamo še boljših. Pred-
vsem pa si skupaj s tukaj-
šnjimi zdravniki želimo, da 
bi vsem občanom omogočili 
zdrav način življenja z zdra-
vim športom. Nova dvorana 
bo zagotovo vsem omogoči-
la izvajanje športnih dejav-
nosti v okviru njihovih po-
treb, ker vsi pač nismo vr-
hunski športniki.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Zdrav način 
življenja za vse

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – V sklopu Dnevov 
evropske kulturne dedišči-
ne, ki so letos posvečeni de-
diščini vodnega gospodar-
stva in njenega upravljanja, 
bodo dva dogodka na to 
temo pripravili tudi v Žireh.
Muzejsko društvo Žiri bo v 
sodelovanju z idrijskim geo-
logom Jožetom Čarom v če-
trtek, 28. septembra, ob 17. 
uri pripravilo predavanje o 
nekdanjem jezeru v Žireh. 
Obiskovalce bodo popeljali 
po žirovski kotlini do tistih 
mest, ki skrivajo skrivnosti o 
njenem nastanku. Kot so ra-
zložili, je bilo namreč v pre-
teklosti v žirovski kotlini je-
zero, ko je podor zajezil 
strugo reke Sore pri Fuži-
nah. Preteklost bodo posku-

šali razbrati iz vodnih napla-
vin iz najmlajšega geološke-
ga obdobja, kvartarja, ki na 
debelo pokrivajo žirovsko 
kotlino. V petek, 29. sep-
tembra, ob 18. uri pa bodo 
učenci Osnovne šole Žiri pri 
perišču Na studencu pred-
stavili postopke pranja peri-
la v Žireh pred pralnimi 
stroji, in sicer pod pomenlji-
vim naslovom Žehta: od 
pranja do jezikanja. V spre-
mljevalnem kulturnem pro-
gramu bodo namreč pred-
stavili mitološko in drugo 
umetnostno izročilo, ki kot 
osrednji motiv oziroma 
tema predstavlja "žehto". Z 
dogodkom želijo opozoriti 
na pomen (ne)snovne kul-
turne dediščine, ob kateri 
vedno spoznavamo nekaj 
novega in nas tako bogati. 

O jezeru in "žehti" 

Mateja Rant

Dobračeva – PGD Dobrače-
va je osrednja gasilska enota 
v Žireh in najštevilnejše 
društvo znotraj Gasilske 
zveze Škofja Loka, je razlo-
žil predsednik društva Mar-
tin Oblak. Ta čas imajo sko-
raj petsto članov, ki so se ob 
jubileju razveselili tudi no-
vega gasilskega vozila.
Konec avgusta je minilo 115 
let od ustanovitve PGD Do-
bračeva, čeprav je na obmo-
čju Žirov takrat že delovalo 
samostojno gasilsko dru-
štvo. A razdalje so bile v ti-
stih časih pogosto prevelike, 
če je bilo treba hitro posre-
dovati. "Naše društvo so 
zato ustanovili ljudje, ki so 
videli, kako je, če v bližnji 
okolici zagori," je pojasnil 
Martin Oblak in dodal, da 
njihovo poslanstvo še danes 
ostaja hitro in strokovno po-
magati ljudem. Lani so bili 
vključeni med gasilske eno-
te širšega pomena, zato je 
ustrezna opremljenost nji-
hove enote še toliko po-
membnejša. "V občini je 
zdaj naše društvo na vrsti za 
posodobitev voznega parka," 

je poudaril Oblak. Sprva so 
sicer nameravali zamenjati 
gasilsko cisterno, a so se po-
tem prav zaradi dodatnih 
nalog, ki jim jih nalaga 
vključitev med gasilske eno-
te širšega pomena, odločili 
za nakup manjšega tehnič-
nega vozila, ki je ustreznejše 
pri reševanju ob nesrečah. 
Hitro tehnično reševalno vo-
zilo je namreč zasnovano 
tako, da ga bodo lahko upo-
rabljali pri večini posredo-
vanj v občini, tudi ob pro-
metnih nesrečah. Za nakup 
120 tisoč evrov vrednega vo-
zila jim je slabih petdeset 
tisoč evrov namenila občina, 
preostanek pa so zbrali sami 
s pomočjo donatorjev. Skrb-
nik novega vozila je postal 
Janez Tratnik, ki mu je klju-
če predal poveljnik dobrače-
vskega gasilskega društva 
Luka Čadež. Ob tem je žu-
pan Janez Žakelj poudaril, 
da je dobra tehnična oprema 
za gasilce izrednega pome-
na, še pomembnejša pa je 
dobra usposobljenost gasil-
cev. Po njegovih besedah so 
tudi dobračevski gasilci že 
večkrat dokazali svojo dobro 
pripravljenost. Verjame, da 

bodo z novim vozilom še 
učinkoviteje posredovali ob 
nesrečah, kar se mu zdi zla-
sti pomembno zato, ker je 
Škofja Loka relativno daleč, 
sploh kadar štejejo minute.
Zbrane je ob jubileju nago-
voril tudi poveljnik Gasilske 
zveze Slovenije Franci Pe-
tek. "Veliko generacij je 
ustvarjalo to, kar imate da-
nes – svoj gasilski dom, 

ustrezno opremo in usposo-
bljene gasilce," jih je pohva-
lil. Na ravni države se mu 
zdi ena pomembnejših od-
ločitev v zadnjem času vzpo-
stavitev enot širšega pome-
na, ki jih država delno tudi 
sofinancira. Tudi pri Gasil-
ski zvezi Slovenije pa se tru-
dijo vzpostavljati čim boljše 
pogoje za delo operativnih 
gasilcev, je še dodal.

Ob jubileju novo 
gasilsko vozilo
V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Dobračeva so sredi avgusta zaznamovali 115-letnico 
delovanja društva, za češnjo na torti pa so poskrbeli z uradnim prevzemom novega gasilskega vozila.

Dobračevski gasilci so ob praznovanju jubileja slovesno 
prevzeli tudi novo gasilsko vozilo. 

Mateja Rant

Žiri – Začetek šolskega leta 
je nekaj posebnega zlasti za 
vse, ki prvič sedejo v šolske 
klopi. V Osnovni šoli Žiri je 
v letošnjem šolskem letu 66 
prvošolcev, razdeljeni pa so 
v tri oddelke. Dobrodošlico 
jim je izrekel tudi župan Ja-
nez Žakelj in jim zaželel, da 

bi se dobro znašli v novem 
svetu številk in črk ter da bi 
se čim več zanimivega nau-
čili in dobili tudi nove prija-
telje. Na prvi šolski dan so 
se tudi letos v šoli potrudili, 
da je za prvošolce minil nad-
vse prijetno, in so jim tako 
olajšali vstop v šolo.
Zaradi vse močnejših genera-
cij prvošolcev šolo že pesti 

prostorska stiska, kar ta čas 
po besedah župana rešujejo 
tako, da v učilnice spremeni-
jo vse razpoložljive prostore. 
"Zato je še bolj nujno, da se 
lotimo načrtovane naložbe v 
športno dvorano, kjer bomo v 
okviru povezovalnega dela s 
šolo uredili tudi nove učilnice 
in igralnice za vrtčevske otro-
ke." Prostorska stiska na-

mreč pesti tudi vrtec. "Sprva 
je kazalo, da bo brez vrtče-
vskega varstva ostalo devet 
otrok, na koncu ni bilo spre-
jetih pet otrok iz naše obči-
ne," je pojasnil župan in do-
dal, da so nato med počitnica-
mi vsem staršem omogočili 
vpis otrok v vrtec z odprtjem 
polovičnega oddelka v Vrtcu 
pri sv. Ani.

Vstop v svet črk in številk
V Osnovni šoli Žiri so posebno dobrodošlico pripravili vsem, ki so letos prvič prestopili šolski prag. 

V Osnovni šoli Žiri je šolski prag prvič prestopilo šestinšestdeset otrok. / Foto: arhiv občine
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Mateja Rant

Mrzli vrh – Na pohod ob ra-
palski meji se je predzadnjo 
nedeljo v septembru odpra-
vilo okrog sto pohodnikov. 
Največ jih je po besedah 
Roka Klemenčiča iz Turi-
stičnega društva Žiri krenilo 
iz Žirov, kar 45, pridružili so 
se jim še pohodniki s Sovo-
dnja, iz Idrije, Spodnje Idri-
je in Ledin. "Po poti sta nas 
spremljali dve 'kontrabanta-
rici', ki sta s svojimi prigo-

dami popestrili pot." Ljudje 
so namreč na novo posta-
vljeno oviro v obliki meddr-
žavne meje premagovali na 
različne načine, med najbolj 
"izvirne" pa štejejo tihotap-
stvo oziroma kontrabant.
Mejo med kraljevino Italijo 
ter kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev (SHS), ki je sle-
dila črti tajnega Londonske-
ga pakta med Italijo in silami 
antante iz leta 1915, so do-
končno določili s podpisom 
Rapalske mirovne pogodbe 

12. novembra 1920. Z novo 
razmejitvijo je Italiji pripadla 
tretjina slovenskega etnične-
ga ozemlja z več kot tristo ti-
soč Slovenci v zameno za di-
plomatsko priznanje kralje-
vine SHS. Spomine na rapal-
sko mejo, ki je grobo posegla 
v vsakdanje življenje ljudi ob 
njej, saj so se sosedje kar na-
enkrat znašli v dveh povsem 
različnih državah in v zelo 
drugačnih družbenih razme-
rah, je obudil slavnostni go-
vornik Uroš Lipušček. »Ra-

palska meja je, kot v svoji 
knjigi Ob stari meji ugotavlja 
profesor Tomaž Pavšič, bi-
stveno spremenila življenje v 
teh krajih, saj je presekala 
običajne poti in mnoge pre-
bivalce odrezala od virov za-
služka," je spomnil Lipu-
šček. Mnogi Žirovci so se 
zato začeli ukvarjati s kontra-
bantom. "Tihotapstvo je bilo 
prepovedano, a tako so si 
Žirovci na neki način 'lajšali 
dušo' ob na silo vzpostavlje-
ni meji, ker so prelisičili ita-
lijanske vsiljivce," je pojasnil 
Rok Klemenčič. Z jugoslo-
vanske na italijansko stran 
so tihotapili predvsem tobak, 
kavo, sladkor, moko, jajca in 
maslo, živino in konje ter 
les, v obratni smeri pa riž, 
kavo, sadje, dežnike in teks-
til. Najbolj donosno in obe-
nem nevarno pa je bilo tiho-
tapljenje živega srebra. Ne-
kateri so s tihotapljenjem iz-
gubili premoženje ali celo 
življenje, drugi pa so s kon-
trabantom, kot je to običaj v 
vseh vojnah, tudi obogateli, 
je spomnil Lipušček.
Nasilno vzpostavljeno mejo 
so odpravili šele s Pariško 
mirovno pogodbo med Ju-
goslavijo in Italijo leta 1947, 
ko je za vedno prenehal ve-

ljati rapalski sporazum, leta 
1977 pa so bili podpisani 
Osimski sporazumi, ki so 
dokončno rešili mejno vpra-
šanje med obema država-
ma, je razložil Lipušček. 
"Helsinški sporazumi dolo-
čajo, da so meje v Evropi 
nedotakljive in da jih je mo-
goče spreminjati samo s po-
govori. Razglasitev neodvi-
sne Slovenije bi bila brez 
Osimskih sporazumov, ki 
jih je podpisala nekdanja 
SFRJ, mnogo težja oziroma 
celo nemogoča, saj bi se 

med obema državama po-
novno odprlo vprašanje 
meja," je poudaril Lipušček 
in dodal, da je obstoj Evrop-
ske unije v našem vitalnem 
interesu, saj bi se z njenim 
morebitnim razpadom spet 
odpirala mejna vprašanja ši-
rom Evrope. "Upajmo, da 
so duhovi preteklosti, ki so 
pripeljali tudi do rapalskega 
diktata in vseh krivic, ki jih 
je ta povzročil, trdno in za 
zmeraj zaprti v neprebojne 
steklenice," je sklenil Lipu-
šček.

Kontrabant kot upor krivični meji
S tradicionalnim pohodom ob nekdanji rapalski meji so se letos spomnili tudi sedemdesetletnice vrnitve Primorske k matični domovini Sloveniji. Po 
pohodu so pripravili slovesnost v bližini glavnega mejnika številka 38 na nekdanji italijansko-jugoslovanski meji pred planinsko kočo na Mrzlem vrhu.

Pohoda ob rapalski meji se je udeležilo okrog sto pohodnikov. / Foto: Denis Bozovičar

Slavnostni govornik na slovesnosti ob 70. obletnici vrnitve 
Primorske k matični domovini pred planinsko kočo na 
Mrzlem vrhu je bil Uroš Lipušček. / Foto: Denis Bozovičar

Mateja Rant

Žiri – »Zgodba Poclain Hy-
draulics je zgodba o ustvar-
janju novih priložnosti in 
preboju med najboljše,« je 
zbrane na slovesnosti v Ži-
reh, s katero so zaznamovali 
desetletnico svojega poslo-
vanja v okviru mednarodne 
skupine Poclain, nagovoril 
direktor Poclain Hydraulics 
Aleš Bizjak. Skupina Pocla-
in je po prevzemu Kladivar-
ja v Žireh leta 2007 poskr-
bela za organizacijske spre-
membe ter obsežna vlaganja 
v nove tehnologije in razvoj 
proizvodov. Naložbe so v za-
dnjem desetletju dosegle 
vrednost 17 milijonov evrov. 
Po dodani vrednosti se uvr-
ščajo v sam vrh najuspešnej-
ših žirovskih podjetij.
Tovarna v Žireh je danes po-
memben kompetenčni cen-
ter za hidravlične ventile in 
hidravlične naprave znotraj 
skupine Poclain, obenem pa 
tudi tehnološki center za av-
tomatske preizkuševalne 
naprave hidravličnih sesta-
vin. Po prevzemu podjetja v 
letu 2007 je Poclain v Žiri 
prenesel proizvodnjo vseh 
ventilov iz drugih tovarn v 

skupini, kar so spremljale 
obsežne naložbe v tehnolo-
gijo, opremo in človeške 
vire, so pojasnili v Poclain 
Hydraulics in dodali, da so 
bili za takšno odločitev 
ključni visoka strokovna 
usposobljenost in specifična 
znanja izkušenega ter ra-
zvojno usmerjenega kadra, 
ki so jih zaposleni v takra-
tnem Kladivarju črpali iz 
svoje dolgoletne tradicije ra-

zvoja in proizvodnje hidra-
vličnih ventilov, naprav in 
sestavin. Danes na leto 
ustvarijo za 31 milijonov 
evrov prihodkov, od tega de-
vetdeset odstotkov z izvozno 
dejavnostjo. "S svojimi ino-
vativnimi izdelki, ki jih raz-
vijamo v Žireh, se uvrščamo 
med vodilne v svoji dejavno-
sti. Svojo ponudbo širimo 
med največje in najzahtev-
nejše kupce, svoje izdelke 

aktivno promoviramo sku-
paj z globalno prodajno 
mrežo korporacije, krepimo 
prisotnost na ameriških in 
azijskih tržiščih ter v podje-
tje uvajamo nove proizvo-
dne programe," je pojasnil 
Aleš Bizjak.
Odličnih rezultatov žiro-
vskega podjetja je vesel tudi 
predsednik vlade Miro Ce-
rar. Pohvalil je inovativnost 
podjetja Poclain Hydrauli-
cs, ki ga šteje za primer do-
bre prakse. "Brez sodelova-
nja enostavno ne gre, še 
posebno v sodobnem času, 
ki terja hitro modernizaci-
jo.'' Obljubil je, da bodo še 
naprej podpirali dobre inve-
sticije iz tujine, ki Sloveniji 
odpirajo vrata v svet. Pred-
sednik in izvršni direktor 
skupine Poclain Laurent 
Bataille je poudaril, da so si 
pred desetletjem zadali 
strateške in ambiciozne ci-
lje rasti, ki jih bodo uresni-
čevali tudi v prihodnje. "Ob 
vlaganju v digitalizacijo in s 
podporo razvoju, raziska-
vam in inovacijam, ki so 
ključne za naš uspeh, bomo 
širili obseg poslovanja, ki 
ga nameravamo do leta 
2025 podvojiti."

Deset let Poclain Hydraulics
Žirovsko podjetje, v katerem danes razvijajo, proizvajajo in tržijo izdelke za ves svet, po številu 
zaposlenih sodi med tri največje tovarne v skupini Poclain.

Mateja Rant

Žiri – Sv. Krištofa, ki velja za 
pomočnika v sili in je med 
drugim tudi zavetnik šofer-
jev, so si člani ZŠAM Žiri 
pred dvanajstimi leti izbrali 
za podobo na praporu, ki jih 
že vrsto let spremlja na nji-
hovih občnih zborih in pri 
svetih mašah. 
Letošnjo mašo so pripravili 
v cerkvi sv. Martina v Žireh, 
srečanja pa se je udeležilo 
petdeset uniformiranih čla-
nov iz devetih slovenskih 
združenj. Na praznovanju 
so se članom ZŠAM Žiri 

pridružili člani združenj iz 
Slovenskih Konjic, Rogaške 
Slatine, Idrije, Velenja, Sa-
vinjske doline, Jesenic in 
Trebnjega ter slovenske na-
rodne noše iz Turističnega 
društva Sovodenj, je poja-
snil predsednik ZŠAM Žiri 
Marijan Dolenec. Pri maši 
se vsako leto priporočijo za 
varnost in strpnost v prome-
tu, obenem pa se zahvalijo 
za vse varno prevožene kilo-
metre. Ob koncu je Marijan 
Dolenec vsem prisotnim za-
želel srečno vožnjo in da bi 
jih na vseh poteh spremljal 
sv. Krištof.

Zahvala za varno 
prevožene kilometre

V Združenju šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) 
Žiri so šestnajsto leto zapored praznovali god 
svetega Krištofa, njihovega zavetnika.

Srečanja na Krištofovo nedeljo se je letos udeležilo petdeset 
uniformiranih članov iz devetih slovenskih združenj.

Slovesnosti ob desetletnici podjetja Poclain Hydraulics se 
je udeležil tudi predsednik vlade Miro Cerar. 
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Igor Kavčič

Informacija je točna. Tako 
modri kot rdeči abonma Lo-
škega odra sta pravzaprav že 
razprodana, saj je na voljo le 
še nekaj mest za najhitrejše 
in najbolj odločne. In kaj 
nam bo ta letos ponudil? Z 
domačo premiero, črno ko-
medijo Matjaža Zupančiča 
Goli pianist ali Mala nočna 
muzika v režiji Milana Golo-
ba, se bo sezona začela 4. 
oktobra. S premiero bodo 
obeležili tudi 25 let gledali-
škega ustvarjanja Mateja 
Čujoviča in 55 let ustvarjanja 
Juše Berce. Sledile bodo še 
komedija (Totalno) katastro-
falna večerja v izvedbi Gle-
dališča Koper, Stari klovni 
SNG Nova Gorica, Drama 
SNG Maribor z glasbeno ko-
medijo Glorious! in roman-
tična melodrama Jeklene 
magnolije v koprodukciji 
Gledališča Koper in SNG 
Nova Gorica.
Letošnja novost na Loškem 
odru je otroški abonma Za-
morček, v katerem si bo 
moč ogledati šest igranih 

predstav za otroke, prizna-
nih ustvarjalcev in gledali-
ških skupin. Gledališče Ku-
kuc se bo predstavilo z igri-
co Smetiščni škrat, GUD 
Kranjski komedijanti bo na-
stopilo z znamenito Žogico 
Marogico, Zavod Enostavno 
prijatelji pa bo v predstavi 
Pika išče Božička na odru 
gostil tudi Piko Nogavičko. 
Otroško predstavo bodo po-
stavili tudi na domačem 
odru, in sicer igrico Koliko 
je ura? avtorja Zdenka Mato-
za, ki jo bo z otroško igral-

sko skupino režiral Gašper 
Murn. V nadaljevanju bosta 
v predstavi Glavko in Zbrk: 
Lunožer najmlajše zabavala 
Urška Mlakar in Juš Milčin-
ski iz Bimbo teatra, Gledali-
šče Unikat pa bo s seboj 
„pripeljalo“ muzikal Gremo 
na vlak. Zamorček bo pote-
kal od oktobra pa vse do po-
mladi, vsak mesec z eno 
predstavo v soboto dopol-
dne. Abonmaje bodo vpiso-
vali 10. in 12. oktobra od 10. 
do 12. ure in od 17. do 19. 
ure v pisarni Loškega odra.

Zamorček za najmlajše
Letošnji gledališki abonma na Loškem odru je tako rekoč razprodan, z 
letošnjo sezono pa uvajajo novost – otroški abonma Zamorček.

Iz predstave Bimbo teatra Glavko in Zbrk: Lunožer
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Organizator: Gibanje za otroke in družine v sodelovanju z Župnijo Selca 
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 20.00, Krekov dom Selca

 

Burka s petjem v dveh dejanjih CIGAN – ČAROVNIK,  
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Slovesna sv. maša v cerkvi sv. Petra v Selcih 
(somaševanje p. Marjan Kokalj DJ, p. Stane Bešter in domači župnik Damijan Prošt). 

12.00 – 13.00,  
Zbiranje udeležencev na prireditvenem prostoru 

športni park Rovn v Selcih. 

 

13.00 – 13.45 
Nagovor Aleša Primca, Krékovca in predsednika stranke Glas za otroke

 
in družine

. V vlogi dr. Janeza Ev. Krek Selca se bo predstavil dramski igralec Gregor Čušin. 

 

14.00 – 16.00 
Glasbeni program: Aleksander Mežek, Oratorijska glasbena skupina in Mladinski 
pevski zbor Župnije Selca pod vodstvom Ane Šolar. 
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»ZA OTROKE, DELAVCE IN KMETE«

» ZA POŠTENO DELO  
DOBITI POŠTENO PLAČILO«
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  10. in 12. oktobra 
od 10. do 12. ure in 
od 17. do 19. ure 
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PROGRAM
•	violončelist	Miloš	Mlejnik		

s	pianistom	Tonetom	Potočnikom
•	Grudnove	Šmikle	pod		
vodstvom	zborovodkinje	

Marjete	Naglič
•	razstava	starih	razglednic		
	“Loka	v	času	Slavka	Flisa		

1897–1920”

TURISTICNO
DRUSTVO
SKOFJA LOKA
PRAZNUJE 1897  

 2017

SOKOLSKI DOM 

SKOFJA LOKA  

PETEK, 29. SEPTEMBER 2017, 

OB 19. URI

Vabljeni 
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V Galeriji Ivana Groharja je na ogled skupinska razstava Go-
renjskih muzejev z naslovom Naše tovarne, naš ponos – indu-
strijska dediščina Gorenjske. Na njej boste spoznali značilnosti 
razvoja gorenjske industrije. Loški muzej predstavlja  splošen 
oris industrijskega razvoja s poudarkom na razvoju in delova-
nju tovarne klobukov Šešir in tovarne prešitih odej Odeja.

Razstava Naše tovarne – naš ponos

Žiri – Pihalni orkester Alpina 
Žiri skupaj z žirovskimi gle-
dališčniki pripravlja jesenski 
glasbeni večer. Koncert bo 
14. oktobra ob 19. uri v dvo-
rani DPD Svoboda v Žireh.

Godba v jeseni



Šport, oglasi

13Loški glas, torek, 26. septembra 2017

Agencija M servis, d. o. o., 
Slovenski trg 8, 4000 Kranj, 
T: 04 20 20 440 in 04 20 20 450

Pridruži se nam in uresniči svoj karierni izziv!

Pišite nam, pokličite ali nas obiščite.

Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E: info@hausmart.si
www.hausmart.si

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKApopust

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata

SuperponudbaPOKLIČI!
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

TV - Internet
Signal s KRŽIŠČA - KrvavcaNOVO!

-  TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije za doplačilo   eur
-  Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
-  Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 

    Lubnika, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zasavske Svete gore in ostalih.  
- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

in LIMBARSKE GORE 

  

SAT

3 EUR- TV od 15 EUR/mesec,  INTERNET od 13 EUR/mesec, Telefonija od 2 EUR/mesec

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah

 

NOVIM IZZIVOM NAPROTI
Čas brezskrbnih počitnic in dopustov se za marsikoga s svetlobno 
hitrostjo približuje koncu, za marsikoga se je že iztekel, a prav gotovo 
je to čas, ki je prav vsakega izmed nas napolnil z novo energijo, z 
dodatnim zagonom za uresničitev novih ciljev in izzivov tako na 
osebnem kot na kariernem področju.
Obdobje šolanja že dolgo ne predstavlja le sedenja za knjigami, saj 
vedno več mladih šolske in študijske obveznosti dopolnjuje z nabi-
ranjem dodatnih delovnih izkušenj, navad in kompetenc z občasnim 
in začasnim delom. To pa jim prinaša tudi spoznavanje novih ljudi, 
mogoče celo bodočih delodajalcev, in dodaten zaslužek, torej zače-
tek njihove karierne poti. Šolski sistem se vedno bolj nagiba od teo-
retičnega k praktičnemu znanju, zato je občasno in začasno delo 
tudi odlična priložnost za opravljanje obvezne prakse.
Ko v življenju nastopi točka iskanja redne zaposlitve, so v očeh delo-
dajalcev v večini primerov na prvem mestu izkušnje, konkurenca na 
trgu dela pa je izredno močna, zato dandanes zgodnje načrtovanje 
kariere predstavlja nujnost za uspešen nastop na trgu dela. Dijaki in 
študentje, bodite boljši od konkurence in z le nekaj kliki popolnoma 
brezplačno postanite naš član oziroma podaljšajte članstvo v Agen-
ciji M servis. S tem se vam odpre:
- pestra ponudba del, 
- možnost naročanja napotnic za opravljanje dela, 
- možnost pregledovanja zaslužkov in izkušenj, 
- možnost kariernega svetovanja,
- možnost koriščenja številnih popustov in ugodnosti.

Čas je, da izstopite iz povprečja z novo pridobljenimi znanji in 
izkušnjami!

Z vsakim novim šolskim letom pa se nekaj posameznikov znajde v 
nezavidljivi situaciji, ko ne izpolnjujejo več pogojev za pridobitev 
statusa, delodajalec, pri katerem so opravljali občasna in začasna 
dela, pa jih kljub zadovoljstvu s kvalitetno opravljenim delom iz 
objektivnih razlogov ne more zaposliti. Z Agencijo M servis je vaša 
skrb odveč, saj vam ponujamo rešitev v obliki kadrovskega najema 
preko Agencije z minimalnim delovnopravnim tveganjem.

Skupaj z nami novim izzivom naproti!

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Močno pomla-
jena ekipa Urbanscape Loka 
je letošnje nastope v Ligi 
NLB začela z dvema zmaga-
ma. Najprej so bili na gosto-
vanju boljši od ekipe Dobo-
ve, v 2. kolu pa so v domači 
dvorani na Podnu gostili 
Krko in jo premagali z 32 : 
27.
Moštvo, ki ga je po lanski 
sezoni prevzel trener Robert 
Beguš, se je izkazalo s požr-
tvovalno, hitro in domiselno 
igro ter zasluženo dobilo 
aplavz navijačev. 
"Vesel sem, ker smo novo 
ligaško sezono dobro zače-
li. Ker imamo po dveh tek-
mah štiri točke, pa nam bo 

sedaj zagotovo lažje, saj 
bomo igrali bolj sprošče-
no,« je povedal trener Ro-

bert Beguš, ki je prevzel od 
lanske sezone precej po-
mlajeno moštvo. »Iz mla-

dinske ekipe se nam je pri-
družilo sedem mlajših 
igralcev. Ekipa je tako res 
mlada, vendar zelo per-
spektivna. Treba pa je se-
veda precej delati, saj se 
fantje kalijo tako na tre-
ningih kot tekmah, kot je 
bila današnja. Tudi na na-
slednjih tekmah si želimo, 
da bi igrali čim bolje, želi-
mo si pač zmagati na vsaki 
tekmi in biti na koncu na 
lestvici čim više. Prav tako 
je pomembno, da na vsaki 
tekmi priložnost dobijo 
naši mladi igralci,« je še 
povedal Robert Beguš.
Ločani se bodo v domači 
dvorani znova predstavili 7. 
oktobra, ko bodo gostili Riko 
Ribnica.

Odličen začetek
Loški rokometaši so novo sezono med prvoligaši začeli z dvema zmagama.

Ekipa rokometašev je navdušila s prvo predstavo v domači 
dvorani. / Foto: Gorazd Kavčič
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Nagradna križanka

Loški glas, torek, 26. septembra 2017

Nagrade: 
3-krat praktično darilo – zvezek A5  
s trdimi platnicami z Naminim vzorcem

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  
11. oktobra 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4. N
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GOSPODINJSKI DNEVI 
V VELEBLAGOVNICI NAMA

od 9. do 21. oktobra 2017

-30% gospodinjski tekstil, 
-20% posoda, gospodinjska galanterija

in potovalni program
-15% mali gospodinjski aparati 

Popust se obračuna pri blagajni, se med 
seboj ne sešteva, ne velja za izdelke v akciji, 

že znižane izdelke, za vrečke za smeti in 
vrečke za sesalce, baterije in žarnice!

Popust se obračuna pri blagajni in se ne sešteva z 
ostalimi popusti. Popust ne velja za izdelke v akciji 
in za otroške copate. Dodaten 20% popust velja za 
že znižane izdelke.

ZGRABI MAMO IN JO 
PRIPELJI V NAMO!

V veleblagovnici NAMA Škofja Loka 
vas čakajo jesenske kolekcije ... 

... in še mnoge druge. Pustite se jim zapeljati.

Dnevi otroka v veleblagovnici 
Nama. 20% popust za otroška 
oblačila, otroška oblačila 
Benetton in igrače.

od 25. septembra 
do 7. oktobra 2017

-20%
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Za več informacij in prijave pokličite na 080 3900, 041 499 934 oz.  
nam pišite na tecaji@bc-naklo.si ali srednjasola.odrasli@bc-naklo.si.

Naložbo sofinancira  
Evropski socialni sklad ter Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport

Strahinj 99, 4202 Naklo 

www.bc-naklo.si

  Računalniška pismenost za odrasle  
(računalniški tečaj za začetnike oz. vse, ki bi želeli obnoviti osnovno znanje računalništva)

 Z računalnikom z roko v roki – za boljše komuniciranje
 Usposabljanje iz predelave mleka
 Usposabljanje iz predelave sadja
 Usposabljanje iz pekarstva

  Usposabljanja se izvajajo v okviru projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc 
Gorenjske in so namenjena zaposlenim osebam, starejšim od 45 let, z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Usposabljanja organiziramo tudi za skupine zaposlenih v podjetjih. 

VABLJENI TUDI NA AKTUALNE TEČAJE:
 Mala šola ajurvede 
 Vadba klasične hatha joge 
 Tečaj in delavnice naravne kozmetike 
 Usposabljanje in delavnice iz zeliščarstva
 Razni slaščičarski, pekarski in kulinarični tečaji 
 Usposabljanja iz fitomedicine in varnega dela s traktorjem 
 Delavnice aranžiranja cvetja

ŠE VEDNO MOŽEN TUDI VPIS V SREDNJO ŠOLO ZA ODRASLE!  
(kmetijstvo, živilstvo, hortikultura, naravovarstvo)

PRILOŽNOSTI  
ZA BREZPLAČNA 
USPOSABLJANJA  

SPO, podjetje za upravljanje  
nepremičnin, Škofja Loka, d. o. o.

Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 511 2780, fax.: 04 511 2790
E-pošta: info@spo.si, www.spo.si

UPRAVNIKI IN ODNOSI MED SOSEDI  
V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH
Vsi, ki živimo v večstanovanjski stavbi, hote ali nehote stopamo 
v razmerja z ostalimi solastniki stavbe, s sosedi in tudi z uprav-
nikom stavbe. Pomembno je, da se zavedamo, da smo kot sta-
novalci zavezani sprejeti pravila življenja v skupnosti, ki si je 
skoraj nikoli ne moremo izbirati sami.
Dobri in prijateljski ali vsaj strpni sosedski odnosi so zagotovo 
želja vseh stanovalcev večstanovanjskih stavb. Pri nakupu sta-
novanja najpogosteje gledamo zgolj stanovanje, ne pa stavbe 
kot celote, še manj pa se takrat oziramo na urejenost ali neure-
jenost sosedskih odnosov. Ljudje se med seboj razlikujemo po 
svojih bivanjskih navadah in navsezadnje tudi po pripravljenosti 
in sposobnosti sprejeti življenje v skupnosti. 
Razmerje med lastniki in upravnikom temelji na pogodbi o 
oprav ljanju upravniških storitev, v kateri se pogodbeni strani 
dogovorita o obsegu opravil in ceni zanje. Zagotovo ta pogodba 
ne vključuje nobenih členov o tem, da bo in kako bo upravnik 
ukrepal v zvezi z vašim nezadovoljstvom nad dvanajstimi, ne 
preveč čistimi mačkami, s katerimi stanovanje deli vaša spodnja 
soseda, kako bo prepričal vašo zgornjo sosedo, da zamenja 
hrupen pralni stroj z manj hrupnim, tudi ne o vodi, ki kaplja iz 
klime vaše sosede na vaše rože, ali o skrajno motečih sosedovih 
piknikih, ki se odvijajo v pritličnem atriju.
Stanovalci in lastniki od upravnika pogosto pričakujejo reševa-
nje različnih zapletov in konfliktov, vendar pa upravnik nima 
nobenih zakonskih pooblastil, da bi posameznim lastnikom pre-
povedoval ali nalagal kakršno koli delovanje. Upravnik ni prekr-
škovni organ niti organ pregona.
Seveda pa bo dober upravnik znal lastnikom pošteno in realno 
predstaviti možnosti, kako lahko ravnajo in kakšne odločitve naj 
sprejmejo v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij. 
Od upravnika lahko torej lastniki in stanovalci pričakujejo znanje 
in strokovnost, ki zagotavlja predvsem ohranjanje vrednosti nji-
hove nepremičnine z ustreznim vzdrževanjem. Pri medsebojnih 
odnosih med sosedi pa bo upravnik lahko le bolj ali manj dober 
mediator in svetovalec.
Koristno je, da se vsi, ki živimo v večstanovanjskih stavbah, 
zavedamo svojih dolžnosti in odgovornosti, tudi pri urejanju 
medsebojnih razmerij. Nerealna pričakovanja in neobzirnost do 
sostanovalcev pogosto vodijo v nepotrebno nezadovoljstvo in 
konflikte, ki bi se jim z nekaj strpnosti lahko izognili.

Robert Novljan, Direktor SPO, d. o. o.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Škofjeloški 
LTH Castings bo v novi se-
zoni nastopal v 2. SKL. Mo-
štvo je poleti prevzel Jaka 
Hladnik. S pripravami so 

začeli sredi avgusta, sedaj pa 
zaključujejo tudi s sestavlja-
njem moštva. Na domačem 
parketu bo znova igral nek-
danji kapetan Tomo Čajič, 
pomembna okrepitev je tudi 
izkušeni branilec Boris Jer-

šin. Dres škofjeloškega klu-
ba bo znova oblekel stari 
znanec v dvorani na Podnu 
Jernej Mihalič. V ekipi so 
mladi košarkarji, od Jana 
Dornika, Ninija Gabrijela do 
Tima Sočaka in Jana Strmč-

nika. Kot posojeni košarkar 
Sixt Primorske je okrepitev 
tudi center Rade Lisica.
Loške košarkarje prva tekma 
nove sezone čaka 7. oktobra, 
ko odhajajo v Podčetrtek, v 
domači dvorani na Podnu 
pa se bodo prvič predstavili 
14. oktobra, ko bodo gostili 
ekipo Portoroža.

Košarkarji se pripravljajo

Žiri – Organizacijski odbor 
za Markov tek Planinskega 
društva Žiri pripravlja 18. 
Markov tek, ki vsako leto po-
teka v spomin na priznanega 
žirovskega alpinista Marka 
Čara. Letošnja izvedba teka 
bi morala biti minulo nede-
ljo, a so tek preložili na 8. 
oktober. Proga bo potekala v 
smeri Mrzlega vrha, do pla-
ninske koče PD Žiri Mrzl'k. 
Start teka bo ob 10. uri iz sre-
dišča Žirov, cilj ter prireditev 
po teku pa na dvorišču pla-
ninske koče. Prijave bodo 
zbirali od 8.15 do 9.45 pred 
blagovnico Mercator v sredi-
šču Žirov. Dolžina proge je 
6,22 kilometra za odrasle 
oziroma 5,22 kilometra za 
veteranke, starejše in super 
veterane. Prvi trije v vsaki ka-
tegoriji prejmejo medalje. 
Vsi udeleženci, ki bodo do 
11.30 prispeli na cilj, bodo 
sodelovali v žrebanju prak-
tičnih nagrad, na cilju pa 
bodo prejeli čaj in malico. Po 
glavnem teku (ob 11.15) bo 
pod kočo na Mrzlem vrhu 
organiziran tudi 250-metrski 
otroški tek za otroke letnik 
2008 in mlajše ter 650-metr-
ski tek za otoke letnik 2003–
2007. Vzporedno s tekom bo 
organiziran pohod na Mrzli 
vrh. Udeleženci se prijavijo 
in plačajo startnino, nato pa 
se prosto po označeni poti 
odpravijo na Mrzli vrh.

Na Markov tek

20.15 Salsa v paru
(2.oktober)

NOVO: 
18.45 Swing v paru

19.00 Družabni ples
Začetni tečaj/ 26.sep

20.30 Družabni ples
Začetni tečaj/ 27.sep

20.30 Družabni ples
Nadaljevalni 1 / 26.sep

19.00 LadiesART
solo ženske- začetna

18.00  Balet 5-6 let
17.00  Balet 3-4 let16.15  HIPHOP 

7-11 let,  12-17 let

16.15  HIPHOP 
7-11 let,  12-17 let

17.30 Ples za 
najmlajše: 3-5 let

torek četrtek petek

ZAPLEŠIMO V ŠKOFJI LOKI 
V PLESNI ŠOLI ART   

   

 NOVI OTROŠKI PROGRAMI

   
   
    
   

  ponedeljek 
   

sreda

LadiesART-  PLES samo za ženske

SALSA
NOVO: SWING V PARU

DRUŽABNI PLES

PREPLESAVANJE:  
vsako soboto bo 20.30

INFORMACIJE IN PRIJAVE: www.plesniklub-art.com/ 041244244

NOVO: 17.00 Jazz balet
(6-9 let)

NOVO: 17.00 
Jazz balet (10-14 let) 
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loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Lansko jesen 
so v občini Škofja Loka na 
regionalni cesti Češnjica–
Škofja Loka ob podružnič-
ni osnovni šoli na Bukovici 
in v križišču v neposredni 
bližini prehoda za pešce 
čez regionalno cesto Polja-
ne–Škofja Loka v Zmincu 

postavili dva sodobna digi-
talna prikazovalnika hitro-
sti. Dobri rezultati prika-
zovalnikov hitrosti nove 
generacije so strokovni 
Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu 
(SPVCP) Občine Škofja 
Loka spodbudili, da se je 
odločil za prenovo – nad-
gradnjo velike večine ob-

stoječih prikazovalnikov 
hitrosti.
V sistem digitalnih prikazo-
valnikov so tako poleg Buko-
vice in Zminca vključeni 
tudi prikazovalniki na nasle-
dnjih lokacijah: Vešter, Pod-
lubnik 1 (vrtec in OŠ), Pod-
lubnik 1 (bazen), Poljanska 
cesta, Kamnitnik, Sv. Duh 
(servis Profil), Sv. Duh (na-

sproti Kulturnega doma), 
Kidričeva cesta, Reteče in 
povsem nov prikazovalnik 
hitrosti Na Logu. Nadgra-
dnja vključuje neposredni 
brezžični prenos podatkov 
do strežnika z možnostjo 
prikaza na spletne strani ob-
čine, kjer bo prikazana pov-
prečna in najvišja hitrost ter 
število vozil v 15-minutnih 

intervalih s prikazom na 
grafu za zadnjih 24 ur. Po-
dan je tudi grafični in šte-
vilčni prikaz deleža vozil, ki 
vozijo v skladu s predpisi, in 
tistih, ki so omejitev preko-
račili. Podatke za prikazo-
valnika na Bukovici in 
Zmincu lahko spremljamo 
na spletni povezavi http://
www.skofjaloka.si/obja-
va/77956, kmalu pa bo na 
njen mogoče videti podatke 
za vse digitalne prikazoval-
nike.

Posodobili prikazovalnike
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Žiri – Moški pevski zbor 
(MoPZ) Alpina v oktobru 
pripravlja nekoliko drugačen 
koncert. V zborovski izvedbi 
bo mogoče slišati pop in rok 
skladbe domačih in tujih av-
torjev. Program bodo oboga-
tili še z afriško zborovsko 
glasbo in posebnimi gosti. 
Prisluhniti jim bo mogoče v 
petek, 13. oktobra, in soboto, 
14. oktobra, ob 20. uri v dvo-
rani Partizan Žiri.

Tudi pop in rok


