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

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.

POMLAD JE ČAS ZA RAZMISLEK KAJ SE BOM UČIL JESENI

Zagotovite si mesto v enem od srednješolskih programov: 

 PREDŠOLSKA VZGOJA, EKONOMSKI TEHNIK,  
RAČUNALNIŠKI TEHNIK, GASTRONOMSKI TEHNIK, 
BOLNIČAR-NEGOVALEC, TRGOVEC,  
ADMINISTRATOR, MATURITETNI TEČAJ

Prijavljenim  do 15. julija priznamo 10 % popust pri šolnini.
Informacije in prijave: www.lu-skofjaloka.si ali na tel. 04/506 13 60.
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Mateja Rant

Žiri – V maju so v Žireh kon-
čali projekt ureditve Žirovske 
pristave, ki je predstavljal 
sklepno dejanje večletnega 
urejanja spomeniškega kom-
pleksa v starem delu Žirov. V 
okviru omenjenega projekta 
so obnovljeni stavbi Muzeja 
oziroma Stare šole dodali re-
stavrirane ostanke nekdanje 
Štalarjeve hiše in poskrbeli 
za celovito ureditev okolice 
objekta, ob katerem je zdaj 
tudi zunanji prireditveni pro-
stor. Celoten muzejski pro-
stor je tako po besedah župa-
na Janeza Žaklja končno za-
sijal v vsej svoji lepoti. 
Na slovesnosti ob odprtju 
kulturnega središča je župan 
spomnil tudi na precej spek-
takularen začetek projekta 
urejanja Žirovske pristave. 
Za sredstva so se namreč pri-
javili na razpis, ki se ga je 
prijelo ime Petrol razpis. Po-
tem ko sta Matija Podobnik 
in Olga Vončina iz občinske 
uprave prek prvomajskih 
praznikov pripravila vso po-
trebno dokumentacijo za pri-
javo na razpis, je Matija Po-
dobnik deset ur čakal na ben-
cinski postaji v Ljubljani, da 
bi čim prej oddal prijavo. 

"Veljalo je namreč, da kdor 
bo prej oddal, bo imel večje 
možnosti za pridobitev sred-
stev." Prijavo so po župano-
vih besedah oddali 16 sekund 
čez polnoč. Za skoraj šeststo 
tisoč evrov vreden projekt 
jim je tako uspelo dobiti 430 
tisoč evrov evropskih sred-
stev. V obnovo samega objek-

ta so doslej sicer vložili že 
skoraj milijon evrov, pri če-
mer je država prek različnih 
razpisov prispevala trideset 
odstotkov sredstev. 
Slavnostni trak ob odprtju 
kulturnega središča je župa-
nu pomagala prerezati vršil-
ka dolžnosti direktorice Di-
rektorata za kulturno dedi-

ščino pri Ministrstvu za kul-
turo ddr. Verena Vidrih Per-
ko. "Navdaja me s ponosom, 
ko gledam, kako ste uspeli 
obnoviti ta prostor,« je dejala 
in dodala, da je tako očitno, 
da se kraj ne zaveda le svoje 
zgodovine, ampak tudi spo-
mina in vsega, kar imamo 
radi in kar nas določa. 

Prostor zasijal  
v vsej svoji lepoti
V Žireh so v sklopu praznovanja občinskega praznika slovesno odprli prenovljeno okolico Žirovske 
pristave oziroma Stare šole. Po novem se celoten kompleks, v katerem sta tudi muzej in knjižnica, 
imenuje Kulturno središče Stare Žiri.

Trak ob odprtju Kulturnega središča Stare Žiri sta prerezala župan Janez Žakelj in vršilka 
dolžnosti direktorice Direktorata za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo ddr. 
Verena Vidrih Perko. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Plečnikova 
odličja so najprestižnejše 
nacionalne nagrade za arhi-
tekturno in urbanistično 
ustvarjanje, ki jih Sklad ar-
hitekta Jožeta Plečnika za 
najodmevnejše arhitekturne 
dosežke vsako leto podeli 
slovenskim ustvarjalcem.
Letošnjo Plečnikovo nagra-
do so prejeli arhitekti Boris 
Bežan, Mara Partida Muni-
oz in Hector Mendoza Ra-

mirez za projekt muzejske-
ga paviljona Serlachius Go-
sta v Mantti na Finskem. 
Plečnikovi medalji sta preje-
li realizaciji Varstveno de-
lovnega centra INCE v Men-
gšu in Vrtca Poljčane, Pleč-
nikovi medalji za prispevek 
k bogatitvi arhitekturne kul-
ture pa avtorji prenove Lin-
hartove dvorane Cankarjeve-
ga doma v Ljubljani in pro-
jekt EASA013: Primer parti-
cipacije v Žužemberku. 

Cankarjev trg za 
Plečnikovo odličje
Obnovljena Cankarjev trg in Blaževa ulica sta se 
z nominacijo za Plečnikovo odličje 2015 uvrstila v 
vrh arhitekturno-urbanističnega oblikovanja.

Cankarjev trg v Škofji Loki je bil nominiran za Plečnikovo 
odličje / Foto: Tina Dokl
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Skozi  
Gorenjo vas  
po obvoznici
Sredi junija je stekel promet po 
novozgrajeni obvozni cesti, ki bo 
prispevala k boljši pretočnosti 
prometa v Gorenji vasi.

stran 6

S Historialom 
v zgodovino
Škofja Loka se je z 
zgodovinskim festivalom 
Historial znova vživela v 
preteklost.

stran 14

ŠKOFJA LOKA

Loški in bavarski 
umetniki krepijo vezi
Ob jubileju, desetletju po-
bratenja občin Škofja Loka 
in Freising, je v Sokolskem 
domu do 9. julija na ogled 
razstava umetnikov obeh 
občin z dolgo skupno zgo-
dovino.
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GORENJA VAS - POLJANE

Podjetništvo v krvi
Družinsko podjetje Polycom 
iz Poljan je v začetku junija 
praznovalo tridesetletnico 
delovanja. Ob tej priložnosti 
so med drugim izdali zbor-
nik z naslovom Blizu ljudem 
in usmerjeni v prihodnost.
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ŽELEZNIKI

Železniki praznujejo
Nocoj ob 20. uri bo v Športni 
dvorani Železniki slavnostna 
akademija ob občinskem 
prazniku. Letos bodo podeli-
li pet občinskih priznanj, na-
ziv častnega občana bo pre-
jel Alojzij Žumer.
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ŽIRI

Vojna zaznamovala 
tudi Žiri
Sedemdesetletnico konca 
druge svetovne vojne, ki je 
s 333 žrtvami globoko rano 
zarezala tudi Žirem, so 
obeležili s spominskim do-
godkom pri Muzeju v Sta-
rih Žireh.

stran 11
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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 30. junija 2015

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

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

urednIca
Danica Zavrl Žlebir

nO vI nar jI
Maja Bertoncelj, Samo Lesjak, Mateja Rant,  
Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Danica Zavrl Žlebir

teh nIč nI ured nIk
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 6/let nik IV je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 52, ki je iz šel 30. junija 2015.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja loka – Junija so kon-
čali z urejanjem okolice na 
območju Tehnika, kjer so po-
tekala gradbena dela na zbir-
nem mestnem kanalu v okvi-
ru projekta odvajanja in či-
ščenja odpadnih voda v pore-
čju Sore. Ta odsek je bil v 
projektu dokončan kot za-
dnji, po besedah župana 
Miha Ješeta se je nekoliko 
zavleklo pridobivanje služno-
stne pravice za gradnjo, ven-
dar so kljub temu vse opravili 
v predvidenih rokih. Sedaj 
čakajo na uporabno dovolje-
nje, medtem ko drugi projek-
ti primarne kanalizacije že 
imajo uporabna dovoljenja.
 Na območju Tehnika je 
zgrajen eden od treh raz-

bremenilnih bazenov de-
ževne vode in navezovalni 
kanali. Zbirni kanal so te-
meljito rekonstruirali, in 
sicer so povečali premer 
cevi in zgradili razbreme-
nilne objekte, kar omogoča 
širitev, tako po obsegu kot 
možnost prevzemanja od-
padnih voda in odpisa, mo-
žnost priključevanja na jav-
no kanalizacijo obstoječim 
objektom, predvsem pa 
predvidenim novogradnjam 
posameznih območij pose-
litve. Gradnja teh objektov 
in odsekov primarne kana-
lizacije na tem območju 
vplivata na optimalno delo-
vanje Centralne čistilne na-
prave Škofja Loka, prav tako 
zgrajene v okviru tega pro-
jekta, ki jo bodo v kratkem 

slovesno odprli. Zaradi ure-
ditve zbirnega mestnega ka-
nala bi se med drugim mo-
rala zmanjšati vsakoletna 
večkratna preplavitev javnih 
površin in vdori padavin-
skih voda v kleti. 
Projekt Odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda v porečju 
Sore je v občini Škofja Loka 
največji projekt doslej. Delo-
ma ga financira evropski ko-
hezijski sklad. Pogodbena 
vrednost gradbenih del je 
bila 13,4 milijona evrov, nad-
zora pa 245 tisoč evrov.
Če so kanalizacija in čistilni 
napravi že dograjeni, pa je 
po besedah župana Miha Je-
šeta treba dokončati še ob-
novo primarnih vodovodov, 
ki naj bi bili nared konec 
poletja, ter nekaterih sekun-

darnih kanalizacijskih in vo-
dovodnih vodov, kjer so po-
leg občinskih in državnih 
virov vključena tudi sofinan-
cerska sredstva evropskega 
strukturnega sklada. Župan 
je koncu gradbenih del izra-
zil zadovoljstvo s kakovostjo 
opravljenih del na tem odse-
ku in tudi na vseh drugih, ki 
so bili del tega projekta. Pri 
Tehniku pa so ob tem z la-
stnimi proračunskimi sred-
stvi obnovili oporni zid in 
uredili tudi križišče s Staro 
cesto, ki je dodana vrednost 
varnejšemu prometu. Tudi 
sicer poudarja pomen pro-
jekta za prebivalce, saj ureje-
na komunalna infrastruktu-
ra pomeni občuten dvig ka-
kovosti življenja tudi za pri-
hodnje generacije.

Končuje se  
največji projekt
s končanimi deli pri gradnji mestnega zbirnega kanala se bliža koncu največja investicija v občini, 
projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju sore.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja loka - Od 30. maja 
naprej je na parkirišču pri 
zdravstvenem domu med 
tednom parkiranje plačljivo 
od 7. do - po novem - 18. ure 
(prej do 17. ure.). Prvi dve 
uri sta še vedno brezplačni, 
za vsako nadaljnjo uro par-
kiranja parkirnina znaša 
evro. Na novo je vzpostavlje-
na še modra cona na Stari 
cesti (pod Petrolovim ben-
cinskim servisom) od 7. do 
18. in za eno uro podaljšana 
na platoju SGP Tehnika v 
stečaju prav tako od 7. do 18. 
ure. Tu velja uporaba parkir-

ne ure oziroma ustrezna 
označba začetka parkiranja, 
ki je brezplačno do največ 
dveh ur.
Tako je maja odločil občinski 
svet, ki je sprejel spremenje-
no odredbo o določitvi par-
kirnih površin v Občini Ško-
fja Loka, na katerih je uvede-
no plačilo parkirnine z na-
menom podaljšanja in poe-
notenja časa plačljivega par-
kiranja. Podaljšanje plačljive-
ga parkiranja občina opravi-
čuje s predvideno z večjo za-
menjavo parkiranih vozil po 
15. uri. Tu gre za 50 parkir-
nih mest, parkiranje bo prvi 
dve uri še vedno brezplačno.

Občina Škofja Loka se je s 
podjetjem Petrol dogovorila 
za boljšo izrabo njihovega 
parkirišča pod bencinskim 
servisom na Stari cesti, saj 
opažajo, da so na tem parki-
rišču parkirana vozila za 
daljše časovno obdobje, na-
mesto da bi bila tam parki-
rana vozila pacientov oziro-
ma obiskovalcev zdravstve-
nega doma. Tako je v drugi 
polovici meseca maja začel 
veljati nov prometni režim 
kratkotrajnega parkiranja od 
ponedeljka do petka med 7. 
in 18. uro na 26 parkirnih 
mestih (modra cona z dovo-
ljenim parkiranjem do naj-

več dveh ur), ostala parkirna 
mesta pa bodo na razpolago 
izključno  za lastnika zemlji-
šča. Dodatno je občina letos 
zagotovila 13 parkirnih mest 
na platoju SGP Tehnika za 
dveurno kratkotrajno parki-
ranje, ki pa niso najbolje za-
sedena. V primeru zasede-
nosti parkirnih mest v nepo-
sredni bližini zdravstvenega 
doma voznike prosijo, da 
lahko parkirajo za do dve uri 
med 7. in 18. uro tudi na 
platoju SGP Tehnika v ste-
čaju in ne na pločniku na 
Stari cesti, kjer bo poostren 
nadzor nad nedovoljenim 
parkiranjem.

Dopolnjen parkirni režim
za uro podaljšano plačljivo parkiranje, novo parkirišče z modro cono.

Danes v Škofji Loki praznu-
jemo občinski praznik, ki je 
letos še posebej prazničen. 
Po številu občinskih nagra-
jencev tega sicer ni mogoče 
sklepati, kajti glede na lan-
sko prostovoljsko izredno 
bogato leto sem pričakoval 
več predlogov, dobili pa smo 
le tri. Letos nagrajujemo za 
življenjsko delo Janeza Su-
šnika, dve priznanji pa na-
menjamo za desetletni jubi-
lej. Eden od njiju je vrtec 
Sončni žarek, ki mu ob tej 
priložnosti iskreno česti-
tam, drugi pa Dieter Thal-
hammer, nadžupan mesta 
Freising, s katerim smo lani 
praznovali desetletnico ura-
dnega pobratenja, sicer pa 
dvajsetletnico sodelovanja. 
Dejansko pa letos praznuje-
mo 1042 let prvih stikov 
med Fresingom in Škofjo 
Loko, ko je takratni nemški 
cesar Oton drugi daroval po-
sesti na Loškem freisinškim 
škofom. Takrat je na obmo-
čju Stare Loke začela nasta-
jati Škofja Loka, ki je zaradi 
škofov dobila tudi svoje ime. 
Sodelovanje med Freisin-
gom in Škofjo Loko je prera-
slo v najmočnejše sodelova-
nje med mesti, za kar gre 
velika zasluga sedanji amba-
sadorki za Freising Mirjam 
Jan Blažič na škofjeloški in 
Rupertu Widmannu na frei-
sinški strani. Ti odnosi so 
pristni in ob obletnici se bo 
zvrstilo več glasbenih gosto-
vanj v Freisingu: tolkalcev 
Jake Strajnarja, pevskega 
zbora Lubnik, škofjeloškega 
pihalnega orkestra in godal-
nega orkestra Arseia.
Formalnemu občinskemu 
prazniku pa sledijo še druga 
slavja: odprtja naših dosež-
kov zadnjih let. 3. julija ura-
dno odpiramo novo čistilno 
napravo na Suhi, kmalu bo 
sledilo odprtje dokončane ce-
ste prek Kamnitnika, pa ka-
nalizacije v mestu in Stari 

Loki, kasneje jeseni še v Pu-
štalu, prevzeli bomo tudi no-
vozgrajeni vodovod, najpo-
membnejši je odsek med 
Visokim in Virškom, kar bo 
omogočilo dolgoročno oskr-
bo občanov s kvalitetno vodo. 
Jeseni sledita še otvoritveni 
slovesnosti škofjeloške obvo-
znice v Poljansko dolino in 
južne dovozne ceste v indu-
strijsko cono. Te dni smo z 
izvajalcem Gorenjsko grad-
beno družbo in podizvajal-
cem Dolencem d.d. podpisa-
li pogodbo o izvedbi.
Občinski praznik bo formal-
ni začetek zaključka najve-
čjih del v zgodovini Škofje 
Loke. To leto je investicijsko 
res rekordno tudi na podro-
čju industrije: letos so odprli 
novo orodjarno LTH Ulitki, 
končana je bila obnova druge 
linije v Knaufu, intenzivno 
poteka gradnja novih proi-
zvodnih hal v Filcu. Vrednost 
zaključenih investicijskih se 
giblje med 130 in 140 milijo-
nov evrov, od katerih je 60 
odstotkov javnih investicij, 
ostalo so zasebne, večina jav-
nih pa je sofinancirana iz ne-
povratnih sredstev.
Občankam in občanom ob 
letošnjem prazniku česti-
tam, jih vabim na prireditve 
in želim dobro sodelovanje 
vseh tudi v prihodnje.

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Praznik je letos  
res prazničen

Miha ješe

Danica Zavrl Žlebir

Škofja loka – Na sam pra-
znik, 25. junija, so na Me-
stnem trgu v Škofji Loki z 
občinsko prireditvijo pro-
slavili dan državnosti. Slav-
nostni govornik je bil načel-
nik Generalštaba Sloven-
ske vojske dr. Andrej Oster-
man, nastopil je Mestni pi-
halni orkester.
V soboto pa je bila akademi-
ja ob letošnjem občinskem 
prazniku, ki ga občina Ško-
fja Loka praznuje na dana-
šnji dan, 30. junija. V kul-
turnem programu je sodelo-
val Orkester Slovenske voj-
ske s solistko Nino Strnad. 

Proslavili državni in občinski praznik

načelnik generalštaba slovenske vojske andrej Osterman, slavnostni govornik v Škofji loki 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Novo številko 
"loške enciklopedije" so ob 
predstavitvi s pohvalnimi 
besedami na pot pospremili 
Aleksander Igličar, predse-
dnik Muzejskega društva 
Škofja Loka, kjer od leta 
1954 izdajajo Loške razgle-

de, župan Miha Ješe in 
nova urednica Marija Le-
bar. Loški razgledi so po-
memben del loške identite-
te in vsako leto prinašajo 
zanimive prispevke iz pre-
teklosti, pa tudi aktualne, ki 
zaznamujejo sedanjost in 
predstavljajo vrednost za 
prihodnost. Letošnje je spi-
salo 35 avtorjev, ki so na 432 

straneh objavili 38 prispev-
kov. Koncept je po besedah 
nove urednice enak prej-
šnjemu, letošnja novost je 
bibliografija zadnjih dese-
tih let. Na voljo je 650 izvo-
dov Loških razgledov.
"Ko sem sprejela naloge 
urednice, me je bilo kar 
malce strah, kako dostojno 

nadaljevati delo svojih 
predhodnikov: Branka Ber-
čiča, Franceta Planine, 
Franceta Lebna, Franceta 
Podnarja in Judite Šega," je 
uvodoma dejala Marija Le-
bar, za katero je takšno 
delo novost in izziv. "Učim 
se in brez pomoči predho-
dnice Judite Šega bi bili 
prvi koraki veliko težji." 

Predstavila je avtorje in pri-
spevke, med katerimi po-
membno mesto zavzemajo 
zapisi o prvi svetovni vojni, 
saj je lani minilo sto let od 
njenega začetka. 
Osrednja gostja večera je 
bila ddr. Marija Stanonik. V 
Loških razgledih je obja-
vljen zapis njenega pogovo-

ra s pisateljem Vladimirjem 
Kavčičem, poljanskim roja-
kom in lanskim Prešerno-
vim nagrajencem. Lani v 
tem času sta se pred števil-
nim občinstvom pogovarjala 
v Kašči, in to je bil pisateljev 
zadnji javni nastop, preden 
je za vedno odložil pero. V 
Razgledih je objavljen pod 
naslovom Od vsega začetka 

sem svet razumel kot izre-
dno kompleksen in protislo-
ven, kar je nekakšna pisate-
ljeva oporoka njegovim roja-
kom. Ob predstavitvi publi-
kacije pa je Stanonikova 
pripravila prispevek Strah in 
pogum v literaturi Vladimir-
ja Kavčiča, kjer o pisatelju 
govori kot o prvem od so-

dobnih avtorjev, ki so tema-
tizirali obe v vojno vpleteni 
strani in v več svojih knjigah 
obdeluje te motive. Odlo-
mek iz Kavčičevega dela je 
prebrala dramska igralka 
Marinka Štern. Dogodka sta 
se udeležili tudi Barbara 
Brecelj in Alenka Kavčič, 
žena in hči pokojnega pisa-
telja.

Pomembni  
za loško identiteto
Loški razgledi so izšli že enainšestdesetič, tudi letos prinašajo veliko starega in veliko novega, nova je 
tudi urednica Marija Lebar. 

Urednica Marija Lebar je predstavila novo številko Loških 
razgledov. / Foto: Andrej Tarfila

Ddr. Marija Stanonik z Barbaro Brecelj in Alenko Kavčič, 
vdovo in hčerjo pisatelja Vladimirja Kavčiča / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Junija je 60-le-
tnico delovanja proslavila 
Gasilska zveza Škofja Loka, 
ki danes združuje 26 prosto-
voljnih in eno industrijsko 
gasilsko društvo na območju 
štirih občina na Škofjelo-
škem. Šteje 5755 članov, med 

njimi 1200 mladih, 1000 
žensk in 1300 operativcev. Ti 
so lani še posebej trdo delali, 
saj so na račun poplav opra-
vili kar 613 intervencij, kar je 
v primerjavi z letom 2007, 
ko so bile velike poplave v 
Železnikih, skoraj še enkrat 
več, sodelovalo je tudi mno-
go več gasilcev in število nji-
hovih prostovoljnih delovnih 
ur se je podvojilo.
Ob jubileju Gasilske zveze 
Škofja Loka je spregovoril 
njen sedanji predsednik An-

drej Ambrožič, gasilsko kro-
niko šestih desetletij je pov-
zela Martina Jelovčan (v pre-
teklosti tudi predsednica 
zveze in doslej edina ženska 
na njenem čelu), pozdravil 
jih je Jože Derlink, predse-
dnik Gasilske zveze Gorenj-
ske in podpredsednik Gasil-
ske zveze Slovenije, ki je na 

koncu Gasilski zvezi Škofja 
Loka ob jubileju izročil tudi 
priznanje. Svojim gasilcem 
so spregovorili tudi župani 
občin na Škofjeloškem. Na-
stopili so Tamburaška vete-
ranska skupina Bisernica iz 
Reteč, mladi iz PGD Poljane 
z režiserjem Andrejem Šu-
bicem (s 120 leti je to najsta-
rejše gasilsko društvo na 
Škofjeloškem), otroci fol-
klorne skupine iz Selc in 
"božji odposlanec iz nebes", 
gasilec Frenc.

Jubilej Gasilske zveze 
Škofja Loka

Ob jubileju je Gasilska zveza Škofja Loka prejela priznanje 
Gasilske zveze Slovenije. / Foto: Tina Dokl 

Študentsko Plečnikovo pri-
znanje je za nalogo Revitali-
zacija območja jaška Franči-
ške v Idriji prejel Iztok Hva-
la. Strokovna žirija je v izbor 
nominacij za Plečnikova 
odličja v letu 2015 skupaj s 
še petimi drugimi izbranimi 
projekti uvrstila tudi uredi-
tev Cankarjevega trga in Bla-
ževe ulice v Škofji Loki. 
Investitor obnove je bila Obči-
na Škofja Loka, avtorji pa Ro-
bert Potokar, Primož Žitnik, 
Ajdin Bajrović, Andrej Bla-
tnik in Špela Kuhar. Avtorica 
krajinske arhitekture je Tanja 

Simonič Korošak, avtorji ur-
bane opreme pa so Jure Mi-
klavc, Jaka Verbič, Jože Carli 
in Silva Cimperman. Žirija je 
v utemeljitvi med drugim za-
pisala, da tlakovane površine 
in urbana oprema izražajo 
zadržan avtorski pristop, ki je 
v sozvočju s srednjeveško in 
baročno podobo mesta, nova 
ureditev se subtilno vklaplja v 
obstoječ prostorski kontekst, 
rešitev je enostavna in gradi 
na skrbno premišljenih pro-
storskih poudarkih v obliki 
bronastega modela mesta, 
dreves, stopnic, ograj, različ-
ne urbane opreme ter pou-
darkov v tlaku.  

Cankarjev trg za 
Plečnikovo odličje
31. stran

Škofja Loka – Vrt Sokolskega doma je v drugi polovici junija 
postal prava bralnica na prostem. Občina je s Knjižnico Iva-
na Tavčarja bralcem pripravila kakovostno knjižno gradivo, 
v sodelovanju z Zavodom O, zavodom škofjeloške mladine, 
pa so poskrbeli tudi za pester dodatni program: izmenjeval-
nico knjig in učbenikov, družabne igre, branje in pripovedo-
vanje zgodb s Škofjeloškega za otroke s Petro Čičić, delavni-
co pisanja plakatov Loesje z Urbanom Pircem, predstavitev 
knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače ter pogovor z avtorico 
Mileno Miklavčič, Zamorklino delavnico kreativnega pisa-
nja, predstavitev in branje zgodb PUM-ovske zbirke Avtobi-
ografsko, delavnico kreativnega pisanja z Anjo Eržen ter li-
terarni dogodek z Jasminom B. Frelihom, mladim pisate-
ljem iz Žabnice, ki je izdal svoj prvenec Na/pol in bil z njim 
med petimi finalisti za kresnika. Pogovor z njim bo potekal 
danes, 30. junija, ob 18. uri, vse ljubitelje knjig pa bodo v 
zeleno mestno oazo povabili zopet od 21. do 30. avgusta.

Poletna Bralnica na prostem

Dogajanje na letošnji Bralnici je predstavil Matjaž Eržen, 
direktor Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. / Foto: Andrej Tarfila 

Škofja Loka - Z jutrišnjim dnem bo izvajanje storitev pomo-
či na domu v občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, 
Žiri in Železniki od dosedanjega izvajalca škofjeloškega 
Centra za socialno delo (CSD) prevzel Center slepih slabo-
vidnih in starejših Škofja Loka (CSS). Direktorici obeh usta-
nov, Ivana Erman Košir (CSD) in Silva Košnjek (CSS) sta v 
petek predajo opravili s podpisom sporazuma, pred tem pa 
so odločitev sprejeli svetniki vseh štirih občin. Po usmeri-
tvah nacionalnega programa ta storitev bolj sodi pod okrilje 
domov za starejše. Prenos ne bo poslabšal položaja oskrbo-
vancev (skrbijo za približno 90 starejših in invalidnih oseb), 
cena storitev bo ostala enaka, CSS pa bo prevzel tudi vseh 
deset dosedanjih socialnih oskrbovalk.

Pomoči na domu izvaja CSS
Škofja Loka – V okviru sedmega Mednarodnega cikla koncer-
tov so v začetku junija v Sokolskem domu gostovali vrhunski 
dunajski solisti: sopranistka Marta Poliszot, violončelist Mi-
chael Holzmann ter pianist Michael Weingartmann. Koncert 
je obeležil svečan jubilej, dvestoletnico Dunajskega kongre-
sa, glasbeniki pa so se predstavili s programom, ki nosi po-
etičen naslov Kongres pleše. Spored je vključeval prestižne 
avtorje, kot so Mozart, Schubert, Verdi, Chopin in Strauss. 
Občinstvo je bilo očarano tako nad virtuoznimi klavirskimi 
izvedbami kakor tudi nad čustveno polnimi opernimi arijami 
v Krakovu rojene sopranistke. Mednarodni cikel, ki že sedmo 
leto bogati mestno glasbeno ponudbo, je minuli petek za-
ključil koncert godalnega orkestra Amadeo s sopranistko 
Lizo Šparovec pod dirigentsko taktirko Tilna Drakslerja.

Dunajski solisti v Sokolskem domu

Kongres pleše: Michael Holzmann, Michael Weingartmann 
ter Marta Poliszot v Kristalni dvorani Sokolskega doma 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Aleji zaslu-
žnih Ločanov, kakor se sedaj 
imenuje aleja v Šolski ulici, 
seveda še niso dobile svojih 
stalnih kipov, pač pa zgolj za-
časno upodobitev v projektu 
Aleja znamenitih Ločank, ki 
ga je izvedel Zavod Tri. 
"Z njim želimo zbuditi Ško-
fjo Loko in z umetniško in-
stalacijo opozoriti na pro-
blem neenakovrednega za-
stopanja žensk v javnosti. 
Ekipa Zavoda Tri, Nina Ar-
nuš, Anka Pintar in Mojca 
Selak, ter študentki Lara 
Fajfar (FDV) in Katja Jezer-
šek (FF) smo raziskale, kdo 
so bile znamenite Ločanke, 
ki so v preteklosti vplivale na 
družbo. Našle smo jih 24. V 
okviru dveh javnih posvetov 
smo izbrali tri, katerih podo-
be so kot rezultat projekta 
začasno postavljene v Aleji 
znamenitih Ločank," poja-
snjujejo sodelavke Zavoda 
Tri. Tri izbrane Ločanke so: 
Marija Bračko (1914–2004), 
zdravnica, ki je skoraj dese-
tletje držala pokonci loško 
zdravje, bila babica, sodelo-
vala pri gradnji zdravstvene-
ga doma, delovala v Centru 
slepih in slabovidnih; Fra-
nja Tavčar (1868–1938), ak-
tivistka na področju pravic 
žensk, humanitarka, zave-

dna Slovenka; brez nje bi bil 
Ivan – Ivanček; in Angela 
Bahovec (1894–1982), uršu-
linka, ki je v Škofjo Loko pri-
nesla košarko, ki so jo naj-
prej igrale gojenke šole na 
grajskem dvorišču. Izbrana 
je bila tudi kot predstavnica 
nun, ki so imele na Loškem 
zelo velik vpliv na področju 
izobraževanja in šolstva.
Aleja zaslužnih Ločanov je 
nastala na pobudo Muzej-
skega društva Škofja Loka, v 
njej pa stojijo kipi deseteri-
ce mož, ki je pomembno 
prispevala k življenju Škofje 
Loke, njeno ime ponesla v 
svet in pustila pečat na naci-

onalni ravni. "Škofjeločani 
hodijo mimo desetih kipov 
umetnikov, učenjakov in 
drugih pomembnih zgodo-
vinskih osebnosti, a se le 
redki zavedo dejstva, da so 
obeležja postavljena le v 
čast moškim. To tematiko je 
že načelo nekaj novinarjev, 
vendar javne debate na to 
temo ni bilo in prav tako ne 
vloženega truda v odpravo 
neenake zastopanosti obeh 
spolov v Aleji znamenitih 
Ločanov. Pa v Škofji Loki 
prav zares ni bilo v zgodovi-
ni nobene ženske, ki bi do-
segla dovolj, da bi bila pri-
znana kot prominentna Lo-

čanka in bi si zaslužila biti 
portretirana v Aleji? S pro-
jektom Aleja znamenitih 
Ločank dokazujemo, da 
ne," pravijo pobudnice, ki 
so pred časom v Škofji Loki 
na to temo pripravile tudi 
okroglo mizo. Tudi v mu-
zejskem društvu, s katerim 
so sodelovale pri pripravi 
projekta, se zavedajo, da 
ima sedanja aleja napako. 
Nove osebnosti pa vanjo 
umestijo na osnovi razpisa 
in presoje predlogov, ki jih 
točkujejo po posameznih 
kriterijih in izberejo najpri-
mernejšega, o njih pa odloči 
občinski svet.

Prva trojica v Aleji 
znamenitih Ločank
V Aleji zaslužnih Ločanov stoji deset kipov umetnikov, učenjakov in drugih zgodovinskih osebnosti, ki 
jim javnost priznava zasluge za Škofjo Loko. Z umetniško instalacijo so v Aleji svoje mesto dobile 
tudi tri Ločanke. 

Ob odprtju Aleje znamenitih Ločank / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Gre za mile-
nijsko generacijo, rojeno v 
letu 2000, ki je tudi precej 
številčna, saj je v škofjelo-
ških šolah običajna leta po 
deset razredov, letos jih je 
bilo enajst. Vrh vsega je ta 
generacija tudi zelo uspešna 
in v škofjeloških srednjih 

šolah (veliko jih gre na gim-
nazijo, mnogo tudi na stroj-
no šolo) si lahko obetajo do-
bre učence," je o uspešnih 
učencih loških osnovnih in 
glasbene šole dejal župan 
Miha Ješe. 
Županovih čestitk so bili de-
ležni učenci, ki so se izkazali 
z zlatim priznanjem in dose-
ženimi prvimi tremi mesti 

na katerem od skoraj dveh 
ducatov državnih tekmo-
vanj. Zlata priznanja je dose-
glo štirideset učencev, čestit-
ke so bile namenjene tudi 
29 njihovim mentorjem. Pet 
učencev je bilo nagrajenih 
za raziskovalne naloge (ob 
pomoči dveh mentorjev), 
osmerica pa je bila uspešna 
na mednarodnih natečajih. 

Vsako leto se na državnih ali 
mednarodnih tekmovanjih 
odlikujejo tudi učenci Glas-
bene šole Škofja Loka. To je 
letos doseglo dvanajst posa-
meznikov in dve glasbeni 
skupini, čestitke so šle tudi 
njihovim osmim mentor-
jem in glasbenim spremlje-
valcem. Župan Miha Ješe pa 
omenja tudi več kot trideset 
prejemnikov mednarodnih 
bronastih priznanj za mlade 
MEPI, ki so jih ob koncu 
leta podelili na vseh treh 
osnovnih šolah. To je lep za-
četek, v srednješolskih letih 
jih bodo lahko nadgradili še 
s srebrnimi in zlatimi pri-
znanji. 

Najboljši prejeli priznanja
Župan Miha Ješe je v Sokolskem domu sprejel najboljše učence loških 
osnovnih in glasbene šole in jim čestital za letošnje uspehe. 

Učenci loških osnovnih šol in glasbene šole so prejeli vrsto priznanj za uspehe. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – S sklepnim 
koncertom Komornega zbo-
ra Megaron (sopranistka 
Marta Močnik Pirc, dirigent 
Damijan Močnik) v Nunski 
cerkvi se je končala odmevna 
razstava ob 70. obletnici kon-
ca druge svetovne vojne v 
opuščenih prostorih nekda-
njega nunskega samostana v 
Škofji Loki. Organizirali so 
jo: Kulturno-zgodovinsko 
društvo Lonka Stara Loka, 
Muzejsko društvo Škofja 
Loka, Združenje umetnikov 
Škofja Loka in civilnodružbe-
na pobuda Resnica in sočutje 

1945–2015. Obsegala je vse-
slovensko razstavo likovnih 
del O čem razmišljaš, Anti-
gona, razstavo osebnih pred-
metov iz množičnega grobi-
šča Huda jama pri Laškem z 
naslovom Antigona je našla 
Polineika in razstavo likov-
nih del Združenja umetni-
kov Škofja Loka z naslovom 
Ne da sovražim - da ljubim, 
sem na svetu.
Razstavo je spremljala cela 
vrsta dogodkov: razstava gra-
diva zapostavljenih sloven-
skih pisateljev v Knjižnici 
Ivana Tavčarja v Škofji Loki, 
spominska maša in kome-
moracija za žrtvami povojnih 
pobojev v Crngrobu, Pasijon-
ke – pesmi o vojni in miru, 
recital poezije dr. Tineta De-

beljaka in drugih avtorjev ob 
70. letnici konca druge sve-
tovne vojne in povojnih po-
bojev na petih različnih loka-
cijah v Škofji Loki in okolici. 
Priredili so tudi bralno upri-
zoritev Sofoklejeve Antigone, 
ki je kot motiv služila naslovu 
in tematiki vseslovenske raz-
stave. Predstavili so ponatise 
pesnitev dr. Tineta Debeljaka 
in slikarke Bare Remec z na-
slovom Velika črna maša za 
pobite domobrance in Kyrie 
Eleison, Slovenski veliki te-
den. Predstavili so tudi foto-
grafsko monografijo Umik 
čez Ljubelj, maj 1945, skozi 
objektiv Marjana Kocmurja, 

in razstavo njegovih fotogra-
fij v povečanem formatu. V 
okviru razstave so predvajali 
tudi kratki film Teta Mara re-
žiserja Davida Sipoša in sce-
narista Roka Andresa, poleg 
tega pa tudi kratki film Slove-
nija ima srce in ob njem po-
budo Spominski dnevi 2015.
"Kolikor smo uspeli šteti, 
lahko brez pretiravanja re-
čem, da je na razstavo in 
spremljevalne dogodke pri-
šlo okoli dva tisoč obiskoval-
cev, nekateri tudi po več-
krat," je povedal Klemen 
Karlin iz društva Lonka. Ob-
sežnejši pogovor z njim in 
predsednikom muzejskega 
društva Aleksandrom Igli-
čarjem o razstavi pa pripra-
vljamo za julijski Loški glas. 

Odmevna razstava 
Človek, glej
Okoli dva tisoč obiskovalcev si je ogledalo 
razstavo Človek, glej, ki je dober mesec gostovala 
v opuščenem nunskem samostanu.

Organizatorji razstave: Kulturno-zgodovinsko 
društvo Lonka Stara Loka, Muzejsko društvo in 
Združenje umetnikov Škofja Loka ter pobuda 
Resnica in sočutje 1945–2015
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pred kratkim 
so praznovali tudi loški če-
belarji. Sto deset let je staro 
Čebelarsko društvo Škofja 
Loka, ki je jubilej proslavilo 
s prireditvijo in izidom 
zbornika o čebelnjakih na 
Škofjeloškem.

Delo več kot stotnije čebelar-
jev na Škofjeloškem in njiho-
ve uspehe je predstavil pred-
sednik društva Marjan No-
vak, njihov trud za ohranja-
nje podeželja, narave in mo-
žnosti zaslužka je pohvalil 
župan občine Škofja Loka 
Miha Ješe, o prizadevanjih 
za ohranitev slovenskega če-
belnjaka kot dela naše identi-

tete je spregovoril predse-
dnik Čebelarske zveze Slove-
nije Boštjan Noč in predsta-
vil tudi pobudo slovenskih 
čebelarjev, da bi Združeni 
narodi 20. maj razglasili za 
svetovni dan čebel. V kultur-
nem programu so nastopili: 
Harmonikarski orkester 
Škofja Loka pod vodstvom 

Jerneja Hostnika, Folklorna 
skupina Škofja Loka, Fantje 
s Praprotna in humoristki 
Ančka in Francka. Ob jubile-
ju so podelili tudi več čebe-
larskih priznanj: veterinarki 
Miri Jenko Rogelj ter čebe-
larjem Robertu Kastelicu, 
Francu Stanoniku, Ludviku 
Božnarju, Janezu Koširju in 
Marjanu Novaku.

Čebelarji praznovali

Predsednik Marjan Novak o 110-letnici čebelarjenja na 
Loškem / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Občino Škofja Loka pogosto obiščejo velepo-
slaniki, akreditirani v naši državi. Najštevilčnejša je bila nji-
hova udeležba na letošnjih uprizoritvah Škofjeloškega pasi-
jona, ko se je županovega sprejema in predstav udeležilo 
kakih petnajst diplomatov. Letošnjega tradicionalnega spre-
jema pri županu Mihi Ješetu v prazničnem juniju se jih je 
udeležilo nekaj manj, a ni bil dogodek nič manj slikovit. Na 
srečanju, ki so ga poimenovali Pasijon po pasijonu, je župa-
na in njegove goste iz diplomatskega zbora obiskala pasi-
jonska grenadirska pehota. 

Veleposlanike pozdravila grenadirska pehota

Veleposlanike je sprejel župan Miha Ješe s pasijonsko 
grenadirsko pehoto. / Foto: Andrej Tarfila

Samo Lesjak

Združenje umetnikov Ško-
fja Loka sodeluje z likovnim 
društvom Freisinger Mohr 
od leta 2008, nekateri člani 
pa so že pred tem delovali v 
tem bavarskem mestu. O 
uspešnem sodelovanju go-
vorijo razstave članov obeh 
društev, ki so svoja dela raz-
stavljali v različnih galerij-
skih prostorih, udeležba nji-
hovih članov na koloniji Ive-
ta Šubica in Historialu v 
Škofji Loki ter sodelovanje 
pri projektih EU Leonardo 
Da Vinci.
"Naši občini veže več kot ti-
soč let skupne zgodovine. 
Škofja Loka je bila vse do 
sekularizacije leta 1803 
upravno, gospodarsko in 
kulturno središče loškega 
gospostva, ki ga je leta 973 z 
darilno listino nemški cesar 
Oton II. podelil freisinški 
škofiji z Bavarske. Freisin-
ški škofje so Loki vtisnili po-
memben pečat. Mestu ob 
vodi so podelili ime Škofja 
Loka in grb z zamorcem, ki 
je skupaj z zgodbo o pogu-
mu in zvestobi pomemben 
del naše kulturne in duhov-
ne identitete. Skupaj z loški-
mi meščani so zasnovali in 
ustvarili enkratno urbani-
stično-arhitekturno podobo 
našega mesta," je ob odprtju 
razstave dejal župan Miha 
Ješe ter poudaril predvsem 
sodelovanje obeh občin na 
kulturnem področju. Nasto-

pi folklornih ter plesnih 
skupin, postavitve fotograf-
skih ter likovnih razstav, na-
stopi različnih glasbenih 
skupin, pevskih zborov in 
orkestrskih sestavov v obeh 
mestih so stkali pristne, pri-
srčne neformalne vezi. Izje-
mno sodelovanje sta razvili 
tudi vodstvi Glasbene šole 
Freising na čelu z ravnate-
ljem Josefom Goregejem in 
JSKD Škofja Loka z Jane-
zom Jocifom. Tej spontani 
kulturni izmenjavi so sledila 
tudi vse pogostejša in sme-
lejša srečanja uradnih dele-
gacij, ki so jih sklenili s pod-
pisom listine o pobratenju 

med občinama.
Na prijateljske vezi med me-
stoma je ponosen tudi nadž-
upan Freisinga Tobias 
Eschenbacher: "S sodelova-
njem težimo k živemu prija-
teljstvu med mestoma in 
ljudmi naših pokrajin, čez-
mejnemu sobivanju, vzaje-
mnim obiskom in živahni 
izmenjavi dveh velikih kul-
tur, ki temeljita na skupnih 
koreninah in lahko ravno v 
današnjem času stopita v 
uspešen dialog. Prijateljstvo 
med našima mestoma pri-
naša obilne plodove. Morda 
predstavlja zgolj kamenček 
v mozaiku povezujoče se 

združene Evrope, a njegov 
lesk je prav neverjetno čudo-
vit."
Počaščenost ob udeležbi na 
raznoliki razstavi umetni-
kov obeh občin je izrazil 
tudi predsednik gostujočega 
umetniškega društva Dieter 
Hammer: "Umetniško dru-
štvo Kunstverein Freisinger 
Mohr letos praznuje dvajse-
to obletnico delovanja, zato 
smo še posebno veseli in 
počaščeni, da so nas v tem 
letu povabili k sodelovanju 
na razstavi v Sokolskem 
domu. To je priložnost, da 
okrepimo partnerske vezi s 
svojimi prijatelji."

Loški in bavarski 
umetniki krepijo vezi
Ob jubileju, desetletju pobratenja občin Škofja Loka in Freising, je v Sokolskem domu do 9. julija na 
ogled razstava umetnikov obeh občin z dolgo skupno zgodovino.

Umetniška razstava, ki združuje mesti s tisočletno skupno zgodovino: Rupert Widmann, 
direktor mestne uprave Freising, ter župan Škofje Loke Miha Ješe / Foto: Andrej Tarfila

Nina Fehter

Škofja Loka - Že drugič je 
Zavod O, zavod škofjeloške 
mladine, skupaj z Območ-
nim združenjem Rdečega 
križa Škofja Loka izmenje-
val hrano za izbrana oblači-
la. Tudi tokrat je bila Izme-
njevalnica precej uspešna, 
saj je bilo zbranih 100 kg 
trajnih prehrambenih izdel-
kov, ki so bili za razliko od 
prve nabirke bolj izbrani, 
manj je bilo osnovnih živil 
in več priboljškov. Zbrano 
bo razdeljeno socialno ogro-

ženim na Škofjeloškem. Po-
leg izmenjevanja je bilo v 
ospredju predvsem druže-
nje. Tako je Veganska incia-
tiva pripravila benefit piknik 
za zavetišče Koki, zavetišče 
za rejne živali ter nas v okvi-
ru dogodka pogostila z ve-
ganskim golažem, Dino Kal-
tak z raperskim imenom Al 
Padino je zarepal nekaj svo-
jih pesmi, obiskovalci pa so 
se lahko zabavali ob raznih 
družabnih igrah in igranju 
na različne inštrumente. Po-
leg tega so vestni organiza-
torji na drugi Izmenjevalni-

ci poskrbeli za popravljalni-
co in šivalnico, modna obli-
kovalka Barbara Drmota je 
namreč, če je bilo potrebno, 
na licu mesta popravila iz-
brana oblačila. »Naslednja, 
tretja Izmenjevalnica bo v 
sredo, 12. avgusta, v parku 
bivše vojašnice, od 16. do 
19. ure. Takrat bomo poleg 
hrane in higienskih potreb-
ščin zbirali tudi šolske po-
trebščine,« je napovedala 
organizatorka Petra Čičić iz 
Zavoda O.
Nekaj dni kasneje je v Žele-
znikih potekal dogodek v 

sklopu »Kulturne transver-
zale 2015«. Gre za skupni 
projekt sorodnih kulturnih 
društev, posameznikov in 
pobudnih skupin iz treh so-
sednjih občin, kjer sodeluje-
jo Kulturno umetniško dru-
štvo Jadran iz Škofje Loke, 
društvo Kulturni center Baj-
ta iz Železnikov, in pobudna 
skupina iz Gorenje vasi. V 
sklopu projekta so se v inti-
mnem vzdušju Bajte pred-
stavili indie-noise-poperji 
Mile Me Deaf iz Gradca ter 
mladi postrokerji Seul Oce-
an iz Rovt. »Kulturne tran-
sverzale nikakor ne vidimo 
zgolj kot povezovanja soro-
dnih društev na širšem ško-
fjeloškem območju. Vzpo-
staviti jo želimo širše, kar 
pomeni, da nam bodo na-
stopajoče skupine omogoči-
le obisk tudi v njihovem do-
mačem kraju. Menimo, da 
bomo z našimi lokalnimi 
zasedbami in umetniki letos 
gostovali v Gradcu in še 
kje,« je optimistično dejal 
škofjeloški kulturni delavec 
Tine Hafner, eden izmed 
pobudnikov projekta.

Izmenjevalnica in 
kulturna transverzala
Zavod O je v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Škofja 
Loka organiziral drugo Izmenjevalnico, v sodelovanju različnih društev in 
posameznikov iz Škofje Loke, Gorenje vasi in Železnikov pa povezovalni 
projekt »Kulturna transverzala 2015«.

Špalir za župana / Foto: Andrej Tarfila
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Mateja Rant

Janez Pelipenko živi v Javor-
jah, rojen pa je bil v Dolenji 
Žetini, na katero je še vedno 
zelo navezan. Po izobrazbi je 
inženir tekstilne tehnologije, 
ob delu je končal še študij 
ekonomije. Precej let je delal 
v tekstilni in usnjarski indu-
striji, od oktobra lani pa 
opravlja funkcijo vršilca dol-
žnosti direktorja Smučarsko-
-turističnega centra Stari vrh. 

Zakaj ste se odločili za vstop 
v lokalno politiko?
"Že ko sem živel v Javorjah, 
sem se močno angažiral pri 
urejanju cest v Dolenjo Žeti-
no in si prizadeval, da bi čim 
prej dobili asfalt. To je prive-
dlo do tega, da sem najprej 
kandidiral za svet krajevne 
skupnosti in bil več kot deset 
let tudi predsednik Krajevne 

skupnosti Javorje, kasneje pa 
sem se za iste cilje zavzemal 
tudi kot občinski svetnik."

Katere lastnosti po vašem 
odlikujejo dobrega svetnika?
"Predvsem mora dobro po-
znati svoj kraj ter čutiti tudi 

voljo, razpoloženje in misli 
ljudi; a pri tem ne sme biti 
preveč ambiciozen, mora 
ostati na realnih tleh. Cilji 
morajo biti visoki, a vseeno 
realni. Vse je namreč pove-
zano z denarjem, zato mora-
jo biti vse odločitve racional-
ne. Znati mora poslušati 
ljudi in jih obenem motivi-
rati, da tudi sami kaj prispe-
vajo, saj šele potem zares 
cenijo, kar pridobijo."

Katere cilje boste osebno po-
skušali uresničiti kot sve-
tnik?
"Vsekakor je pozornost tre-
ba spet usmeriti nazaj na 
cestni program, saj se v ob-
novo cest ta čas vlaga manj, 
kot se kažejo potrebe na te-
renu. Krajevna skupnost Ja-
vorje je mogoče glede tega 
še v slabšem položaju, ker je 
skoraj vse območje na plazo-

vitem pobočju. Potrebna je 
pravočasna intervencija, saj 
je treba stvari sanirati prej, 
kot bo močnejše deževje na-
redilo še večjo škodo."

Kje ta čas vidite največji pro-
blem v občini in kako bi ga 
rešili oziroma vsaj nakazali 
njegovo rešitev?
"Kakšnega res hudega pro-
blema niti ne vidim, imam 
občutek, da se pri občinski 
upravi kar trudijo. Priznati 
moram, da pri mnogih 
stvareh z županom razmi-
šljava podobno, pa čeprav 
se nikoli ne posvetujeva. 
Zdi se mi, da poskuša ob-
činska uprava ljudem pri-
sluhniti in delati uravnote-
ženo po vseh krajih v obči-
ni. Kljub temu pa se včasih 
ne morem znebiti občutka, 
da so hribovski kraji vseeno 
malce zapostavljeni."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas?
"Rad se ukvarjam s športom 
– hodim v hribe, smučam, 
igram košarko ... A na žalost 
je časa za to bolj malo, saj 
doma pomagam obdelovati 
kmetijo. Rad tudi zapojem. 
Pojem v javorskem cerkve-
nem mešanem pevskem 
zboru, iz katerega se po po-
trebi sestavi moški zbor Ja-
vorski pevci, pa še v moški 
pevski skupini Pozdrav."

Hribovski kraji malce 
zapostavljeni
Svetnik SLS Janez Pelipenko ni čisto pravi novinec v lokalni politiki, saj je 
delo svetnika opravljal že v prvih dveh sklicih občinskega sveta. Po nekaj 
letih premora je po lanskih lokalnih volitvah spet sedel v svetniške klopi.

Janez Pelipenko 

Mateja Rant

Gorenja vas – Po štirih dese-
tletjih, kar se je v Gorenji 
vasi začelo govoriti o obvoz-
nici, je pretekli petek vendar-
le stekel promet po njej. "Po 
podpisu pogodbe z izvajal-
cem septembra 2013 se je 
nato gradnja odvijala zelo hi-
tro, izvajalec je dela končal 
prej kot v dveh letih," je za-
dovoljen župan Milan Ča-
dež. Vrednost gradbenih del 
je znašala slabih 2,4 milijona 
evrov, skupaj pa je bil celoten 
projekt vreden več kot pet 
milijonov evrov, od tega so iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj uspeli pridobiti 
dobre tri milijone evrov. De-
lež občine znaša skoraj sto 
tisoč evrov, ki so jih namenili 
za gradnjo pločnikov, kole-
sarskih stez in dveh avtobu-
snih postajališč ter dela javne 
razsvetljave.
Ves čas gradnje obvoznice 
so po županovih besedah 
zelo dobro sodelovali z di-
rekcijo za infrastrukturo in 
skupaj reševali vse težave, 
ki so se porajale ob tem. Kar 
nekaj let so prihranili, je še 
poudaril župan, ker so se 
leta 2009 sami lotili pripra-

ve državnega prostorskega 
načrta skupnega pomena in 
ga v dobrem letu tudi kon-
čali. Kot ključnega pomena, 
da se skozi središče Gore-
nje vasi ne vali več gost pro-
met, je označil tudi to, da so 
leta 2008 gorenjevaško ob-
voznico uspeli ločiti od četr-
te razvojne osi, ki so ju do-
tlej obravnavali v paketu. 
Pomemben je bil še dogo-
vor z lastniki zemljišč in 
objektov na trasi obvoznice, 
ki jim je župan hvaležen za 
razumevanje. K uspešnemu 
končanju projekta pa so se-
veda pripomogla tudi evrop-

ska sredstva, ki so jih uspeli 
pridobiti za gradnjo obvoz-
nice. Obvoznico so v minu-
lih dneh za promet odprli 
na podlagi začasnega dovo-
ljenja, v roku dveh mesecev 
pa naj bi pridobili tudi upo-
rabno dovoljenje, pričakuje 
župan.
Obvoznica Gorenja vas se 
začne v krožišču na začetku 
naselja in konča z navezavo 
na obstoječo regionalno ce-
sto proti Hotavljam. Nova 
cesta je dolga 618 metrov, z 
dvema križiščema s sredin-
skima prometnima otoko-
ma in dvema avtobusnima 

postajališčema, uredili so 
tudi površine za mirujoči in 
pešpromet ter poskrbeli za 
prometno opremo in signa-
lizacijo ter protihrupno za-
ščito. Trasa poteka po levem 
bregu Poljanske Sore, zato 
so zgradili tudi podporne in 
protipoplavne zidove. "Do-
sedanja glavna prometnica 
skoz središče naselja pa bo 
namenjena lokalnemu pro-
metu. V prihodnjih letih 
bomo razširili hodnik za pe-
šce in z zoženjem cestišča 
poskrbeli za umiritev hitro-
sti vozil na tem delu," je še 
pojasnil Čadež.

Skozi Gorenjo vas  
po obvoznici
Sredi junija je stekel promet po novozgrajeni obvozni cesti, ki bo prispevala k boljši pretočnosti 
prometa, izboljšanju prometne varnosti in predvsem večji kakovosti življenja v Gorenji vasi.

Promet proti Žirem so v Gorenji vasi pred dnevi preusmerili na novozgrajeno obvoznico. 
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Za nami je prvi poletni me-
sec junij, ki nas Slovence 
vedno spomni na zgodovin-
ski čas, ko smo po dolgih 
stoletjih pričakovanja doži-
veli lastno državo. Še prav 
posebno smo ponosni, da so 
jo po zaslugi srčnosti ute-
meljiteljev slovenske držav-
nosti doživele ravno genera-
cije današnjega časa.
Pričakovanja Slovencev so 
bila velika: živeli bomo bo-
lje, odločali bomo sami, 
zgradili bomo državo po la-
stni meri, nič več ne bomo 
delali za druge. Res odloča-
mo sami in tisti, ki smo jih 
sami izbrali, da odločajo na-
mesto nas. Toda Slovenija je 
zakrmarila daleč od prvotno 
začrtane smeri in sprašuje-
mo se, kako bolje naprej.
Odlično so to stanje prikazali 
učenci Osnovne šole Poljane 
v prisrčni predstavi ob koncu 
šolskega leta. Ugotovili so, da 
je mladenka Slovenija zbole-
la – ne na telesu, ampak na 
srcu. Dobra vila je vsepovsod 
iskala zdravila, ki bi ji poma-
gala iz težav: pri Petru Klep-
cu, kralju Matjažu, Martinu 
Krpanu. In kaj je našla? Slo-
veniji manjka vreča poguma, 
da bi prijela usodo v svoje 
roke, vrč poštenja, brez kate-
rega iztiri še tako razvita civi-
lizacija, predvsem pa delav-
nosti in volje nadaljevati, kar 
smo ob rojstvu države skupaj 
zastavili. Martin Krpan ni po-

zabil povedati, da moramo 
držati skupaj, sodelovati in si 
pomagati.
Moram pa ugotoviti, da na-
vedene srčne blaginje v Po-
ljanski dolini vendarle ne 
manjka, da naši kraji niso 
zboleli. Slovenija se lahko 
uči od nas poštenja, delav-
nosti in poguma. Trdo ži-
vljenje je naše rodove obli-
kovalo, da se znamo zanaša-
ti na lastne moči, da znamo 
stopiti skupaj, se povezovati 
in sodelovati.
Tako lahko veliko dosežemo 
tudi skupaj in vsem bralkam 
in bralcem Gorenjskega gla-
sa ob letošnjem dnevu dr-
žavnosti čestitam s svojimi 
besedami: »Bodimo pono-
sni, da smo Slovenci, pa 
skup©  moramo držat© !«

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Držati moramo 
skupaj

Milan Čadež

Mateja Rant

Todraž – Povečanje proraču-
na gre po besedah Nade Do-
linar z oddelka za proračun, 
računovodstvo in finance 
med drugim na račun večje-
ga ostanka sredstev na raču-
nu konec leta. Povečali pa so 
se tudi nekateri prihodki.
Za odpravo posledic lanskih 
poplav v Hotovlji pričakujejo 
685 tisoč evrov, za sanacijo 
plazu v Lazah pa 285 tisoč 
evrov. Za skoraj tristo tisoč 
evrov se povečujejo kapitalski 
prihodki, dodatnih 234 tisoč 
evrov so prejeli še nadomesti-
la za omejeno rabo prostora, 
ki jim pripada zaradi Rudni-
ka Žirovski vrh. Z Ministr-
stva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo so prejeli doda-
tnih 87 tisoč evrov za investi-
cije. Zmanjšala pa so se sred-
stva iz komunalnega prispev-
ka za 45 tisoč evrov in doho-
dnine za sto tisoč evrov. Za 
54 tisoč evrov so se znižala še 
nepovratna sredstva Evrop-
ske unije, in sicer zaradi niž-
jih stroškov izvedenih del.
Temu primerno so se pove-
čali tudi odhodki, in sicer 
največ za odpravljanje posle-
dic poplav, to je za 1,3 milijo-
na evrov. Za dokončanje sta-
tične sanacije Sokolskega 
doma so namenili dodatnih 
192 tisoč evrov, za končanje 
gradbenih del za knjižnico 
pa sto tisoč evrov. Dodatnih 
dvesto tisoč evrov so name-
nili še za cestni program.

Proračun se je "odebelil"
Z rebalansom letošnjega proračuna so se 
prihodki povečali za dva milijona evrov.
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Gorenja vas - Poljane – Občinski svetniki so na zadnji seji 
sprejeli sklep o prenehanju mandata občinskemu svetniku 
Janezu Rupniku, ki je podal odstopno izjavo. Izvoljen je bil na 
listi NSi v drugi volilni enoti, zato ga je v občinskem svetu 
nadomestila naslednja s te liste Marija Jereb. Bil je tudi član 
odbora za prostorsko planiranje, v katerega so namesto njega 
imenovali Janeza Arnolja. Slednji je zato izstopil iz odbora za 
gospodarstvo, v katerem ga je nadomestila Marija Jereb.

Marija Jereb namesto Janeza Rupnika
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Mateja Rant

Poljane – "V Polycomu ver-
jamemo, da je za uspeh in 
obstoj podjetja vedno treba 
gledati v prihodnost ter ne-
nehno uvajati izboljšave, is-
kati nove projekte in kupce 
ter skrbeti za zadovoljstvo 
vseh zaposlenih. Zavezo za 
boljšo prihodnost Polycoma 
dosledno uresničujemo že 
tri desetletja," je ob jubileju 
poudaril direktor družbe Iz-
tok Stanonik. Ob tem pa pri-
znal, da niso imeli v mislih 
takega razvoja, ko je zače-
njal skupaj z očetom Vin-
kom in bratom Igorjem. 
"Nisem pričakoval, da nam 
bo uspelo podjetje pripeljati 
do vrhunsko organiziranega 
in v prihodnost usmerjene-
ga podjetja, kar je Polycom 
danes."
Ob tridesetletnici podjetja, 
ki se ukvarja s predelavo pla-
stičnih mas in izdelavo zah-
tevnih orodij za brizganje, 
so v kulturnem domu v Po-
ljanah pripravili slovesnost, 
na kateri so se sprehodili 
skozi njegovo zgodovino vse 
do danes. Na začetku je Iz-
tok Stanonik pojasnil, da 
ima podjetništvo v krvi, saj 
je že kot otrok med počitni-
cami nabiral borovnice in 
gobe za prodajo, v šestem 
razredu osnovne šole pa je 
začel raznašati časopis. "To-
liko, kot je bilo denarja, je 
bilo tudi dopusta," je prista-
vil. Začetki podjetja Poly-
com segajo v leto 1985. V 
kletnih prostorih njihove 
družinske hiše v Škofji Loki 

so imeli le en stroj ročnega 
tipa za brizganje plastike. 
"Trdo delo in precejšnje od-
rekanje sta nam omogočila, 
da smo lahko uvedli prve av-
tomatizirane stroje za pre-
prostejše izdelke," se spomi-
nja Iztok Stanonik. Nato so 
nenehno povečevali zahtev-
nost svojih izdelkov, širili 
raven znanja in zaposlovali 
nove sodelavce. Leta 1990 
so se preselili v Poljane, ka-
mor so sedem let kasneje 
preselili tudi celotno podje-
tje. "Od takrat je podjetje 
neprestano raslo in se razvi-
jalo. Uspešno smo prebrodi-
li tudi za podjetja krizno ob-
dobje od leta 2008 naprej in 
leta 2012 odprli novo proi-
zvodno enoto v Črnomlju, ki 

smo jo opremili z najsodob-
nejšimi stroji in opremo." 
Danes tako v Poljanah in v 
Črnomlju zaposlujejo že 
dvesto ljudi. 
A brez padcev tudi v njiho-
vem podjetju ni šlo, je pri-
znal Iztok Stanonik. "Sredi 
leta 2008 smo ostali pov-
sem brez naročil, najbolj 
usodno pa je bilo leto 2014. 
Najprej smo zaradi žleda 
ostali brez elektrike, potem 
pa so nas prizadele še popla-
ve, ko je voda v podjetju se-
gala meter visoko." A v dveh 
dneh jim je uspelo vse po-
spraviti in ponovno zagnati 
proizvodnjo, tako da kupci 
tega niso niti vedeli, kaj šele 
občutili. V njihovem podje-
tju, je poudaril, namreč velja 

nenapisano pravilo, po kate-
rem ne poznajo besede © ne© , 
temveč vsi odgovorno nare-
dijo vse za uspešno delova-
nje in nadaljnji razvoj podje-
tja. Pred njimi so tako že 
novi izzivi. Najtesneje so 
namreč povezani z avtomo-
bilsko industrijo, za katero 
je značilen nenehen razvoj 
in tehnološko izpopolnjeva-
nje. Temu sledijo tudi v svo-
jem podjetju, zato načrtuje-
jo v prihodnjih treh oziroma 
petih letih postavitev dveh 
novih tovarn, in sicer v Me-
hiki in na Kitajskem. Že 
zdaj, je kot zanimivost nave-
del Stanonik, pa ima vsak 
drugi avto na svetu vgrajen 
vsaj en del, ki je nastal v nji-
hovem podjetju.

Podjetništvo v krvi
Družinsko podjetje Polycom iz Poljan je v začetku junija praznovalo tridesetletnico delovanja. Ob tej 
priložnosti so med drugim izdali zbornik z naslovom Blizu ljudem in usmerjeni v prihodnost.

Ob jubileju so v znak spoštovanja in zahvale soustanovitelju Polycoma Vinku Stanoniku 
pred podjetjem slovesno odkrili njegov doprsni kip. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Poljane – Kolesarsko tekmo-
vanje je bilo sestavljeno iz 
treh delov. Prvi, praktični 
del se je odvijal v računalni-
ški učilnici, kjer so učenci 
preverili svoje znanje o pro-
metnih znakih in splošnih 
pravilih na cesti. Druga dva 
dela pa sta se odvijala na 
prostem, je razložila osmo-
šolka Jerca Stanonik. 
Tekmovalci so si najprej ogle-
dali progo, ki je vodila od šole 
do pošte in nato preko glavne 
ceste do cerkve in nazaj 
mimo galerije do šole. V na-
daljevanju pa so učitelji na-

tančno opazovali učence med 
vožnjo in ocenjevali pravil-
nost vedenja v prometu. Na 
koncu so se morali učenci iz-
kazati še s spretnostno vožnjo 
med ovirami na poligonu, ki 
so ga postavili na šolskem 
igrišču. "Večina kolesarjev je 
bila zadovoljna s svojimi re-
zultati, zaslužene nagrade pa 
so dobili prvi trije učenci iz 
vsake kategorije," je še poja-
snila Jerca Stanonik in doda-
la, da se je Urban Derlink, 
učenec OŠ Poljane, ki se je na 
tekmovanju najbolje odrezal, 
udeležil še državnega tekmo-
vanja Kaj veš o prometu ko-
nec maja v Novem mestu.

Merili so se s kolesi
Na Osnovni šoli Poljane so v maju že deseto leto 
pripravili kolesarsko tekmovanje Bicikl, na 
katerem se je pomerilo enainštirideset učencev 
poljanske in gorenjevaške šole.

Učenci so se morali izkazati tudi v spretnostni vožnji. 
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Mateja Rant

Gorenja vas – Dvorišče 
kmetije Pustotnik se je prvo 
soboto v juniju prelevilo v 
tržnico poljanskih dobrot. 
Na stojnicah so se predstavi-

li lokalni ponudniki, pri ka-
terih so obiskovalci lahko 
poskusili in tudi kupili do-
brote s podeželja. Za naj-
mlajše so poskrbeli v otro-
škem kotičku, v katerem so 
lahko ustvarjali, spoznavali 

živali na kmetiji, sadili roži-
ce in se igrali stare igre. 
"Želeli smo pripraviti druža-
ben, a obenem poučen do-
godek," je pojasnila Katari-
na Brence, ki je obiskovalce 
vodila po kmetiji. Ta dan so 
široko odprli tudi vrata Sir-
nice, kjer je bilo mogoče 
opazovati, kaj vse se "kuha" 
in dogaja v njihovi sirarni. 
"Sirarna je že tako zasteklje-
na, da si ljudje kadarkoli 
lahko ogledajo, kako se odvi-
ja proces pridelave sira." Ob 
tej priložnosti pa so pripra-
vili tudi vodene oglede proi-
zvodnje in zorilne kleti. Kot 
je razložila Žuža Brence 
Konc, je način zorenja sira, 
kot ga je mogoče opazovati v 
njihovi kleti, značilen za ves 
alpski svet. "Če želimo moč-
ne in izrazite okuse, mora 
biti sir © star© , kar pomeni, da 

mora zoreti vsaj pol leta." 
Prav to pa je tudi razlog, je 
dodala, da sirarstvo ne more 
biti dobičkonosna dejavnost. 
"Zato nobena slovenska 
mlekarna ne izdeluje več 
sira." Njihovi družini pa 
"kruh reže" prav sir. "Mlajši 
sin vodi kmetijo, starejši 
prodaja, hči pa skrbi za go-
stinsko ponudbo in turistič-
ni del. Sama vodim proizvo-
dnjo, mož pa je neke vrste 
deklica za vse – je gospodar 
kmetije in direktor sirarne," 
je razložila Žuža Brence 
Konc.
Na dnevu odprtih vrat so v 
prostorih Sirnice pripravili 
tudi predstavitev domačih 
drevesnih vrst, za kar so po-
skrbeli dijaki Srednje šole za 
lesarstvo Škofja Loka, ter 
razstavo ročno izdelanih le-
senih izdelkov in čipk. 

Podeželje se je predstavilo
V okviru Tedna podeželja so na kmetiji Pri Pustotniku pripravili dan odprtih vrat. Na stojnicah so se 
predstavili lokalni ponudniki, spoznati je bilo mogoče različne domače obrti in dejavnosti.

Na stojnicah so ponudili domače izdelke in pridelke. 

Mateja Rant

Podbrdo – Ultra Pušeljc trail 
po besedah častnega predse-
dnika organizacijskega odbo-
ra Milana Čadeža predstavlja 
največjo, najtežjo in naja-
traktivnejšo gorsko preizku-
šnjo pri nas, ki šteje tudi tri 
kvalifikacijske točke za Ultra-
-Trail du Mont-Blanc. Na 
106 kilometrov dolgo progo, 
na kateri je treba premagati 
6.800 metrov vzponov in 
spustov, se je tretjo soboto v 
juniju podal 101 tekmovalec, 
celotno progo pa jih je uspe-
lo premagati 79.
Prvi, ki je na zahtevni progi 
premagal 106-kilometrsko 
razdaljo, je bil s časom 13 ur, 
32 minut, 6 sekund Ivan 
Hrastovec iz Vranskega, 

drugi je bil Toni Vencelj 
(13;51:05), član Tektonika, 
tretji pa domačin iz Podbrda 
Martin Štendler (13;51:50). 
Pri ženskah je zmagala Ka-
tja Kegl s časom 16;10:42, 
druga je bila Žana Andree-
va-Mucki (17;25:40) in tretja 
Alenka Pavc, ki je za progo 
potrebovala 18 ur, 19 minut 
in 37 sekund. "Za samo pri-
pravo tako eminentnega 
gorskotekaškega konca te-
dna je zadnji mesec na tere-
nu skrbelo več kot 350 pro-
stovoljcev, na sam dan prire-
ditve pa več kot petsto, ki so 
zagotavljali, da so imeli tek-
movalci vse, kar so potrebo-
vali pred tekmo, med njo in 
po njej," je bil po končani 
prireditvi zadovoljen Milan 
Čadež.

Uspešen festival 
gorskega teka
Turistično društvo Podbrdo je pripravilo tekaško 
prireditev Ultra pušeljc trail 2015.

Zmagovalci letošnje gorske preizkušnje Ultra pušeljc trail.
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Občina Železniki

Loški glas, torek, 30. junija 2015
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Ana Šubic

Železniki – Občinski svet v 
Železnikih je ta mesec v prvi 
obravnavi sprejel dopolnjeni 
osnutek sprememb in do-
polnitev občinskega prostor-
skega načrta (OPN). Glavni 
povod za spremembo akta je 
zagotovitev stavbnega ze-
mljišča za nov gasilski dom 
v Selcih, saj so gasilci našli 
drugo, ustreznejšo lokacijo, 
kjer pa je bilo zemljišče ka-
tegorizirano kot kmetijsko, 
je pojasnil občinski strokov-
ni sodelavec za urbanizem 
Marko Demšar. Na občini 
so se kasneje odločili posto-
pek razširiti še na spremem-
be namenske rabe na podro-
čju gospodarstva in družbe-
nih dejavnosti, eden od glav-
nih namenov novega pro-
storskega akta pa je tudi iz-
boljšati pogoje za razvoj 
gozdarstva in lesnopredelo-

valne panoge. Obravnava 
pobud za namen stanovanj-
ske gradnje je bila dopustna 
le za že obstoječe pobude, ki 
so bile v prvem postopku 
priprave OPN zavrnjene, a 
je analiza stanja prostora po-
kazala nova dejstva, ki po-
menijo drugačna izhodišča 
pri usklajevanjih z nosilci 
urejanja prostora.
Čeprav so se izognili spreje-
manju novih pobud obča-
nov in vzpostavljanju novih 
površin za stanovanjsko gra-
dnjo, kar bi še dodatno za-
vleklo sprejem novega pro-
storskega akta, pa se je do 
avgusta lani vseeno nabralo 
124 pobud občanov, saj šte-
vilnih med postopkom pri-
prave prvotnega OPN 
(2006–2013) niso mogli več 
upoštevati. "Nekatere obča-
ne smo sami pozvali k raz-
misleku o spremembi na-
membnosti nepozidanih 

stavbnih parcel, ki v naravi 
res ne bi bile primerne za 
gradnjo, na primer če gre za 
izredno strma pobočja ali 
kakšne druge omejitvene 
dejavnike. Tako smo dobili 
kar nekaj pobud, tudi zaradi 
v tistem času aktualnega 
davka na nepremičnine," je 
pojasnil župan Anton Lu-
znar. Na koncu se je skupaj 
s tistimi, ki sta jih podala še 
občina in prostorski načrto-
valec, ljubljansko podjetje 
Igea, nabralo 196 pobud.
Javna razgrnitev in javna 
obravnava sta potekali v 
maju, občani pa so na dopol-
njeni prostorski načrt podali 
štirinajst pripomb. "Dvanajst 
jih bomo upoštevali, eno po-
gojno, ena pa je bila zavrnje-
na. Gre za pripombo, ki je 
bila kot edina podana tudi na 
javni obravnavi, in sicer za 
prekategorizacijo velikega 
stavbnega komunalno opre-

mljenega zemljišča v Dolenji 
vasi v kmetijsko, kar bi bilo v 
nasprotju z zakonodajo. Smo 
pa iz stavbnih zemljišč izvze-
li večji kompleks v Dražgo-
šah, ki pa še ni bil komunal-
no opremljen," je razložil 
Demšar.
Postopek bodo skupaj z na-
črtovalcem sedaj nadaljevali 
s 154 pobudami. "Čez pole-
tje bomo naredili analizo 
mnenj nosilcev urejanja 
prostora. Pretežni del pobud 
bomo verjetno lahko upošte-
vali, izločiti pa bo treba tiste, 
ki niso skladne z zakonoda-
jo. Septembra bomo predlog 
odloka poslali v drugo prido-
bivanje mnenj. Želja je, da 
bi novi OPN sprejeli že le-
tos, glede na odzivnost ne-
katerih nosilcev urejanja 
prostora pa se lahko posto-
pek zavleče v prvo polovico 
prihodnjega leta," je še ra-
zložil Demšar.

Spreminjajo prostorski načrt
Občinski svetniki so na zadnji seji opravili prvo obravnavo sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta. Glavni povod za spremembo prostorskega akta je bil zagotovitev stavbnega 
zemljišča za nov gasilski dom v Selcih.

Če sem prejšnji mesec pisal 
o slabi novici, da država nima 
denarja za obvoznico v Žele-
znikih, lahko tokrat sporočim 
bolj vesele novice. Čeprav je 
sprva kazalo, da se bo lani 
ustavljena gradnja ceste v So-
rico zavlekla v drugo leto, pa 
je direkciji za infrastrukturo 
zdaj vendarle uspelo zagoto-
viti celotni znesek v višini 1,6 
milijona evrov za dokončanje 
tega odseka. Zelo sem zado-
voljen, da se bo gradnja nada-
ljevala, upam, da ne bo večjih 
zapletov in da bo Gorenjska 
gradbena družba že letos z 
deli tudi končala. A z izgra-
dnjo tega odseka bo rekon-
strukcija štirih kilometrov 
regionalne ceste v Sorico šele 
na polovici. Na pristojne na 
ministrstvu bomo apelirali, 
da se bo obnova nadaljevala 
tudi na drugih odsekih; ob-
noviti je treba še spodnji od-
sek s križiščem v Podroštu in 
zgornji odsek proti Sorici. Od 
te ceste je namreč močno od-
visen razvoj Sorice in Soriške 
planine, žal pa je zaradi dol-
gotrajne obnove kraj v za-
dnjih letih že nazadoval, veli-
ka škoda je zaradi manjšega 
obiska nastala predvsem v 
turizmu. Na tem področju 
ima Sorica velik potencial in 
storiti moramo vse, da ga 
bodo domačini lahko kar naj-
bolje izkoristili.
Lepo napredujejo tudi občin-
ski projekti. Gradnja vodovo-
da poteka na več odsekih, 
tudi na Logu, kjer sta dve 
tretjini omrežja že zgrajeni, 
od črpališča do vodohrana 
Škovine ter od vrtine na Je-
senovcu do Tehtnice. V krat-
kem se bo začela tudi Na 
Plavžu, kjer pa bodo dela ob-
stala v času Čipkarskih dni, 
da bo prireditev lahko nemo-
teno potekala. Kot kaže, 
bomo do konca avgusta vo-
dovod obnovili, do takrat pa 

bomo iz preventivnih razlo-
gov vodo raje klorirali. Pri 
gradnji infrastrukture na Ra-
covniku je izveden odsek, 
kjer se © križamo©  z investici-
jo v cevovod za hidroelek-
trarno, sedaj se pa dela nada-
ljujejo od spodnjega mosta, 
kjer je priključni jašek, v 
smeri proti Racovniku. Do 
konca julija bo saniran plaz 
v Topoljah, že sedaj pa je sa-
niran precej kritičen udor 
ceste pod prvo hišo v Golici, 
kjer se je cestišče začelo že 
nevarno ožiti in je bila sana-
cija nujna. Asfaltirali smo 
cesto s Studena proti čistilni 
napravi, v teh dneh bomo as-
faltirali tudi cesto skozi Sori-
ški potok proti Sorici. Igrišče 
v Dolenji vasi – letos načrtu-
jemo asfaltno igrišče za ro-
komet in košarko z novim 
uvozom na glavno cesto – bo 
do petega julija že večinoma 
zgrajeno, sledi tehnični pre-
gled in upamo, da bomo do 
septembra pridobili tudi 
uporabno dovoljenje. Začela 
se je energetska sanacija sta-
rega dela vrtca v Železnikih, 
glavnina del bo izvedena ju-
lija, končana pa morajo biti 
do sredine avgusta. Do jese-
ni bodo urejeni tudi šolski 
prostori v Dražgošah.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Investicije  
v polnem teku

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki - V občini Železni-
ki se že ves mesec vrstijo pri-
reditve ob občinskem pra-
zniku, ki bodo vrhunec dose-
gle nocoj ob 20. uri s slavno-
stno akademijo v Športni 
dvorani Železniki, na kateri 
bo župan Anton Luznar po-
delil pet občinskih priznanj. 
Kulturni program prireditve 
bodo oblikovali učenci OŠ 
Železniki, posvečena pa bo 
praznovanju 200-letnice šol-
stva v Železnikih.
Naziv častnega občana bo 
na predlog Domel Holdin-
ga, KS Železniki ter občin-
skih odborov SLS in SDS 
prejel 83-letni Alojzij Žumer 
za življenjsko delo na gospo-
darskem in družbenem po-
dročju. Po končanem študi-
ju na fakulteti za elektroteh-
niko v letu 1958 se je zapo-
slil v tovarni Niko, kjer je 
prevzel vodenje razvojnega 
oddelka, med letoma 1966 
in 1975 pa je uspešno vodil 
Iskro Železniki (danes Do-
mel) in med drugim uvedel 
mednarodne kooperacije s 
podjetji AEG, Braun, Girmi 
... Leta 1974 je dosegel po-
memben programski pre-
boj, ko je za kupca AEG uve-
del takrat novi program se-
salne enote, ki se je kasneje 
razvil v osnovni program 
današnjega podjetja Domel. 
Žumer je bil dva mandata 
tudi predsednik KS Železni-
ki in je pomembno prispe-
val k napredku kraja. Kot je 

navedeno v obrazložitvi, je 
njegovo življenjsko delo v 
Železnikih pustilo neizbri-
sen pečat z dosežki, ki so 
omogočili gospodarski raz-
cvet kraja, zaposlenost, ra-
zvoj infrastrukture in splo-
šni napredek, s tem pa je 
pomembno in trajno prispe-
val k razvoju, prepoznavno-
sti in ugledu Občine Žele-
zniki. "Nisem pričakoval, da 
bom kdaj to doživel," ob pre-
jemu naziva častni občan 
pravi Žumer.
Občinsko plaketo bosta pre-
jela Osnovna šola Železniki 
ob 200-letnici šolstva v Žele-
znikih in šolsko glasilo Naše 

poti ob 45. obletnici izida 
prve številke. Priznanje obči-
ne za izjemne dosežke bodo 
podelili Antonovemu vrtcu 
ob 20-letnici delovanja, pri-
znanje za življenjsko delo 
prostovoljcev pa klekljarici 
Antoniji Šuštar, ki je pozna-
na kot odlična skrbnica kle-
kljanih cerkvenih prtov.

Letos 27 odličnjakov
Slavnostna akademija bo 
tudi letos priložnost za pode-
litev županovih priznanj de-
vetošolcem, ki so v vseh ra-
zredih dosegli izjemen 
uspeh, in odličnjakom sre-
dnje šole. Odličnjaki osnov-

ne šole so Nejc Čenčič, Zala 
Frelih, Nika Ela Guzelj, Rok 
Miže, Pia Mohorič Tomažin, 
Anja Peternelj, Anja Prezelj, 
Tanja Gartner, Sara Peter-
nelj, Maja Demšar, Anže 
Prezelj, Blaž Rolih, Petra 
Špacapan, Taja Basaj, Sara 
Kejžar, Tina Nastran, Pija 
Pintar, Laura Rant in Klara 
Šubic. Županova priznanja 
bo prejelo tudi osem odlič-
njakov srednje šole: Lucija 
Tolar, Katja Trampuš, Urška 
Košir, Jera Šuštar, Irena Tav-
čar, Lea Šturm in Nejc Peter-
nelj z Gimnazije Škofja Loka 
ter Cene Prevc, ki obiskuje 
Gimnazijo Kranj.

Železniki praznujejo
Nocoj ob 20. uri bo v Športni dvorani Železniki slavnostna akademija ob občinskem prazniku. Letos 
bodo podelili pet občinskih priznanj, naziv častnega občana bo prejel Alojzij Žumer.

Alojzij Žumer bo za življenjsko delo na gospodarskem in družbenem področju prejel naziv 
častnega občana. / Foto: Tina Dokl 

Sorica – Gradnja regionalne ceste v Sorico se bo nadaljevala 
1. julija, je povedal Bojan Markovič iz Gorenjske gradbene 
družbe: "Zgraditi moramo še dva zidova na pilotih, en opor-
ni zid, urediti vse brežine in jih zavarovati pred padajočim 
kamenjem, zaključiti zemeljska dela in celotno voziščno 
konstrukcijo ter namestiti opremo." Če ne bo nepredvidenih 
zapletov, na primer plazov, in preveč slabega vremena, bo 
gradnja 600-metrskega odseka, ki bo stala 2,6 milijona 
evrov, končana že letos, je še dejal. V času gradnje bo zara-
di zapore ceste uradni obvoz čez Petrovo Brdo, predvsem 
lokalni prebivalci pa bodo bržkone uporabljali tudi cesto 
skozi Soriški potok, kjer zaključujejo obnovo 500-metrskega 
odseka, ki ga bodo asfaltirali ta teden.

Začenja se gradnja ceste v Sorico

Cesto skozi Soriški potok bodo asfaltirali ta teden.
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Ana Šubic

Sorica – S slovesnim odpr-
tjem prenovljenega Gostišča 
Macesen v Sorici v začetku 
junija se je končal dolgoletni 
projekt v javno-zasebnem 
partnerstvu med Krajevno 
skupnostjo Sorica in podje-
tjem Alpmetal. S projektom 
je krajevna skupnost že leta 
2010 pridobila novo dvora-
no, ki so jo poimenovali po 
rojaku Ivanu Groharju, sobo 
v zaodrju, sanitarije in pisar-
no, podjetju Alpmetal v lasti 
Franca Golije pa sta v zame-
no za celovito prenovo 
objekta, ki je stala skoraj dva 
milijona evrov, pripadli 
zgornji nadstropji, v katerih 
so uredili nastanitvene ka-
pacitete. Prenovljeno Gosti-
šče Macesen ima tako v nek-
danjem zadružnem domu 
po novem poleg že obstoječe 
gostilne tudi trinajst sob z 
49 posteljami, savno in telo-
vadnico.
Župan Anton Luznar je na 
odprtju poudaril, da je pre-
novljeno gostišče zelo po-
membno za razvoj turizma, 
še zlasti ker nudi največ pre-
nočitvenih kapacitet na 
enem mestu v občini Žele-
zniki, dvorana pa je po-
membna za kulturno življe-

nje in povezanost krajanov. 
Po njegovem mnenju je 
Franc Golija (sicer tudi Gro-
harjev pranečak) s preuredi-
tvijo gostišča pokazal naklo-
njenost in ljubezen do do-
mačih krajev in ljudi. 
Predsednik KS Sorica Matej 
Pintar pa je opozoril, da je 
bilo z uresničitvijo projekta 
sicer doseženo veliko, ven-
dar pa bo treba v prihodnje 
razširiti ponudbo, da bodo 
privabili čim več gostov in 
jih v Sorici tudi zadržali. In-

vestitor Golija, sicer tudi la-
stnik smučišča na Soriški 
planini, v to ne dvomi: »Gle-
de na ekonomsko situacijo 
se bomo morali zelo potru-
diti, da bomo objekt zapolni-
li in da bo funkcionalen. A 
glede na to, da dobro sodelu-
jemo s KS in da je najemnik 
ambiciozen in verjame v 
projekt, sem prepričan, da 
bo v nekaj letih zaživel.« 
Najemnik gostišča Primož 
Pintar pa je poudaril, da je 
Sorica za obiskovalce zani-

miva tudi v drugih letnih 
časih in ne samo pozimi, ko 
je na Soriški planini možna 
smuka, zato bodo tudi v 
preostalem delu leta skušali 
privabiti čim več obiskoval-
cev, ki si želijo aktivnega 
oddiha. Sorica je namreč 
odlično izhodišče za spre-
hode, pohode, planinarje-
nje in kolesarjenje. Ponuja-
jo še možnost lovskega tu-
rizma, plezanje pa tudi sli-
karske in glasbene delavni-
ce v Groharjevi hiši.

Največ ležišč v občini
V okviru javno-zasebnega partnerstva so v prenovljenem Gostišču Macesen v Sorici nastanitvene 
kapacitete povečali na devetinštirideset ležišč, vaščani pa so pridobili dvorano.

Franc Golija / Foto: Andrej TarfilaV Gostišču Macesen je po novem trinajst sob z 49 ležišči. 

Ana Šubic

Železniki – V Galeriji Muze-
ja Železniki si lahko še do 
12. julija ogledate razstavo 
fotografij domačina Simona 
Benedičiča z naslovom Moji 
fotografski začetki. Gre za 
njegovo prvo samostojno 
razstavo, s fotografijo pa se 
ukvarja od leta 2011. S svoji-
mi posnetki je kmalu prite-
gnil pozornost mojstra foto-
grafije Aleksandra Čufarja, 
ki je avtorja predstavil tudi 
na odprtju razstave. "Prete-
žno fotografira naravo, ka-
mor rad zahaja sam, da je 
lahko v svojem zaznavanju 
narave še bolj osredotočen 
na motiv, da se lahko še laž-
je poglobi v izbran del nara-
ve in ga fotografira drugače, 
na svoj način. Seveda so fo-

tografski začetki težki, veli-
kokrat ne uspe fotografirati, 
kar si je zamislil. Zaveda se, 
da je prav v tem čar fotogra-
fije, da imaš nešteto možno-
sti ponavljanja in da nisi 
nikdar na koncu," je dejal 
Čufar. Dodal je še, da se Be-
nedičič lepo znajde v makro 
svetu, kjer uporablja drugač-
ne, nižje kote fotografiranja, 
zameglitve pred objektom 
in za njim: "Tako je fotogra-
firan motiv izstopajoč, kar 
pade nam v oči. Pri živalih 
pa spoznava, da lahko veš 
vse o njih, pa še vedno po-
trebuješ predvsem obilo sre-
če, da jih sploh vidiš. Nekaj 
lepih in predvsem drugač-
nih fotografij je tudi s pokra-
jinsko tematiko, kjer mu 
uspe loviti tisto najpomemb-
nejše – pravo svetlobo."

Moji fotografski začetki

Simon Benedičič ob razstavljeni fotografiji Jamnika, za 
katero je nedavno prejel zlato nagrado na mednarodnem 
natečaju v Romuniji. / Foto: Aleksander Čufar

Železniki – Občinski svet je na zadnji seji potrdil prvi reba-
lans letošnjega proračuna. Vanj se bo nateklo 63 tisoč evrov 
manj državnih sredstev za sofinanciranje investicij, kot so 
načrtovali. Po drugi strani se bodo prihodki povečali zaradi 
vračila depozita Razvojne agencije Sora (57 tisoč evrov), ko-
munalnega prispevka za kanalizacijo Na plavžu (deset tisoč 
evrov), donacije Krajevne skupnosti Železniki za izvedbo 
meteorne kanalizacije na Racovniku (dvajset tisoč evrov) in 
ostanka sredstev OŠ Železniki po zaključnem računu za leto 
2014 (34 tisoč evrov), za katere so se na občini odločili, da 
jih namenijo za nadaljevanje gradnje varne šolske pešpoti v 
Dašnici ter terase pri vrtcu Železniki. V rebalansu sta se zni-
žali postavki za ureditev ceste Zgaga–Štulc v Davči, ker bo 
ta cenejša, in ceste Stirpnik–Golica, ki jo bodo v dogovoru z 
vaškim odborom asfaltirali šele prihodnje leto.

Potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna

Železniki – V sredo, 8. julija, bo varuhinja človekovih pravic 
Vlasta Nussdorfer poslovala na sedežu Občine Železniki. 
Prijave na pogovor sprejemajo do 7. julija do 12. ure na tele-
fonski številki 080 15 30. 

Varuhinja človekovih pravic v Železnikih

Železniki – Tudi letos so v Železnikih počastili dan državno-
sti. Minulo sredo, na predvečer praznika, so po maši za do-
movino člani Kulturnega društva Scena s povezovalko Kri-
stino Strnad na Placu pred cerkvijo sv. Antona pripravili 
proslavo, na kateri je zbrano množico nagovoril župan An-
ton Luznar in poudaril, da nam danes manjka enotnosti, ki 
smo jo imeli ob osamosvajanju. "Razveseljivo je, da v Slove-
niji že drugo leto zapored beležimo gospodarsko rast. Tudi 
podjetja v naši občini dobro poslujejo. Z rastjo gospodar-
stva pa se izboljšuje tudi materialni položaj in blaginja Slo-
vencev," je še dejal. V kulturnem programu so nastopili sim-
fonični orkester Simfonika z Vrhnike pod vodstvom Marka 
Fabianija, Grudnove Šmikle pod vodstvom Marjete Naglič 
ter domačina Maja in Janez Triler (na sliki).

Počastili dan državnosti
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Dražgoše – Dražgoški učenci bodo novo šolsko leto začeli v 
novih prostorih, ki jih ta čas pospešeno urejajo v nadzida-
nem nadstropju šole, ki so jo lani že energetsko sanirali. 
"Izvajalci trenutno polagajo tlake, © kitajo©  in belijo prostore, 
ocenjujemo pa, da naj bi do konca julija tri učilnice, knjižni-
co, sanitarije in pisarno za vodjo šole tudi končali. Še pred 
tem se bo konec junija tri metre od obstoječega vhoda zače-
la gradnja novega dostopnega stopnišča za šolske prostore, 
ki bo na mestu sedanje tretje učilnice," je pojasnil občinski 
svetovalec za investicije Peter Košir. Vrednost del znaša 122 
tisoč evrov. Kuhinja za zdaj ostaja v pritličju. V nadaljevanju 
jo nameravajo preseliti v levi del pritličja, obstoječi prizidek, 
v katerem je sedaj kuhinja, pa bi porušili. "Želja je tudi ure-
ditev večnamenske dvorane v pritličju, kjer se bo s selitvijo 
šole sprostilo nekaj prostora. Pri dvorani bo seveda potreb-
no sodelovanje krajanov, skušali pa bomo pridobiti tudi ne-
povratna sredstva," je še povedal Košir.

Dražgoški učenci jeseni v novih prostorih
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Ana Šubic

Sorica – V Groharjevi dvora-
ni v Sorici so ta mesec ob 
začetku 28. Groharjevega 
tedna odprli razstavo likov-
nih del mladega soriškega 
umetnika Mohorja Kejžarja. 
Drugi izmed Šorlnovih 
otrok je absolvent Akademi-
je za likovno umetnost v 
Ljubljani in je vsestransko 
nadarjen. Vedno znova pre-
seneča z novimi likovnimi 
stvaritvami, zadnja je kom-
binacija likovne umetnosti s 
tatuji, je o razstavljavcu ugo-
tavljal njegov sokrajan, sli-
kar Miro Kačar: "Ustvarjal-
nost Mohorja Kejžarja si za-
služi posebno pozornost, saj 
je močno razvejana. Naj bo 
to risba, akril ali olje, tetova-

ža ali računalniška grafika, 
slika na steno, vsega se loti z 
enako mero odgovornosti. 
Njegovo merilo je kvaliteta, 
ki jo dosega z obilico slikar-
skega znanja." Kejžarjev sli-
karski svet razkriva seda-
njost in njegov odnos do 
našega časa, zato se na nje-
govih slikah pojavljajo detaj-
li iz vsakodnevnega življe-
nja, je dejal Kačar in dodal, 
da avtor v svojih delih ohra-
nja tudi Groharjevo dedišči-
no impresionizma. "Na iz-
redno prijeten in privlačen 
način je poslikal tudi stene 
turističnih sob v Gostišču 
Macesen. Izvirnost, ki spo-
minja na freske, nam s čisti-
mi ploskvami pričara lepote 
in zanimivosti naše vasice," 
je še poudaril.

Vsestranski Mohor Kejžar

Groharjevo dvorano v Sorici krasijo likovna dela domačina 
Mohorja Kejžarja. / Foto: Andrej Tarfila
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Občina Žiri

Loški glas, torek, 30. junija 2015

Mateja Rant

Žiri – Ob občinskem prazni-
ku so se tudi letos spomnili 
ljudi, ki so najbolj zaznamo-
vali minulo leto v občini. Le-
tos so tako podelili štiri ob-
činska priznanja in prizna-
nje župana, vsa priznanja pa 
so šla v roke ljudi, ki deluje-
jo na kulturnem področju.

Pisanje je njena strast
Mileni Miklavčič so prizna-
nje podelili na predlog ob-
činskega odbora SDS. Kot 
so zapisali v utemeljitvi, je 
Milena Miklavčič Žirovka, 
ki je življenje posvetila osve-
ščanju ljudi in odkrivanju 
skritih zgodb, o katerih se 
doslej ni govorilo, predvsem 
pa ženska, ki na cesti ogovo-
ri vsakogar, ne glede na poli-

tično ali drugo pripadnost. 
Že v drugem razredu je za-
čela pisati za Dnevnikovo 
mladinsko prilogo Mlada 
njiva, kjer jo je urednik Fer-
do Godina pogosto pohvalil 
in nagradil za njeno delo. 
"Kljub želji, da bi postala 
novinarka, ji je usoda name-
nila drugačno poslanstvo. 
Pri dvajsetih si je ustvarila 
družino, rodili so se štirje 
otroci." Mladostne sanje so 
se ji uresničile, ko je dobila 
življenjsko priložnost za 
delo na Radiu Žiri. Na Tele-
viziji Slovenija je skoraj se-
dem let za oddajo Pomagaj-
mo si pripravljala prispevke 
o socialno ogroženih posa-
meznikih. Nepretrgoma že 
četrt stoletja piše resnične 
zgodbe Usode za Gorenjski 
glas. Njena strast so inter-
vjuji, ki jih je objavljala v 
različnih časopisih in revi-
jah. Že drugi mandat je 
predsednica območnega od-
bora Rdečega križa Škofja 
Loka. Pisanje ostaja njena 
velika ljubezen, ki jo izživlja 
tudi skozi knjige za otroke 
in odrasle. Neverjeten odziv 

med slovenskimi bralci ža-
nje njena zadnja, že trinaj-
sta knjiga Ogenj, rit in kače 
niso za igrače, o kateri so pri 
Televiziji Slovenija posneli 
tudi dokumentarni film. 
Knjiga je doživela že sedem 
dotisov in sodi med najbolj 
priljubljene in brane knjige 
v lanskem letu.

Povezuje jih ljubezen  
do petja
Moškemu pevskemu zboru 
(MPZ) Alpina Žiri in njego-
vemu zborovodji Andreju 
Žaklju so priznanje občine 
podelili na predlog Neodvi-
sne liste za napredek Žirov. 
MPZ Alpina so leta 1964 
ustanovili fantje, večinoma 
zaposleni v tovarni obutve 
Alpina, ki jih je povezovala 
ljubezen do petja. Danes 

nihče od pevcev ni več zapo-
slen v Alpini, a kljub temu še 
vedno s ponosom nosijo ime 
podjetja, ki je prispevalo k 
osebni blaginji njihovih star-
šev, sorodnikov in prijateljev 
ter razvoju kraja. Zbor je spr-
va vodil Janez Oblak, po nje-
govi smrti je vodenje zbora 
prevzel organist in kompo-
nist Anton Jobst vse do svoje 
osemdesetletnice, ko je vod-
stvo zbora predal Slobodanu 
Poljanšku, za njim pa je zbor 
vodil Tone Čadež. Od leta 
1989 zbor vodi Andrej Ža-
kelj. "Vsaka generacija pev-
cev je zbor zaznamovala s 
svojimi posebnostmi in vr-
hunci, ki so oblikovali pokra-
jino žirovskega petja, nam s 
pesmijo budili ljubezen do 
rodnega kraja in domovine, 
na kar smo lahko upravičeno 
ponosni," so zapisali predla-
gatelji obeh priznanj. V pov-
prečju ima zbor dvajset na-
stopov na leto, kar je za ama-
tersko skupino zavidanja 
vredna številka, poudarjajo 
predlagatelji. Večkrat so go-
stovali tudi v tujini, v Franci-
ji, Avstriji in Srbiji, kjer so s 

svojo predanostjo tradicio-
nalni in sodobni zborovski 
pesmi navdušili občinstvo. V 
Žireh pa skoraj ni prireditve, 
ki bi minila brez njihovega 
ubranega petja. Zadnjih 25 
let zbor vodi Andrej Žakelj, 
ki ima tako najdaljši staž na 
čelu zbora od vseh preteklih 
zborovodij. "Da mu kljub za-
vidljivemu stažu dirigentski, 
voditeljski in ustvarjalni za-
nos ne popušča, smo opazili 
na jubilejnem koncertu, ki 
so ga zaradi zanimanja ob-
činstva izvedli kar trikrat," so 
še zapisali v utemeljitvi.

Klekljanje povzdignila  
v slovensko literaturo
Na predlog Muzejskega dru-
štva Žiri je priznanje občina 
prejela Tončka Stanonik, ki 
že trideset let lektorira in je-

zikovno ureja Žirovski obča-
snik, kot pisateljica pa je ži-
rovsko klekljanje povzdigni-
la v slovensko literaturo. Prvi 
zvezek Žirovskega občasni-
ka, ki ga je lektorirala, je bila 
številka 7–8, ki je izšla leta 
1985. "Še posebno želimo 
poudariti, da ni šlo le za obi-
čajno lektoriranje; Tončka je 
v tem delu uveljavila takšno 
strokovno raven, da je ustre-
zneje govoriti o jezikovnem 
urejanju," so zapisali v Mu-
zejskem društvu. V Žiro-
vskem občasniku je objavila 
tudi več leposlovnih prispev-

kov in esejev. Piše tudi pra-
vljice in kratko prozo z avto-
biografskim poudarkom. 
"Rdeča oziroma bela nit veči-
ne teh besedil in knjig je ži-
rovsko klekljanje," so še za-
pisali in dodali, da je njen 
pisateljski napor priznalo 
tudi stanovsko Društvo slo-
venskih pisateljev, ki jo je 
sprejelo med svoje člane.

Vzoren naslednik Antona 
Jobsta
Priznanje župana je prejel 
zborovodja, organist in 
glasbeni pedagog Anton 
Čadež za pobudo in poseb-
no osebno zavzetost pri or-
ganizaciji obeležitve 120. 
obletnice rojstva skladatelja 
Antona Jobsta in 100. oble-
tnice postavitve znamenitih 
Milavčevih orgel v Žireh. 

Anton Čadež je Jobstov na-
slednik na žirovskem koru 
in nadaljuje bogato pevsko 
kulturo kakovostnega cer-
kvenega zborovskega petja. 
"Kot posebno skrben in 
vzoren naslednik pa se je 
izkazal z veliko osebno pri-
zadevnostjo pri obnovi in 
vzdrževanju – po mnenju 
stroke najboljšega – instru-
menta mojstra Milavca. Z 
enako skrbnostjo kot je 
Jobst izbiral in naročal or-
gle, Anton Čadež že dese-
tletja skrbi zanje in njihovo 
redno vzdrževanje." 

Leto zaznamovali 
žirovski ustvarjalci
Na slavnostni seji v počastitev občinskega praznika in dneva državnosti so podelili tudi letošnja 
občinska priznanja. Prejeli so jih Milena Miklavčič, Moški pevski zbor Alpina Žiri, Andrej Žakelj, 
Tončka Stanonik in Anton Čadež.

V preteklem tednu smo z 
različnimi dogodki zazna-
movali občinski praznik, ki 
je vedno tudi priložnost, da 
se ozremo na že prehojeno 
pot. V prvem letu svojega 
drugega mandata lahko re-
čem, da smo Žirovci dober 
zgled učinkovitega delova-
nja, sodelovanja, usklajeva-
nja ter preseganja političnih 
in ideoloških delitev. Ko gre 
za naš nadaljnji razvoj, raz-
hajanj praktično ni. 
A v današnjem globalizira-
nem svetu so tudi do nas 
segli vplivi krize. Zato je 
prav, da se zavedamo, da 
bomo le s svojim delom in 
iznajdljivostjo kljubovali ve-
dno novim izzivom časa in 
uspeli čim bolje izkoristiti 
danosti svojega kraja. Za ra-
zvoj v prihodnje ne bo do-
volj le več in bolje delati, 
ampak predvsem več in bo-
lje misliti ter s tem čim več 
vedeti. V Žireh se sicer radi 
pohvalimo, da smo po ra-
zvoju v samem vrhu najbolj 
razvitih slovenskih občin. 
Zahvala gre vsem našim 
podjetnikom. Žirovska pod-
jetja se širijo, v industrijski 
coni se gradijo novi proizvo-
dni prostori.
Na občini z veseljem ugota-
vljamo, da nam je v zadnjih 
letih uspelo izpeljati kar ne-
kaj projektov. In čeprav je 
med njimi zagotovo tudi 
največji projekt v zgodovini 
občine, to je gradnja čistilne 
naprave, smo zadolženi 
manj kot pred petimi leti in 
Žiri sodijo med manj zadol-
žene slovenske občine. Z 
občinsko upravo pa že snu-
jemo nove projekte. Uspe-

šno se odvija načrtovanje 
nove športne dvorane in no-
vega dela šole, z razvojem 
industrijske cone pripravlja-
mo projekte za rekonstruk-
cijo Industrijske ceste, pri-
pravili smo že tudi projekt 
gradnje pločnikov na Selu. 
V Pustotniku nastaja špor-
tno rekreacijski center. Sku-
paj s prebivalci pripravljamo 
tudi dolgoročno strategijo 
razvoja Žirov.
Zavedati pa se moramo, da je 
sredstev od države vedno 
manj, zato se bomo morali v 
prihodnje še bolj opreti na 
lastne moči. A verjamem, da 
se nam kljub temu ni bati za 
našo prihodnost, kar dokazu-
jejo tudi vsakoletni občinski 
nagrajenci, saj so to ljudje, ki 
znajo, hočejo in jim ni vsee-
no. Zato bi si želel, da bi bilo 
na leto še več priložnosti, ko 
se jih spomnimo in jim po-
vemo, da jih cenimo in smo 
jim hvaležni.

Janez Žakelj,  
župan občine Žiri

Županov kotiček

Žirovci znamo 
sodelovati

Priznanje občine so prejeli 
Milena Miklavčič ... 
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Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri - Župan Janez Žakelj je 
učencem, ki so vseh devet 
razredov izdelali s povpreč-
no oceno 4,5 ali več, podelil 
tudi posebna priznanja. 
Vsem devetošolcem pa je 
zaželel, naj v spominu obdr-
žijo zavedanje o svojih kore-
ninah in svojem kraju ter 
naj ne pozabijo na vse lepe 
trenutke, ki so jih preživeli s 
sošolci, prijatelji in učitelji.
Priznanje župana so si letos 
prislužili Vanesa Tavčar, 
Nika Kavčič in Patricija Šin-
ko Vatovec iz 9. a razreda 
ter Kaja Dolenec, Karin Gr-
dadolnik, Hana Jereb in 
Nace Rakušček iz 9. b razre-
da. Vanesa Tavčar in Nika 
Kavčič sta pri vseh predme-

tih dosegli odlično oceno, 
pohvalita se lahko tudi z naj-
več priznanji. Za naj učenko 
so v 9. a izbrali Niko Kavčič, 
ki ima tudi dve zlati prizna-
nji, Cankarjevo in iz logike. 
Naj učenka 9. b razreda pa 
je postala Kaja Dolenec. "Vi, 
spoštovani mladi, ste naše 
veliko upanje in s svojim 
uspešnim delom tudi naša 
lepša prihodnost," je pouda-
ril župan. Vsem devetošol-
cem je še svetoval, naj sprej-
mejo nove izzive, ki so odpi-
rajo pred njimi, in verjame-
jo vase. »Izkoristite tukaj 
pridobljeno znanje in mu iz 
leta v leto dodajajte še novo,« 
je poudaril in dodal, da bodo 
v življenju uspeli, če bodo 
pošteni ter iskreni do sebe 
in vseh okrog sebe.

Nagradili najboljše 
učence

Priznanje župana Občine Žiri za odlično delo v 
vseh devetih letih je letos prejelo sedem učencev 
Osnovne šole Žiri.

Priznanje župana je prejel Anton Čadež. / Foto: Andrej Tarfila
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Mateja Rant

Mrzli vrh – Planinsko dru-
štvo Žiri je novo kočo posta-
vilo na mestu nekdanje sta-
rojugoslovanske vojaške 
karavle, njeno gradnjo pa so 
načrtovali vse od devetdese-
tih let prejšnjega stoletja, 
ko so ostali brez koče na 
Goropekah, ki je v času pre-
oblikovanja družbene la-
stnine prešla v zasebno last. 
Planinsko društvo je za 
kočo zahtevalo odškodnino, 
ki so jim jo leta 1996 tudi 
izplačali. Tako je bil tudi to 
dovolj tehten razlog za odlo-
čitev, da postavijo novo 
kočo, je pojasnil predsednik 
Planinskega društva Žiri 
Ivan Vidmar, saj se je član-
stvo društva odločilo, da 
bodo sredstva od odškodni-
ne porabili za isti namen, 
kot so jih pridobili. Nova 
koča stoji na privlačni loka-
ciji ob več priljubljenih po-
hodniških poteh, in sicer 
Slovenski planinski poti, 
evropski pešpoti Via Alpi-
na, Loški planinski poti in 
številnih kolesarskih poteh.
Odprtje novega planinske-
ga zavetišča je pomembno 
tako za prebivalce občine 
Žiri kot tudi sosednjih ob-
čin, saj jim prinaša nove 
možnosti za rekreacijo in 
kakovostno preživljanje 
prostega časa. V koči lahko 
sprejmejo od trideset do 
štirideset obiskovalcev, ki 
lahko v njej tudi prenočijo, 
saj je v koči dvajset ležišč. 
Pri gradnji nove planinske 

koče Planinsko društvo Žiri 
ni dodatno posegalo v nara-
vo, saj koča stoji na ruševi-
nah starojugoslovanske ka-
ravle ob nekdanji rapalski 
meji. Kot je pojasnil Vid-
mar, izbira lokacije ni bila 
lahka, saj je bilo primernih 
mest za tak objekt malo, 
kajti treba je bilo upoštevati 
obljudenost, dostopnost in 
prepoznavnost, predvsem 
pa možnost pridobitve par-
cele in gradbenega dovolje-
nja za postavitev objekta na 
njej. Mrzli vrh so izbrali na 
podlagi ankete med vsemi 
svojimi člani. Leta 2008 so 
nato zastavili gradnjo, ko so 
zakoličili in pripravili te-
ren, dejansko pa so kočo 
začeli graditi štiri leta po-
zneje, ko so objekt zgradili 
do prve gradbene faze ozi-
roma do strehe. V začetku 
junija so kočo tudi uradno 
odprli. Za gradnjo koče jim 
je poleg lastnih sredstev 
uspelo pridobiti tudi sred-
stva Fundacije za šport, Ob-
čine Žiri ter številnih dona-
torjev.
Ob novi koči stoji tudi ra-
stlinska čistilna naprava, 
namenjena čiščenju odpa-
dne vode iz koče. Sredstva 
za postavitev rastlinske či-
stilne naprave sta prispeva-
la Občina Žiri in sklad 
Si.voda, zavod za zdrave in 
čiste vode. Razteza se na 
površini zgolj 16 kvadra-
tnih metrov, saj je zaradi 
prostorskih omejitev zgra-
jena vertikalno, voda v njej 
pa se pretaka gravitacijsko, 

so pojasnili pri omenjenem 
skladu. Pri čiščenju odpa-
dnih voda uporablja samo-
obnovitvene sposobnosti 
narave. Glavni delež čišče-
nja se tako dogaja ob preto-

ku onesnažene vode skozi 
več slojev peska in korenin 
rastlin, saj se med tem od-
vijajo kemični in biološki 
procesi, ki vodo očistijo, so 
še razložili pri skladu Si.

Nova koča na Mrzl© ku
Na priljubljeni izletniški točki Mrzli vrh nad Žirmi si bodo obiskovalci po novem lahko odpočili v novi 
planinski koči, ob kateri so uredili tudi rastlinsko čistilno napravo.

Mateja Rant

Osojnica – Okoljska inšpek-
cija je pred dobrim letom z 
odločbo prepovedala odlaga-
nje zemlje in kamenja ter 
bioloških in gradbenih od-
padkov na območju Pusto-
tnika. Že takrat so občanom 
omogočili odlaganje gradbe-
nih odpadkov v zbirnem 
centru, zdaj pa bodo imeli v 
Osojnici možnost odlagati 
tudi manjše količine zemlje, 
kamenja, zelenega obreza in 
drugih odpadkov, ki so jih 
zdaj kljub prepovedi še ve-
dno odlagali na Pustotniku, 
je pojasnil Andrej Poljan-
šek, ki je pri občini pristojen 
za komunalo, gospodarske 
javne službe in prostor.
Gradbena dela v zbirnem 
centru so že končali, ta čas 
pripravljajo dokumentacijo 
za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. "Obenem se z la-
stnikom zemljišča, ki ga je 
občina najela za petdeset let, 
dogovarjamo o trajni rešitvi 
lastniških odnosov," je razlo-
žil Poljanšek. Za ureditev 
platoja v zbirnem centru, iz-
delavo nadstrešnice, ureditev 
dovoza in regulacijo vodoto-

ka so v zadnjih treh letih na-
menili skoraj 250 tisoč evrov. 
"Naš cilj je urejen center, 
kjer bo mogoče odlagati vse 
vrste odpadkov, ki jih mora 
občina po zakonu prevzema-
ti od občanov." Režim delo-
vanja zbirnega centra je ob-
javljen na občinski spletni 
strani. Med drugim so vzpo-
stavili sistem evidentiranja 
obiskovalcev ter vrste in koli-
čine odpadkov. Obiskoval-
cem bodo nudili tudi pomoč 
pri razvrščanju odpadkov. "V 
dopoldanskem času zbirni 
center povprečno obišče pet-
najst do dvajset občanov, ob 
sobotah pa se jih tam zvrsti 
tudi več kot štirideset," je de-
jal Poljanšek. Zbirni center 
bo od julija dalje odprt ob 
torkih od 17. do 19. ure, ob 
sredah od 10. do 12. in od 17. 
do 19. ure, ob petkih od 10. 
do 12. ure in ob sobotah med 
10. in 13. uro.
Občanom so po novem omo-
gočili tudi odvoz bioloških 
odpadkov od vrat do vrat. Od-
voz opravljajo ob sredah na 
vsaka dva tedna. Za praznje-
nje 80-litrske posode za bio-
loške odpadke bodo občani 
odšteli tri evre na mesec.

Dokončno uredili 
zbirni center
V Zbirnem centru Osojnica so pred časom 
končali gradbena dela, tako da je že dobil svojo 
končno obliko.

Vilma Stanovnik

Žiri – Po več letih so organi-
zatorji Motozbora v Žireh 
vendarle znova pričakali 
sončen konec tedna, ki je na 
sedaj že tradicionalno prire-
ditev, saj je bila letos že 17. 
po vrsti, privabil obiskovalce 
od blizu in daleč. "Težko 
ocenim, koliko motoristov, 
motoristk pa tudi vseh dru-
gih obiskovalcev je prišlo na 
prireditev v vseh treh dneh 
skupaj, lahko pa povem, da 
nam je bilo vsem skupaj po 
dolgih letih spet naklonjeno 
tudi vreme. Tako so obisko-
valci veliko popili, več pov-
praševanja kot zadnja leta 
pa je bilo zlasti po vodi, saj 
so mnogi prišli le za nekaj 
ur in se še isti dan odpeljali 

proti domu," je povedal 
predsednik Moto kluba Sai-
rach Roland Plantan - Roli, 
ki je skupaj s prijatelji po-
skrbel, da so se motoristi od 
blizu in daleč v Žireh dobro 
počutili. 
Pripeljali so se namreč tudi 
iz Latvije, veliko jih je bilo iz 
Francije, Belgije, Španije in 
Anglije ter držav nekdanje 
Jugoslavije in naših sose-
dnjih držav. Organizatorji 
pa so jim pripravili zanimiv 
spremljevalni program, saj 
tudi letos niso manjkale pri-
ljubljene igre, med katerimi 
je nekaj posebnega pljuva-
nje govejih očes, zanimivo 
pa je tudi vlečenje vrvi, zabi-
janje žebljev, manjkala pa 
nista niti glasba niti tradicio-
nalni striptiz.

Sončen moto praznik

Motoriste in druge obiskovalce vedno navdušijo zanimive 
igre, tudi zabijanje žebljev z votlim kladivom.

Ob koči so uredili tudi rastlinsko čistilno napravo.

 F
o

to
: D

en
is

 B
o

zo
vi

ča
r

Ob odprtju nove planinske koče se je na Mrzlem vrhu 
zbrala množica ljudi. / Foto: Denis Bozovičar
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Mateja Rant

Stare Žiri - Druga svetovna 
vojna je s 333 žrtvami globo-
ko rano zarezala tudi Žirem 
in njenim prebivalcem. Naj-
prej so v farni cerkvi sv. Mar-
tina v Žireh darovali sveto 
mašo za vse žrtve vojne in 
njenega nasilja; sorodnikov, 
znancev in prijateljev, ki so v 
tistem času izgubili življenje, 
pa so se spomnili še na slove-

snosti, na kateri so kulturni 
program sooblikovali Moški 
pevski zbor Alpina Žiri in 
učenci Osnovne šole Žiri. 
Slavnostna govornica je bila 
ddr. Marija Stanonik.
"Pred dvajsetimi leti, ob pet-
desetletnici konca druge 
svetovne vojne, sem želela 
povezati dva nasprotna bre-
gova s pesemskim © mostom©  
– v globoki zavesti, da so 
njegovi © arhitekti©  vsak po 

svoje do konca odgovorno in 
zvesti samim sebi služili 
slovenskemu narodu z naj-
lepšim, kar so premogli, z 
žlahtno pesmijo. Čeprav jih 
je oseka življenja naplavila v 
nasprotujoče si frontne črte, 
so si po sadovih njenega 
drevesa bratje," je zbrane 
nagovorila Marija Stanonik. 
Pesmi imajo namreč po nje-
nih besedah pred drugimi 
dokumenti to prednost, da 

je vanje zajeto čustvovanje, 
čutenje in doživljanje enkrat 
za vselej ohranjeno, nekako 
zamrznjeno, zato so še toli-
ko več vredne za razumeva-
nje naše preteklosti v tistem 
hudem času. Še naprej tako 
ostaja njena tiha želja, da bi 
iz pesmi, ki jih je navrgel 
vojni čas, zaslutili in dou-
meli, kako se je tedanje tr-
pljenje Slovencev stekalo v 
eno samo reko. V pesmih iz 
tega obdobja je domovina 
največkrat predstavljena kot 
mati, je dejala Marija Stano-
nik in dodala: "Zamislimo si 
jo, mater, ki na levi in desni 
drži za roko svoja otroka. 
Oba sta ji ljuba. Oba ima po 
svoje rada. Primimo se za 
roke, na eni ali drugi strani 
in med seboj. Vračajmo ji to 
ljubezen, da ne bomo krivi 
njenega hiranja ali celo pre-
zgodnje smrti," je končala 
svoje razmišljanje.

Vojna zaznamovala tudi Žiri
Sedemdesetletnico konca druge svetovne vojne so v Žireh obeležili s spominskim dogodkom pri 
Muzeju v Starih Žireh.

Sedemdesetletnico konca druge svetovne vojne so v Žireh zaznamovali s spominskim 
dogodkom pri Muzeju v Starih Žireh. / Foto: arhiv občine
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Tek štirih 
mostov je znova upravičil 
sloves ene najboljših tovr-
stnih prireditev pri nas. 
Udeležilo se ga je več kot 
dva tisoč tekačev, kar je 
največ doslej. Gledalci, ki 
so se tudi letos v velikem 
številu zbrali ob progi, so 
na nočnem teku na deset 
kilometrov videli rekord 
tako v moški kot v ženski 
konkurenci. Tek je imel 
tudi dobrodelno noto. Od 
vsake prijavnine so po en 
evro prispevali za Društvo 
Sožitje Škofja Loka, kar je 
na koncu pomenilo 1200 
evrov. Prireditev je več kot 
uspela, organizatorji na 
čelu z direktorjem priredi-
tve Igorjem Drakuličem so 
zadovoljni in vabijo na peti 
tek prihodnje leto.

Tek za vse generacije
Torej imate še skoraj leto 
dni časa za trening, da iz 
prve roke doživite čar noč-
nega teka v tisočletnem 
mestu. Kot zagotavljajo te-
kači, je biti del te množice 
nekaj nepozabnega. Škofja 
Loka je bila 13. junija pravo 
tekaško mesto. Dopoldan 
so tekli vrtčevski otroci, 
bilo jih je več kot štiristo, 
popoldan je okrog petsto 
šolarjev teklo na šolskih te-
kih za Pokal štirih župa-
nov. Najbolj uspešna šola 
je bila OŠ Ivana Groharja, 
ki je dobila tudi ček za pet-
sto evrov, najštevilnejši pa 
učenci OŠ Cvetka Golarja. 

Na osrednjem, nočnem 
teku je bilo 1.164 tekačev. 
Velika večina je celotno 
progo pretekla sama, nekaj 
pa je bilo tudi štafet. Novi 
rekorder proge je Tone Ko-
smač s Hotavelj (Mizuno 
team ŠD Marmor Hota-
vlje), ki je vodil od starta do 
cilja in zmagal s časom 31 
minut in 20 sekund. Drugi 
je bil Peter Lamovec iz Ži-
rov (Salomon), tretji pa do-
sedanji rekorder Peter 
Oblak z Dolenje Dobrave 
(Tekaška sekcija Gorenja 
vas). Lastnica novega žen-
skega rekorda je Primorka 
Lucija Krkoč (Mizuno team 
ŠD Nanos) s časom 35 mi-
nut in 44 sekund. Druga je 
bila Ines Iskra, tretja pa 
Barbara Černič.

Vesele nogice

Teka v Škofji Loki se udeleži-
jo tekači vseh starosti, različ-
no pripravljeni in z različni-
mi cilji. Med množico so bile 
tudi letos Vesele nogice, de-
set učencev OŠ Jela Janežiča, 
starih od 11 do 15 let: Tina, 
Klavdija, dva Mateja, Jernej, 
Elvir, Uroš, Klemen, Aljaž in 
Samo. "Večina jih je tekla v 
štafeti, dva pa sta nastopila 
na deset kilometrov. Z njimi 
je bilo sedem spremljeval-
cev. Tek jim je velika spod-
buda in so zelo uspešni. Lah-
ko so zgled marsikomu," je 
povedala organizatorka akci-
je Jožica Vavpotič Srakar iz 
Rotary cluba Škofja Loka. 
Matej Šesek iz Dolenjega 
Brda je za deset kilometrov 

potreboval vsega 44 minut in 
39 sekund. "Ko sem pritekel 
v cilj, sem bil srečen in pono-
sen. Lepo je bilo. Na tek sem 
se pripravljal dva meseca. 
Organiziranih smo imeli 
dvanajst treningov," je pove-
dal. S tekom je bil zadovoljen 
tudi Elvir Babača iz Železni-
kov: "Najbolj si ga bom zapo-
mnil po času 49 minut in 6 
sekund. Sposoben pa sem 
teči še hitreje." Vsi so bili na 
cilju veseli, da jim je uspelo.
Udeleženci prireditve so 
uživali tudi v bogatem spre-
mljevalnem programu, ki je 
potekal ves dan, pa tudi ve-
čer prej, saj je bil letošnji 
Tek štirih mostov dvodnev-
na prireditev. Za jubilejnega 
petega pa obljubljajo še ka-
kšno novost.

Škofja Loka je tekla
Četrtega Teka štirih mostov se je udeležilo več kot dva tisoč tekačev. To je bil tek rekordov: poleg 
rekordne udeležbe smo videli tudi moški in ženski rekord proge. 

Nepregledna množica tekačev na startu nočnega Teka štirih mostov / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Železniki – Po uspelem 1. 
Sprint Rallyju Železniki, ki 
so ga organizatorji iz ŠD 
Omikron Plus pripravili lani 
oktobra, se te dni že pripra-
vljajo na organizacijo 2. Ral-
lyja Železniki, ki bo to sobo-
to, 4. julija. Letošnji reli bo 
še obsežnejši kot lanski, saj 
bo štel tudi za državno in 
pokalno prvenstvo, zaradi 
pravil FIA in AŠ2005 pa 
mora imeti vsaj sedemdeset 
kilometrov hitrostnih preiz-
kušenj. Tako letos celotna 
preizkušnja dirke znaša 193 
kilometrov, od tega je za do-
brih 95 kilometrov hitro-
stnih preizkušenj. 
"Za razliko od lani bo letos 
reli potekal ves dan, saj se 
bo z uradnim startom začel 
že ob 8.30 na parkirišču 
Alplesa v Železnikih, nato 
pa bosta dopoldne po dve hi-
trostni preizkušnji – Davča 

in Sorica. Po opoldanskem 
odmoru bosta še dve preiz-
kušnji – Podlonk in tri Dra-
žgoše," novosti pojasnjuje 
Marko Kos in opozarja, da 
bodo v času tekmovanja za-
prte ceste, podrobnosti o 
tem pa najdete na njihovi 
spletni strani rally.omikron-
plus.si.
"Nastopilo bo med trideset 
in petintrideset posadk. Ker 
dirka šteje za državno in po-
kalno prvenstvo, imamo pri-
javljene tudi vse naše naj-
boljše tekmovalce na čelu z 
Rokom Turkom, Aleksom 
Humarjem, Darkom Peljha-
nom in lanskim zmagoval-
cem Janijem Trčkom. Prav 
tako je prijavljen domači 
tekmovalec iz Žabnice Bo-
štjan Logar, ki je bil lani 
drugi. Vse hitrostne preiz-
kušnje bodo še kako zanimi-
ve, ob progi pa pričakujemo 
tudi okoli sedem tisoč gle-
dalcev," dodaja Kos.

Zbrani tudi vsi najboljši

To soboto se obeta 2. Rally Železniki, ki bo štel 
tudi za državno in pokalno prvenstvo Slovenije.

Lani je bilo ob progi pet tisoč gledalcev, letos jih 
pričakujejo še več. / Foto: Andrej Tarfila
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Ob naročilu betona 

B e t o n a r n a 
Mengeš

15% popust
Betonarna Mengeš

Jama 3 (Industrijska cona Topole), 1234 Mengeš

T: 08 202 88 51

jure.trtnik@hidrotehnik.si, www.hidrotehnik.si
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

www.asteriks.net

080 22 04    www.eg-prodaja.si

Prijazna energija
prijazne cene.prijazne 

POREKLO AUTA1

POREKLO SIA2

El
ek

tr
o 

G
or

en
js

ka
 P

ro
da

ja
 d

.o
.o

., 
U

l. 
M

ir
ka

 V
ad

no
va

 3
, 4

0
0

0 
K

ra
nj

PELETIPELETI
poleti!

REDNA CENA:

239,99 €/t

ŽE OD

249,99 €/t

Izkoristite izjemno poletno 
ponudbo lesnih peletov 

SAMO DO  
17. JULIJA 2015
oziroma do odprodaje zalog.

Oddajte naročilo prek www.eg-prodaja.si  
ali pokličite na brezplačno številko 080 22 04. 

Maja Bertoncelj

Brnik – Azerbajdžan (Baku) 
je bil organizator prvih 
evropskih iger, na katerih je 
za prvo slovensko medaljo s 

tega tekmovanja poskrbel 
telovadec Sašo Bertoncelj. 
Na konju z ročaji je osvojil 
zlato medaljo.
"Medalja je zelo lepa in tež-
ka. Njene teže se bom verje-

tno zavedal šele čez čas. 
Imela bo posebno mesto. Je 
ena pomembnejših v moji 
dosedanji karieri, če ne naj-
pomembnejša. Na nek na-
čin je prelomna, tako kot 
prva, ki sem jo osvojil: bron 
z evropskega prvenstva leta 
2010. Po slabših tekmah v 
letošnji sezoni, ko mi ni šlo 
po željah, se mi je uspelo 
zbrati na najpomembnejši 
tekmi tega dela sezone in 
narediti rezultat," je po vrni-
tvi v domovino povedal 
športnik iz Reteč pri Škofji 
Loki. Po igrah v Bakuju je 
odšel na enotedenski do-
pust, kjer ni šlo povsem 
brez gimnastike, po vrnitvi 
domov pa bo začel s pripra-
vami na jesenski del sezone, 
katerega vrhunec bo svetov-
no prvenstvo. 
Njegova velika želja je osvo-
jiti medaljo, ki bi mu prine-
sla tudi vstopnico za olim-
pijske igre, na katerih še ni 
nastopil. 

Nova velika 
medalja
Telovadec Sašo Bertoncelj je zmagal na prvih evropskih igrah. Jeseni ga 
čaka še svetovno prvenstvo.

Sašo Bertoncelj z zlato medaljo, ki jo je na konju z ročaji 
osvojil v Bakuju. / Foto: Maja Bertoncelj

Železniki – Kolesarska dirka za zlato čipko bo letos v soboto, 
11. julija, in bo potekala sedemnajstič. Organizator je Špor-
tno društvo Kamikaze Železniki. Prijave bodo zbirali od 8. 
ure do 9.45 pred restavracijo Lušina v Železnikih, kjer je tudi 
start (udeleženci akcije Slovenija kolesari bodo ob prijavi 
potrdili tudi evidenčne kartončke). Do konca Železnikov bo 
zaprta vožnja, leteči start bo na mostu na Jesenovcu, cilj pa 
v Davči na kmetiji Pr©  Vrhovc. Celotna proga je asfaltirana. 

Za zlato čipko do Davče

Škofja Loka – Od 18. do 21. 
junija je potekala kolesarska 
dirka Po Sloveniji, največja 
etapna dirka pri nas. Nasto-
pile so tudi tri WorldTour 
ekipe: Sky, Katjuša in Lam-
pre - Merida s slovenskim 
junakom letošnjega Gira Ja-
nom Polancem. Kolesarje 
ste lahko videli tudi v Škofji 
Loki. Na Mestnem trgu je 
bil start druge etape s ciljem 
v Kočevju. Dirko je dobil slo-
venski kolesar, član Adrie 
Mobila, nekdanji smučarski 
skakalec Primož Roglič.

Pozdravili kolesarje  
na dirki Po Sloveniji

Kolesarje na dirki Po Sloveniji so s starta druge etape v 
Škofji Loki pospremili tudi Rovtarji. / Foto: Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V novi sezoni bo člansko moštvo škofjeloške-
ga rokometnega prvoligaša Urbanscape vodil Bojan Čotar. 
Nasledil bo uspešnega domačega trenerja Roberta Brade-
ška, ki je ob vrnitvi v prvo slovensko rokometno ligo z ekipo 
osvojil odlično šesto mesto.

Čotar namesto Bradeška

Škofja Loka – Škofjeločan 
Gašper Potočnik je novi 
glavni trener članske ekipe 
Uniona Olimpije. S klubom, 
v katerem je zadnji dve se-
zoni uspešno vodil mladin-
ski pogon, je sklenil dvele-
tno sodelovanje. Svojo tre-
nersko kariero je začel leta 
1999 v Škofji Loki, kjer je bil 
trener tudi v zadnji sezoni. 
Od leta 2011 je tudi pomoč-
nik trenerja naše članske re-
prezentance. V tej vlogi bo 
tudi na Eurobasketu 2015.

Potočnik trener 
Olimpije
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Pri Zbirnem mestnem kanalu dokončali gradbena dela na primarni kanalizaciji
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Škofjeloški župan mag. Miha Ješe je na novinarski konferenci 
ob zaključku gradbenih del izrazil zadovoljstvo s kakovostjo 
opravljenih del na tem odseku in tudi na vseh drugih, ki so bili 
del tega projekta. 

Zaradi specifičnega terena v naselju je bilo treba v sklopu 
primarne kanalizacije zgraditi črpališča.

Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Sore

Z zaključkom urejanja okolice posega 
za izgradnjo Zbirnega mestnega 
kanala – »območje Tehnik«, ki sodi 
v škofjeloški javni kanalizacijski 

sistem, so končana še zadnja gradbena dela v 
okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju Sore – Občina Škofja Loka.

Gradnja na Zbirnem mestnem kanalu je v bistvu novogradnja 
javne kanalizacije, čeprav v opisu obsega rekonstrukcijo pone-
kod poddimenzioniranih odsekov primarne kanalizacije. V občini 
Škofja Loka je bil v preteklosti kanalizacijski sistem zasnovan in 
zgrajen večinoma kot »mešan sistem«. Tak sistem sprejema 
tako komunalne kot meteorne odpadne vode. Nove javne siste-
me sedaj praviloma gradijo kot ločene, kjer komunalno odpadno 
vodo odvajajo na čiščenje na čistilno napravo, meteorna pa se 
preko vodotokov vrača v naravo. 

Tudi na odseku Zbirni mestni kanal je izvajalec gradbenih del 
vgradil nove cevi, z večjim premerom in presekom in na trasi 
javne kanalizacije zgradil nove razbremenilne objekte. Taka 
gradnja novih odsekov in novih objektov javne kanalizacije ne 
pomeni le rekonstrukcije obstoječe mreže, pač pa širitev po ob-
segu. Nov sistem tako daje možnost prevzemanja odpadnih voda 
in odvajanja na čiščenje z dodatnih prispevnih območij in zago-
tavlja možnost priključevanja na javno kanalizacijo obstoječim 
objektom, ki sedaj tehnično te možnosti niso imeli, predvsem pa 
predvidenim novogradnjam na posameznih območjih poselitve 
zagotavlja že zgrajeno in zgledno urejeno komunalno infrastruk-
turo s področja varstva narave.

Izgradnja omenjenih objektov in odsekov primarne kanaliza-
cije na tem območju ima vpliv tudi na optimalnejšo delovanje 
Centralne čistilne naprave Škofja Loka, ki je bila tudi zgrajena v 
okviru istega projekta. Tudi zaradi ureditve Zbirnega mestnega 
kanala bi se med drugim morala zmanjšati nevarnost preplavi-
tev javnih površin, kar se lahko pojavi ob močnejših in vedno po-
gostejših hudih nalivih. Če bodo tudi lastniki objektov primerno 
in pravilno uredili hišne priključke na javno kanalizacijo, bo ob 
hujših nalivih manjša tudi možnost vdora meteornih voda preko 
hišnih priključkov v kleti. 

V okviru projekta je bil zgrajen in programsko opremljen tudi nov 
krmilni in nadzorni sistem delovanja naprav. Zasnovan in zgra-
jen je tako, da se vse podatke prenaša in zbira na centralnem 
mestu, ki je na Centralni čistilni napravi Škofja Loka. Tak sistem 
omogoča centralni nadzor in centralno krmiljenje. Tako zasno-
van sistem omogoča učinkovitejši nadzor pretoka odpadnih voda 
in vodenje teh po sistemu javne kanalizacije na čiščenje na či-
stilno napravo kot pred samo izvedbo projekta. Vendar pa kljub 
vsemu ne more nadomestiti rednih kontrol in pomembne vloge 
delovanja izvajalca javne službe na terenu.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Trije razbremenilni bazeni, prostornin 150, 200 
in 210 m3, so zgrajeni z namenom in z nalogo, da 
ustrezno ščitijo Centralno čistilno napravo pred 
preplavitvijo, predvsem pa vodotoke Poljan-
ska Sora, Selška Sora, Sora, Prifarški potok 
in potok Suha, saj v začetku naliva ujamejo in 
zadržijo prvi val najbolj onesnažene vode. 

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju Sore – Občina Škofja Loka je največji 
projekt, ki ga je do zdaj izvedla občina in je 
delno sofinanciran s strani Kohezijskega sklada 
Evropske unije in Republike Slovenije. 
Pogodbena vrednost gradbenih del je bila 13,4 
milijona evrov, pogodbena vrednost inženirja in 
nadzora pa 245 tisoč evrov. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Historial je 
eden od vrhuncev junijske-
ga dogajanja v Škofji Loki. 
Staro mestno jedro prekrije-
jo stojnice z raznovrstnim 
blagom. Semenj bil je živ, 
porečejo meščani in obisko-
valci, ki se tega dne od vse-
povsod zgrinjajo na Plac in 
okoliške ulice. Posebno ime-
nitna je promenada, ko se v 
pisani povorki po mestu 
sprehodijo imenitniki, me-
ščani in tudi navadna raja v 
oblačilih iz srednjeveške 
preteklosti. Rokodelci kaže-
jo svoje veščine, vitezi iz 
Freisinga navdušujejo v svo-
jih bleščečih opravah, s stoj-
nic diši po hrani z loškega 
podeželja, poulični glasbe-
niki in plesalci zgodovin-
skih plesov dopolnjujejo pi-
sano podobo mesta. Otroke 
privabljajo rokodelnice, 

igrarije, pripovedke, pod 
gradom pa vrtiček domačih 
živali in konjiči, ki jih je mo-
goče zajahati.
Vse to in še več je ponudil 
letošnji Historial. Njegov 
osrednji dogodek pa je bila 
dramska uprizoritev Kamni-
ti most. Gledalci so lahko 
predstavo o freisinškem 
škofu Leopoldu, ki je dal 
pred šeststo leti zgraditi 
most čez Soro, spremljali 
dopoldne in popoldne. Odi-
grali so jo člani Loškega 
odra, režiral Matija Milčin-
ski, scenarij je delo Katje 
Štucin. Predstavo so prika-
zali že lani, letos pa so lahko 
obiskovalci znova podoživeli 
zgodbo škofa, ki je postal žr-
tev svoje lastne oholosti. Za 
mostninarja, ki je na mostu 
od vsakega zahteval mostni-
no, tudi škof ni bil izjema. A 
ta se je tako hudo razburil in 
vpil, da je splašil konja, da je 

padel v reko, kjer sta oba 
utonila. Zgodba je vzeta iz 
zbirke loških pripovedk Ka-
mniti most, ki jih je zbral 

Lojze Zupanc. Predlani so 
igralci Loškega odra uprizo-
rili zgodbo o zamorcu iz lo-
škega grba.  

S Historialom   
v zgodovino
Škofja Loka se je z zgodovinskim festivalom 
Historial znova vživela v preteklost.

V dogajanje se s svojimi cizami in košarami vključijo tudi 
navadni ljudje. / Foto: Tina Dokl

Imenitniki in meščani na promenadi skozi mesto
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Škofja Loka – Ana Desetnica je mednarodno ulično gledali-
šče, ki letos praznuje polnoletnost. Leta 1998 se je začelo na 
ljubljanskih in mariborskih ulicah, ob svoji polnoletnosti pa 
že nekaj časa ni več festival dveh mest (Ljubljane in Maribo-
ra), ampak z vsakim letom upravičuje svoj naziv vsesloven-
ski mednarodni festival uličnega gledališča. V letu 2015 bo 
Ana Desetnica namreč v sodelovanju s številnimi lokalnimi 
soorganizatorji od 26. junija do 8. julija prisotna kar v 13 
slovenskih mestih. Sodelovanje s posameznimi mesti je le-
tos potekalo še bolj intenzivno, skupnost je celo dobila svoj 
naziv, »desetničarji«. Tokrat bodo Ano Desetnico prvič poz-
dravili v Škofji Loki, Kočevju in Radovljici. Druga mesta pa 
ostajajo Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Izola, Sežana, 
Nova Gorica, Krško, Celje, Šoštanj in Kranj. Slovenijo bo 
obiskalo 36 ulično-gledaliških skupin iz 14 držav. "V Škofji 
Loki bomo gostili pet uličnih prestav, štiri slovenske in eno 
tujo gledališko skupino, hkrati pa bomo omogočili še brez-
plačno turistično vodenje ogleda Škofje Loke s pravljičnim 
zaključkom na Kranclju. Ker se bo ulično gledališče dogajalo 
v okviru LUFta, v soboto, 4. julija, smo jo poimenovali 
LUFtna Ana," povesta Tina in Mateja, glavni organizatorki 
Loškega umetniškega festivala LUFt.

V Škofjo Loko prihaja Ana Desetnica

Škofja Loka - Ob tednu obrti in podjetništva vsako leto pri-
pravijo razstavo izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja 
Loka, Območna obrtno podjetniška zbornica Škofja Loka pa 
podeli nagrade najbolj inovativnim. Letos so podelili sedem 
nagrad. Med dijaki Srednje šole za strojništvo je prvo mesto 
dosegel Miha Cugelj s hidravlično stiskalnico, drugo Matic 
Oblak za obnovljeni avto zastava 101 letnik 1985, tretje pa 
sta si razdelila Miha Čerin, ki je izdelal šah, in Žan Luznar 
za izdelavo multikopterja. Posebno nagrado za inovativnost 
si je prislužil Štefan Kozjek za snežni plug. S Srednje lesar-
ske šole pa so nagradili naslednje dijake: na prvo mesto se 
je uvrstil Blaž Ahačič z izdelavo postelje, na drugo Blaž Je-
senko z gugalnikom in na tretje Klemen Buh s stolom.

Nagradili sedem dijakov

KRATKE NOVICE
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DEZINFEKCIJA
KLIMATSKE NAPRAVE
DEZINFEKCIJADEZINFEKCIJA
KLIMATSKE NAPRAVEKLIMATSKE NAPRAVE

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

KLIMATSKE NAPRAVEKLIMATSKE NAPRAVE
35EVROVŽE OD

* Navedena paketna cena vključuje 22% DDV. Ponudba velja le za člane programa ugodnostni Moj Peugeot do vključno do 30 .9. 2015.

www.peugeot.si

NOVI PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 97 do 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVI PEUGEOT 208
PREBUDITE SVOJO
NOTRANJO ENERGIJO

www.208energy.com/si-si

 Ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja prejmete tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 
1 EUR za prvo leto. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

KAVCIC.indd   1 6/9/15   2:58 PM

Škofja Loka – Otroci so na svojih odrskih nastopih vselej 
deležni navdušenega aplavza. Tudi otroci, ki plešejo v fol-
klorni skupini v Selcih, so dodobra ogreli dlani občinstva na 
nedavni prireditvi ob 60-letnici Gasilske zveze Škofja Loka. 
Spretno so se sukali v svojih starinskih nošah in gledalcem 
pričarali igre in plese, kakršni so bili v navadi nekoč. Videti 
je bilo, da pridno vadijo in da v svojem početju tudi uživajo.

Spretni folklorni plesalci
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Škofja Loka – Junij je čas valete, čas mature, pa tudi čas 
spominov. Šestdesetletnice mature so se spomnili tudi prvi 
maturantje Gimnazije Škofja Loka in ob tej priložnosti obi-
skali svojo nekdanjo šolo. Takrat jih je maturiralo 26, polo-
vica tedanjih maturantov pa je prišla na srečanje. Med njimi 
je bil tudi njihov profesor matematike France Šifrer. Dijaki-
nja drugega letnika gimnazije, ena od vodičk nekdanjih ma-
turantov po sedanji šoli, mu je v dobrodošlico pripela cvet.

Spomini na maturo
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Škofja Loka – Maja in junija so se v Škofji Loki vrstili tedni: 
učenja, obrti in podjetništva, podeželja ... ko so na stojnicah 
Mestnega trga ponujali najrazličnejše blago in storitve ter 
prikazovali veščine, kakršne v vsakdanjem življenju vse red-
keje videvamo. Mojster na naši fotografiji, ki ima na tradici-
onalen način opraviti z lesom, je bil zato pri obiskovalcih 
deležen veliko radovednih pogledov in številnih vprašanj.

Skoraj pozabljena mojstrstva

Škofja Loka - Da tudi preja lahko pripoveduje zgodbe, doka-
zuje mojstrica ročnih del Karla Berčič Rihtaršič, ki je v roko-
delskem centru Duo predstavila iz preje izdelane prizore iz 
zbirke loških pripovedk Kamniti most. Zajela jih je iz sedmih 
pripovedk in predstavila junake iz Ločanom dobro poznanih 
zgodb. Kako je nastal Lubnik, zgodba o škofjeloškem grbu, 
pošast in zmaj iz Kevdrca, povodni mož, krona kačje kralji-
ce, lubniški škrat, ajdovska deklica (njeno sliko je prispevala 
slikarka Agata Pavlovec), za nameček pa je iz preje upodo-
bila še prizor z Agato Schwarzkobler iz Visoške kronike z 
letečo svinjo. Razstava je bila v centru Duo na ogled do kon-
ca junija.

Preja pripoveduje
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Škofja Loka – Spomladi, ko svoje starodobne smuči posta-
vijo v kot, jih člani društva Rovtarji zamenjajo za starodobna 
kolesa. Udeležujejo se kolesarskih srečanj po Sloveniji in 
tujini, svoje somišljenike – ljubitelje starodobnega smuča-
nja in kolesarjenja pa povabijo tudi v Škofjo Loko. Letos so 
mednarodno srečanje pripravili že osmič po vrsti. Kakih se-
demdeset jih je bilo iz sedmih slovenskih klubov, iz tujine 
pa tokrat le dvojica iz avstrijskega Zell am Seeja. 

Spet so kolesarili po starem
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Sopotnica – Letos na Škofjeloškem okrogle jubileje praznuje 
več organizacij in društev. Dvajsetega praznuje društvo Pro-
jekt Človek, ki ima v Sopotnici terapevtsko skupnost za 
zdravljenje odvisnosti. Obletnico so proslavili v začetku ju-
nija in takrat smo slišali, da je v projektu doslej poiskalo 
pomoč že okoli sedem tisoč ljudi, blizu osemsto se jih je 
vključilo v program, tretjini od teh uspeva življenje brez 
drog, glavnina tistih, ki so končali program. V Sopotnici je 
tudi edini center, ki se ukvarja z zasvojenimi starši z otroki. 
Trenutno so vanj vključene tri mamice z otroki. 

Jubilej Projekta Človek
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Škofja Loka – V nekdanjem nunskem samostanu, na prizo-
rišču razstave Človek, glej, so 15. junija v okviru civilnodruž-
bene pobude Resnica in sočutje predstavili pobudo Spo-
minski dnevi 2015 ter kratki film Slovenija ima srce. Poleg 
režiserja Davida Sipoša sta sodelovala tudi Janez Juhant ter 
sestra Marjeta Pija Cevc. Glavni namen pobude je prispeva-
ti k povezovanju in spravi. "Skupni minimum je strinjanje z 
dejstvom, da so imeli vsi umrli zaradi vojnega in povojnega 
nasilja na katerikoli strani človeško dostojanstvo. Bili so lju-
dje – bodimo ljudje. Pobuda spominskih dni ima torej na-
men povezovanja, zato predpostavlja obisk kraja spomina 
dveh strani, ene in druge. Želimo si, da bi v našem narodu 
prišlo do vsesplošne sprave, zavedamo pa se, da je pot do 
tja še dolga. Sodelovanje na spominskih dnevih je predlog, 
da se začnemo povezovati tam, kjer je možno, že sedaj," so 
povzeli sodelujoči.

Slovenija ima srce

Škofja Loka - Sodelavci centra za obročkanje ptic, ki deluje 
pri Prirodoslovnem muzeju Slovenije, so v teh dneh obisko-
vali gnezda štorkelj in s posebnimi obročki označevali ptičje 
mladiče. Namen obročkanja ptičev, ki ga v Sloveniji izvaja 50 
"obročkovalcev" s posebnim dovoljenjem ministrstva za 
okolje, je proučevanje selitev ptic in načina njihovega življe-
nja, poteka pa po vsem svetu. Med njimi je tudi Dušan Di-
mnik, ki je konec tedna to počel v družbi poklicnega gasilca 
Pavla Andrejca. Povedal je, da je na Gorenjskem deset gnezd 
s štorkljami, pet jih je zasedenih, eno od njih pa je tudi v 
Frankovem naselju v Škofji Loki. V tem gnezdu je Dušan 
obročkal enega samega mladiča in odstranil dva poginula.  

Štorkljino gnezdo obiskal "obročkovalec"

Dušan Dimnik je obročkal mladiča na dimniku enega od 
blokov v Frankovem naselju. / Foto: Tina Dokl
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VABI NA
VESELO POLETNO NEDELJO

5. JULIJ, OD 12.00 DO 17.00

Lovska Koča na Toli, Prtovč nad Železniki
www.lusina-gostinstvo.si

LOVSKA KOČA

ZABAVNI PROGRAM
BREZPLAČEN LOVSKI GOLAŽ 

DEGUSTACIJA VIN
VIPAVSKE VINSKE HIŠE MANSUS

1040 m

ŽELEZNIKI

16.- 19. julij 2015
53th LACE DAYS

www.td-zelezniki.si

ŽELEZNIKIŽELEZNIKI
DNEVIDNEVIDNEVI

ČIPKARSKIČIPKARSKI
53.

loški glas

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letos kot da 
se dogajanje v mestu sploh 
ni ustavilo. Komaj se je 
aprila poslovil Škofjeloški 
pasijon, že so se začeli dru-
gi dogodki, ki Loko spomla-

di in poleti delajo živahno. 
Tržnice, kulturni dogodki, 
športne prireditve, glasba – 
vse to je maja in junija vsak 
konec tedna dramilo me-
ščane in privabljalo obisko-
valce. Junij je bil še poseb-
no živ, z osrednjim dogod-

kom Historialom, tudi me-
stni lokali so ob svoji sicer-
šnji ponudbi poskrbeli za 
dodatne prireditvene posla-
stice. Glasbena šola Škofja 
Loka pa že več let zapored 
skrbi, da glasbeno oživijo 
trgi, ulice, atriji, skrita dvo-

rišča. Odkar je obnovljen 
Cankarjev trg z bližnjimi 
ulicami, je teh še več in od-
pirajo se nova prizorišča za 
nove dogodke. Povsem so 
ga posvojili kreativci ob vsa-
kokratnem LUFtu, loškem 
umetniškem festivalu. Pri-
haja poletje, ko si tudi Ško-
fja Loka malo oddahne od 
doživljajsko razgibanega 
junija. Organizatorji pa že 
spet snujejo nove dogodke: 
avgusta se na vrt Sokolske-
ga doma vrača Bralnica, ta-
krat pa mestno središče oži-
vi z dogodki Pisane Loke. 

Loka poleti živahno utripa
Avgusta se bodo v Škofji Loki vrstili dogodki Pisane Loke. A Loka je pisana 
že mesece prej.

O'glasbena Loka je z glasbo oživila mestne trge in ulice, na 
prireditvenem odru na Placu se je ves čas kaj dogajalo.
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www.aclovse.si

Avto Lovše, DOMŽALE
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

AC Lovše, KRANJ
C. Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Pooblaščeni prodajalec in
serviser vozil.

Poletje na štengah
Kavarna na štengah vas v mesecu juliju vabi na  

sobotne poletne večere  z akustičnim nastopom neže in Jana  
od 20-22 ure in sicer 4.,11.,18. in 25. julija.

V vročih poletnih dneh se lahko poleg ostale ponudbe  
(torte, odlične kavice ...) lahko osvežite tudi z odličnim sladole-

dom, ledeno kavo, ledenimi presnimi torticami, coctaili ...

Kavarna Na štengah se nahaja na prijetnem  
Cankarjevem trgu v neposredni bližini Selške Sore. 

Odprto: od ponedeljka do četrtka od 7. do 22. ure,  
petek in sobota od 7. do 24. ure, nedelja od 7. do 22. ure.
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