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Ana Šubic

Železniki – »Tudi letošnji 
Čipkarski dnevi so privabili 
lepo število obiskovalcev. 
Večjih posebnosti letos ni 
bilo, saj smo moči usmerili 
tudi v organizacijo spremlje-
valnih dogodkov ob junij-
skem svetovnem čipkar-
skem kongresu OIDFA, ki 
so bili podoben organizacij-
ski zalogaj kot Čipkarski 
dnevi,« je predsednik Turi-
stičnega društva Železniki 
Tomaž Weiffenbach pote-
gnil črto pod letošnje, že 54. 
Čipkarske dneve.

Prireditev je v štirih dnevih 
ponudila pester program z 
etnološkimi, kulturnimi, 
glasbenimi, športnimi do-
godki …, kot običajno pa je 
bilo najbolj živahno na za-
dnji dan, ko so priredili tudi 
tekmovanje v klekljanju. To-
krat je svoje znanje in spre-
tnosti pokazalo 23 odraslih 
klekljaric iz devetih krajev 
ter 28 otrok iz čipkarskih šol 
Žiri, Železniki in Idrija, od-
delek Črni Vrh. Zmagovalka 
med odraslimi je bila znova 
Marjeta Adam iz Logatca, od 
klekljaric s Škofjeloškega pa 
so bile najboljše Žirovki 

Anica Jankovec na drugem 
mestu in Tinca Slabe na pe-
tem mestu ter Špela Ber-
nard z Zalega Loga, ki je bila 
šesta. V kategoriji od 6. do 
9. razreda, kjer so tako kot v 
odrasli kategoriji klekljali 
Čipko dežele Kranjske, je 
bila najboljša Meta Rejec iz 
Železnikov, njen uspeh pa 
je s tretjim mestom dopolnil 
domačin Blaž Frelih, eden 
od dveh fantov na tekmova-
nju. Otroci od 1. do 5. razre-
da so klekljali ozki in sukani 
ris; komisijo je najbolj pre-
pričala Julija Rupnik iz Čr-
nega Vrha nad Idrijo, od 3. 

do 5. mesta pa so se uvrstile 
učenke domače čipkarske 
šole Ana Demšar, Eva Po-
točnik in Nuša Jelenc.
Na zadnji dan se je sicer 
pred plavžem trlo obiskoval-
cev. Z zanimanjem so si 
ogledali tradicionalni spre-
vod domačih godbenikov in 
mažoretk, raznoliko ponud-
bo na stojnicah, prikaz kova-
nja žebljev, muzej s preno-
vljeno čipkarsko zbirko, veli-
ko pozornosti pa so bile de-
ležne tudi razstave čipk in 
drugih izdelkov na drugih 
lokacijah ...

Čipkarski praznik 
v Železnikih
V čast najbolj prepoznavnemu izdelku kraja – 
čipki – so sredi meseca v Železnikih pripravili že 
štiriinpetdesete Čipkarske dneve.

Na klekljarskem tekmovanju je sodelovalo 23 odraslih 
klekljaric in 28 otrok. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Škofja Loka – Z uspehom, ki 
so ga dosegli na spomladan-
skem roku splošne mature, 
so bili dijaki seznanjeni 11. 
julija, še isti dan pa so jim v 
šoli razdelili spričevala. Pri 
tem so posebno pozornost 
namenili osmim dijakom, 
ki so se v zgodovino škofje-
loške gimnazije vpisali kot 
najboljši letošnje generacije.

Vsem maturantom se je na 
začetku za izredno dober 
rezultat na maturi zahvalil 
ravnatelj Jože Bogataj in 
jim čestital za opravljeno 
srednješolsko obveznost. 
Od 133 redno vpisanih dija-
kov v zaključni letnik na Gi-
mnaziji Škofja Loka je splo-
šno maturo opravljalo 129 
dijakov, od teh jih je 124 ali 
96,1 odstotka splošno ma-
turo tudi uspešno opravilo, 

kar je nekoliko nad držav-
nim povprečjem, ki je bilo 
94,4 odstotka. Med njimi 
izstopa osem dijakov, ki so 
dosegli trideset točk in več. 
Zlati maturanti Gimnazije 
Škofja Loka so postali Nika 
Goršek, Neža Habjan, An-
drej Hafner, Daša Hafner, 
Sara Kokalj, Iza Košir, Ma-
ruša Krmelj in Jaka Pelaič. 
V šoli so se še pohvalili, da 
je šest njihovih dijakov do-

seglo največje možno števi-
lo točk, torej osem, pri 
predmetih matematika in 
slovenščina, trije pa pri 
predmetu angleščina. Naj-
boljši rezultat v državi pri 
predmetih skupnega dela 
in tistih, ki jih je opravljalo 
več kot tisoč dijakov, sta do-
segla Jaka Pelaič pri pred-
metu angleščina (višja ra-
ven) in Gašper Bertoncelj 
pri geografiji. 

Osem zlatih maturantov
Na Gimnaziji Škofja Loka so sredi julija letošnjim maturantom razdelili spričevala, obvestila o uspehu 
na maturi in spričevala o opravljeni maturi.

Najbolj je bilo rezultatov letošnje mature veselih osem zlatih maturantov. / Foto: Gorazd Kavčič
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Nov parkirni 
režim
V pripravi je predlog 
dodatne ureditve 
mirujočega prometa na 
širšem območju starega 
mestnega jedra Škofje 
Loke
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Pobrateni  
z Lepoglavo
Občina Železniki se je ob 
občinskem prazniku 
pobratila s hrvaškim 
mestom Lepoglava
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ŠKOFJA LOKA

Zbornik zaznamuje 
leto obletnic
Leto 2015 je bilo leto obletnic 
in tudi v domoznanskem 
zborniku Loški razgledi so 
spomnili na nekatere med 
njimi.
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GORENJA VAS - POLJANE

Nove priložnosti za 
podeželje
Ob prvem uradnem obisku v 
Sloveniji je evropski komisar 
za kmetijstvo in razvoj pode-
želja Phil Hogan obiskal Po-
ljansko dolino, kjer si je med 
drugim ogledal kmetijo Pu-
stotnik.
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ŽELEZNIKI

Aktivne počitnice
Javni zavod Ratitovec in Mla-
dinski center Železniki s svo-
jimi dejavnostmi skrbita, da 
otrokom med počitnicami ni 
dolgčas.
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ŽIRI

Nova podoba središča
V prostorih občine so v juni-
ju pripravili javno predstavi-
tev ureditve središča Žirov, 
katere se je udeležilo okrog 
dvajset zainteresiranih ob-
čanov.
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Lo ški glas, št. 7–8/let nik V, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 59, ki je iz šel 26. julija 2016.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V občini Ško-
fja Loka so v letih 2013–2015 
izvedli celovito energetsko 
sanacijo objektov osnovnih 
šol in vrtcev. Objekti so bili 
zelo premišljeno izbrani, 
dodatna spodbuda je bila 
možnost pridobitve nepo-
vratnih sredstev. "Pri tem 
smo bili zelo uspešni, saj 
smo za energetsko sanacijo 
sedmih objektov skupaj do-
bili 718.745 evrov oziroma 
54,7 odstotka celotne inve-
sticije," pravita Alojz Boga-

taj in Jernej Tavčar z Občine 
Škofja Loka.
Energetsko so v zadnjih le-
tih sanirali tri podružnične 
osnovne šole (Bukovščica, 
Lenart in Reteče), Osnovno 
šolo Cvetka Golarja ter dve 
enoti vrtca, Pedenjped v 
Frankovem naselju in Naj-
dihojca v Podlubniku. V 
okviru švicarskega mehaniz-
ma so deloma obnovili tudi 
OŠ Ivana Groharja v Pod-
lubniku. Celovit pristop in 
izvedena sanacijska dela so 
prepričali strokovno žirijo 
časopisa Finance, da je letos 

Občini Škofja Loka podelila 
nagrado za energetsko naj-
bolj učinkovito ustanovo v 
državi, Tatjana Bernik, vod-
ja oddelka za okolje in pro-
stor, pa je prejela nagrado za 
energetsko menedžerko 
leta.
V letu 2016 pa na javnih 
objektih v občini izvajajo na-
slednja večja investicijsko-
-vzdrževalna dela: OŠ Škofja 
Loka mesto (celovita preno-
va garderob pri telovadnici), 
OŠ Ivana Groharja (obnova 
sanitarij v nadstropju vključ-
no z ureditvijo sanitarij za 

invalide in obnova strehe na 
južnem delu objekta), OŠ 
Cvetka Golarja in POŠ Rete-
če (obnova enega kompleta 
sanitarij na matični in po-
družnični šoli ter izvedba 
pranih plošč okoli objekta), 
Vrtec Najdihojca (menjava 
PVC-tlaka na hodniku in v 
garderobah ter izvedba var-
nostne razsvetljave), Vrtec 
Pedenjped (izvedba zunanje 
ureditve), Vrtec Ciciban 
(brušenje parketa in sliko-
pleskarska dela). Stroški in-
vesticijsko-vzdrževalnih del 
po šolah in vrtcih v letu 
2016 bodo znašali okoli tri-
sto tisoč evrov. V sklepni 
fazi pa je tudi priprava pro-
jekta izgradnje novega vrtca 
na območju nekdanje voja-
šnice. Do konca leta bo pro-
jektiranje končano, nasle-
dnje leto sledi gradnja.

Obnova šol in vrtcev
V več šolah in vrtcih investicijsko-vzdrževalna dela

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ko so lani odpr-
li obvoznico v Poljansko doli-
no, je v Škofji Loki prišlo do 
precejšnje spremembe pro-
metnega sistema – tako na 
ravni infrastrukture kot posle-
dično preusmerjenih prome-
tnih tokov. Zato so v občini 
pripravili elaborat nove pro-
metne ureditve in ukrepov za 
večjo varnost cestnega prome-
ta na območju širšega me-
stnega središča, poleg tega pa 
še nov predlog ureditve parki-
ranja z uvedbo ustreznih par-
kirnih režimov po posame-
znih parkirnih conah. "Naš 
temeljni cilj je vzpostaviti 
funkcionalno ureditev parki-
ranja, ki bo omogočala ustre-
zno dostopnost obiskovalcem 
in uporabnikom lokalov, trgo-
vin in drugih storitev v starem 
mestnem jedru, kar bo pripo-
moglo k njegovemu oživlja-
nju, obenem pa bomo na šir-
šem območju mestnega sre-
dišča omogočili dovolj javnih 
parkirnih površin za stanoval-
ce in zaposlene v mestnem 
središču. Prav zato si želimo, 
da občani še s svojimi predlo-
gi in pobudami naslovljenimi 
na občinske upravo, prispeva-
te h kar najbolj ustreznim re-
šitvam," pravijo na občini.
Na Spodnjem trgu tako že 
velja spremenjen parkirni re-
žim z uporabo parkirne ure 
oziroma ustrezno označbo 
začetka parkiranja. Med 7. in 
19. uro v modri coni (znotraj 
površin, zarisanih z modro 
črto) velja režim enournega 
kratkotrajnega parkiranja, 
obenem je pred Spodnjim 
trgom 8 (lekarno) dovoljeno 
največ 15-minutno ustavlja-
nje. Tudi pred Kaščo je sedaj 
dovoljeno 15-minutno usta-
vljanje za potrebe dostave. 
Letos jeseni načrtujejo gra-
dnjo novega otroškega igrišča 
pri upravni enoti in celovito 
urbanistično in funkcionalno 
prenovo tamkajšnjega trga. 

Potem bo to območje dobilo 
povsem nov značaj, zato po 
prenovi tam ne bo več parkiri-
šča. Pred upravno enoto bo 
urejeno parkirno mesto za 
invalida in kolesarje, za mo-
torna vozila pa bo urejeno 
parkiranje na Pepetovem 
klancu. Novo plačljivo parkiri-
šče bodo jeseni vzpostavili na 
zgornji polovici Pepetovega 
klanca (na Grabnu), kjer bo 
na voljo 16 plačljivih parkir-
nih mest, veljal pa bo enak 
parkirni režim kot je sedaj pri 
upravni enoti (1. cona: prvih 
30 minut brezplačno parkira-
nje, nadaljnja ura je 1 evro).
Zato bomo že to jesen pla-
čljivo parkirišče z enakim 
režimom, kot je doslej veljal 
pred upravno enoto uredil 
na zgornji polovici Pepetove-
ga klanca (na Grabnu), kjer 
bo na voljo 16 plačljivih par-
kirnih mest, veljal bo torej 
povsem enak parkirni režim 
kot je sedaj pri upravni enoti 
(1. cona: prvih 30 minut 
brezplačno parkiranje, na-
daljnja ura je 1 evro). Na spo-
dnji polovici Pepetovega 
klanca bo ostal v veljavi dose-

danji parkirni režim brez 
omejitve parkiranja. Na pla-
toju na 'pogorišču' bo vzpo-
stavljen enak režim parkira-
nja, kot že velja na Nunskem 
vrtu, z možnostjo (letnega) 
najema parkirnih mest. Na 
to mesto bodo z območja 
pred upravno enoto prestavi-
li tudi zbiralnico odpadkov. 
Na parkirišču pri Tehniku so 
že pred poletjem na novo 
uredili in uvedli pet parkirišč 
za parkiranje avtodomov, 52 
parkirnih mest za osebna vo-
zila (od tega dve, namenjeni 
invalidom) in tri parkirna 
mesta za avtobuse. Na tem 
parkirišču bo jeseni uveden 
nov plačljivi parkirni režim 
za avtomobile in avtodome 
(2. cona: prvi 2 uri brezplač-
no, nadaljnja ura je 0,50 
evra). Za abonente s Spo-
dnjega trga in Stare ceste 
(oziroma za potrebe zdra-
vstvenega doma) bo tod na 
voljo 50 odstotkov parkirnih 
dovolilnic glede na celotno 
število parkirnih mest. Za tri 
parkirna mesta za avtobuse 
pa bodo glede na potrebe 
lahko naknadno uvedli ča-

sovno omejeno parkiranje.
Pri starem Petrolu (oziroma 
TIC Turizem Škofja Loka) bo 
modra cona za kratkotrajno 
enourno parkiranje čez dan 
(med 7. in 20. uro), tri par-
kirna mesta pa bo mogoče 
najeti. Na največjem me-
stnem plačljivem parkirišču 
Štemarje načrtujejo postavi-
tev prvih dveh elektro polnil-
nic v občini. Za ti dve parkir-
ni mesti, namenjeni električ-
nim vozilom, bo veljal enak 
parkirni režim kot za celotno 
plačljivo parkirišče (2. cona: 
prvi 2 uri brezplačno, nadalj-
nja ura je 0,50 evra). Doda-
tne parkirne površine bodo 
zagotovili s širitvijo parkiri-
šča za avtomobile ob nogo-
metnem igrišču v Puštalu. 
Parkirišče bo ostalo v maka-
damski izvedbi z dodatno 
ozelenitvijo. Na pobudo KS 
Trata in glede na ugotovljeno 
slabo zasedenost v času ve-
ljavnosti kratkotrajnega par-
kiranja bodo zmanjšali ob-
močje kratkotrajnega parki-
ranja na območju trgovine 
Mercator na južnem delu 
Frankovega naselja.

Nov parkirni režim
V pripravi je predlog dodatne ureditve mirujočega prometa na širšem območju starega mestnega 
jedra Škofje Loke

Nov parkirni režim v mestnem središču

V občini Škofja Loka je v teku 
več pomembnih projektov, ki 
jih bo zaradi vse manj razpo-
ložljivih sredstev težko spravi-
ti v proračun, a se bomo po-
trudili. Tako poteka postopek 
za projektiranje Vrtca Kamni-
tnik, trenutno imamo razpis 
za projektanta, računamo, da 
bo do konca leta projektiranje 
končano in bomo lahko v prvi 
polovici leta preko razpisa iz-
brali izvajalca in v drugi polo-
vici leta začeli z deli. Vzpore-
dno že potekajo priprave za 
urejanje komunalne infra-
strukture na tem območju. 
Hkrati bomo začeli z ureja-
njem zahodnega krila vojašni-
ce (komande) za namestitev 
sedanjih uporabnikov prosto-
rov, ki so v zgradbi na lokaciji 
bodočega vrtca. Tam načrtuje-
mo medgeneracijski društve-
ni center, ki ga bomo nadgra-
dili še z možnostjo organiza-
cije športnih in kulturnih pri-
reditev. Vse to poteka vzpore-
dno s pridobivanjem prosto-
rov za knjižnico, kjer smo v 
fazi dogovarjanja. V tem man-
datu pričakujemo objavo raz-
pisa za projektiranje.
Obsežen projekt je protipo-
plavna zaščita Puštala, Kar-
lovca in Sorške ceste z Dem-
šarjevo ulico, za kar je bila v 
petek podpisana pogodba, na 
podlagi katere bo ta projekt 
umeščen v državne razvojne 
programe. Računamo, da 
bomo v prihodnjem letu za-
čeli s prvim delom te zaščite, 
in sicer v Puštalu. Ta projekt 
zamuja približno leto dni, ker 
so še potekala usklajevanja z 
državo, projektiranje pa je v 
sklepni fazi. Finančno bo to 
zahteven zalogaj, vreden oko-
li tri milijone evrov, ki ga 
bomo delili z državo, v treh 
letih pa bi morala biti protipo-
plavna zaščita zgrajena. To bo 
velika dodana vrednost glede 
varovanja objektov na tem ob-
močju, obeta pa se tudi lepo 
urejen najbolj vzhodni del 

starega mestnega jedra, ki 
lahko postane najbolj atrak-
tivna točka Škofje Loke. Ko 
smo v zadnjih letih izvedli 
protipoplavno zaščito Podna, 
je ta ponudila temu prostoru 
čisto drugačno dimenzijo, 
gradnja na Cankarjevem trgu 
in Blaževi ulici je dala slutiti, 
kako bo potekala celotna ob-
nova starega mestnega jedra 
(največja razlika je opazna na 
Šeširjevem klancu, ki je bil 
nekdaj najbolj neurejen del 
starega mestnega jedra, sedaj 
pa je najlepši). Nekaj takega si 
obetam tudi na mostovžu na 
Sovodnju, ki bo pritegnil lo-
kalne in zunanje obiskovalce. 
Obenem se dogovarjamo tudi 
o prestavitvi klavnice, kar bo 
zahtevalo še nekaj usklaje-
vanj. Na izpraznjenem mestu 
pa bomo lahko skupaj s proti-
poplavnimi objekti na Sovo-
dnju dobili zaokroženo celo-
to, kjer bomo dobili lep pro-
stor in bomo od celotnega 
mestnega jedra od gradu do 
Spodnjega trga skupaj s Stu-
dencem lahko uporabili za 
organizacijo različnih priredi-
tev, ki jih bo še več in bodo še 
bolj pestre. Morda bi bilo to 
primerno mesto za razširitev 
LUFta in Ane Desetnice, ki 
sta se sedaj tako lepo ugnez-
dila na Cankarjevem trgu. 

Miha Ješe, župan

Županov kotiček

Projekti  
za prihodnost

Miha Ješe
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OBVESTILO:
Obveščamo Vas, da je od 8. julija 2016 na spletni strani 

Občine Škofja Loka objavljen razpis - javno zbiranje ponudb 
za prodajo počitniške hišice v kompleksu Term Čatež. 

Zainteresirani ponudniki lahko ponudbe za nakup 
nepremičnine oddajo do 30. avgusta 2016, do 15. ure.

Vsebina razpisa - javnega zbiranja ponudb je na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka WWW.skofjaloka.si, 

pod rubriko Javni razpisi oziroma na spodnji spletni povezavi:
http://www.skofjaloka.si/default.aspx?Tip=1551651&KeyID 

=15&Naslov=Javni_razpisi
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – "Ločani in Slo-
venci smo v preteklosti pa 
tudi sedaj dokazali, da s sku-
pnimi močni lahko uresni-
čimo vse. Poiščimo stične 
točke skupnega interesa in 
področja, ki nad združujejo. 
Združujemo pozitivno ener-
gijo. Izkoristimo različnosti 
kot svojo prednost, da zna-
mo najti najustreznejše reši-
tve za razcvet občine in do-
movine. To smo dolžni sebi, 
svojim potomcem in pred-
vsem tistim, ki so za svoje 
ideale in našo stvarnost dali 
ne le svoj prosti čas, ideje in 
zagnanost, temveč tudi svo-
ja življenja. Pred 25 leti smo 
dokazali, da s skupnimi mo-
čmi lahko dosežemo vse. To 
dokazujemo župani z Lo-
škega tudi sedaj, sledimo 
jim tudi občanke in občani 
Škofje Loke, zgled pa nam 
bodo tudi v prihodnje dana-
šnji nagrajenci," je na slav-
nostni akademiji ob prazni-
ku občine Škofja Loka dejal 
župan Miha Ješe. 
Omenil je pretekle dosežke 
občine, zlasti v prelomnem 
minulem letu, ko je bila do-
končana obvoznica v Poljan-
sko dolino, ko so prav tako z 
obilno evropsko pomočjo 
zgradili in obnovili vodovode 
in kanalizacijsko omrežje v 
urbanih predelih občine ter 
energetsko obnovili domala 
vse šole in vrtce. "Za našo 
prihodnost pa so najpo-
membnejši številni projekti 
še v teku," je nadaljeval s po-
gledom v prihodnost. "V 
sklepni fazi je projekt novega 
Vrtca Kamnitnik, ki ga bomo 
začeli graditi prihodnje leto, 
vzporedno pa bomo urejali 
tudi medgeneracijski med-
društveni center v zahodnem 
krilu nekdanje komande. Po-
teka pridobivanje še zadnjih 
soglasij za potrditev trase se-
verne obvoznice. V sklepni 
fazi je priprava projekta pro-
tipoplavne zaščite Puštala, 
Studenca in Sorške ceste, 
katere izgradnjo bomo začeli 
po podpisu pogodbe o sofi-
nanciranju z državo. Tečejo 
sklepni dogovori za nakup 
objekta Name za ureditev 
nove knjižnice. Pomembni 
so tudi dogovori o selitvi 
klavnice v industrijsko cono. 
V pripravi je projekt obnove 
šole v Gabrku in dokončanje 
obnove Loškega gradu. 
Vzporedno potekajo zaključ-
na dela na krajših odsekih 
manjkajoče sekundarne ka-
nalizacije, nov asfalt na ma-
kadamskih cestah na pode-
želju in preplastitve najslab-
ših cestnih odsekov v obči-

ni." Pohvalil je živahno dru-
žabno dogajanje v občini in 
napovedal urejanje stano-
vanjske problematike. Pred-
nosti občine so v trdnem go-
spodarstvu in široki prosto-
voljski dejavnosti v več kot 
štiristo klubih, društvih in 
ustanovah. Iz teh prihajajo 
tudi letošnji občinski nagra-
jenci. Letos so podelili zlati, 
dva srebrna in tri bronaste 
grbe Občine Škofja Loka, žu-
pan Miha Ješe pa je s poseb-
nima priznanjema nagradil 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Škofja Loka, ki je letos 
staro 140 let, in uspešnega 
nogometaša Jana Oblaka.

Godbeniki igrajo  
sto štirideset let
Dobitnik zlatega grba je le-
tos društvo Mestni pihalni 
orkester Škofja Loka, ki tako 
kot gasilci deluje že 140 let. 
Šteje okoli petdeset aktivnih 
amaterskih glasbenikov, ki 
muzicirajo pod taktirko diri-
genta Romana Grabnerja. 
Med člani je veliko takih, pri 
katerih je godbeništvo dru-
žinska tradicija. Ob jubileju 
je orkester izdal svojo prvo 
zgoščenko, sicer pa s svoji-
mi nastopi bogati kulturno 
življenje v občini in širše. 
Zelo odmeven je vsakoletni 
mednarodni festival pihal-
nih orkestrov Loka jo piha, 
letošnji bo v organizaciji lo-
ških godbenikov že osmi po 
vrsti, nanj vabijo septembra. 
Eden od srebrnih grbov je 
šel letos v roke Marijanu 
Novaku za zgledno delo 
predvsem na področju čebe-
larstva. Čebelarstvo je v nje-
govi družini že tradicija, 
sam pa samostojno čebelari 
42 let in je s stotimi čebelji-
mi družinami eden najve-
čjih škofjeloških čebelarjev,  
član Čebelarskega društva je 

40 let, zadnjih osem let je 
bil vse do letos njegov pred-
sednik. Dejaven je bil tudi 
med gorenjskimi čebelarji, 
aktivno je sodeloval pri gra-
dnji čebelarskega centra na 
Brdu pri Lukovici, največja 
zasluga pa mu gre za gra-
dnjo čebelarskega doma v 
Brodeh, ki velja za enega 
najlepših v Sloveniji. 
Prejemnik drugega zlatega 
grba pa je msgr. dr. Alojz 
Snoj, starološki župnik, v 
preteklih letih pa tudi dekan 
škofjeloške dekanije. Letos je 
praznoval 70. rojstni dan. Od 
leta 2000, kar deluje v Stari 
Loki, je na mestu stare kapla-
nije dal zgraditi sodoben 
Dom na Fari, v prostorih žu-
pnišča je uredil vrtec Sončni 
žarek, v katerem je danes 
okoli sto otrok, prizadeva si, 
da bi znova zaživela mogoč-
na stavba nekdanjega župni-
šča. Poleg tega, da je strokov-
najk s področja cerkvenega 
in civilnega prava, odličen 
pastoralist, zvest, pogumen, 
resnicoljuben in goreč du-
hovnik, je tudi srčen borec za 
pravičnost in velik domoljub, 
obenem pa tudi odprt za so-
delovanje z mnogimi lokal-
nimi institucijami.  
Bronasti grb je ob 25-letnici 
svojega dela prejela Župnij-
ska karitas Sv. Duh, ki je na-
stala z namenom, da bi po-
magala ob naravnih nesre-
čah ter ostarelim, družinam 
in otrokom v stiski. V vseh 
letih nikoli niso odklonili po-
moči prosilcem. Večkrat so 
organizirali dobrodelne pri-
reditve in zbirali sredstva za 
pomoč družinam in posame-
znikom. Sodelujejo pri ora-
toriju, počitniških dnevih, 
obiščejo starejše od 75 let in 
jim voščijo za cerkvene pra-
znike, sami izdelajo tudi vo-
ščilnice, prirejajo srečanja 

ostarelih in invalidov ter jih 
obdarijo, pomagajo socialno 
ogroženim v domačem kraju 
in družinam z več otroki pri 
pokrivanju življenjskih stro-
škov. S svojim delom so 
zgled solidarnosti in sočutja. 
Bronasti grb si je prislužila 
tudi Osnovna šola Ivana Gro-
harja, ki praznuje trideset let 
delovanja in jo je v minulem 
šolskem letu obiskovalo 491 
učencev. Prva ravnateljica je 
bila Bogomila Krvina, sledil 
ji je Zlatko Košič, od leta 
2012 pa šolo, ki ima ob cen-
tralni tudi tri podružnice 
(Bukovica, Bukovščica in Le-
nart), vodi Marko Primožič. 
Šola izvaja številne projekte, 
pohval se lahko z izjemnimi 
generacijami učencev, ki so 
dosegali uspehe na državnih 
tekmovanjih, na nacionalnih 
preverjanjih znanja pa do-
sežke nad državnim povpre-
čjem. Med pomembnimi ci-
lji šole je želja, da bi učenci 
dosegali čim boljše uspehe 
in bi hkrati ne bili prikrajša-
ni za čare otroštva.
Prosvetno društvo Sotočje 
je prav tako dobitnik brona-
stega grba. Deluje dvajset 
let in nadaljuje tradicijo 
prosvetnih društev, kakršna 
so bila že pred sto leti. S 
svojim delovanjem vnaša 
katoliškega duha in vredno-
te. Aktivni in uspešni so na 
likovnem, glasbenem, gle-
dališkem, literarnem, turi-
stičnem, etnografskem, pla-
ninskem in drugih podro-
čjih. Ločani jih poznajo po 
delavnicah butaric, priredi-
tvi ob materinskem dnevu, 
miklavževanju, semanjem 
dnevu ljudskih pevcev in 
godcev pa tudi po vsakokra-
tnem sodelovanju pri upri-
zoritvah Škofjeloškega pasi-
jona, kjer sodelujejo s 130 
prostovoljci.

Združujejo pozitivno 
energijo
Župan občine Škofja Loka Miha Ješe se je v prazničnem nagovoru dotaknil dosežkov Slovenije, ki je 
letos praznovala petindvajset let samostojnosti, in občine, ki se lahko pohvali celo z večjimi dosežki 
kot država. Ob prazniku nagradili štiri društva in dva posameznika, župan podelil še dve posebni 
priznanji.

Letošnji dobitniki občinskih priznanj z županom Miho Ješetom / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Občanom je na voljo brezplačno individualno 
svetovanje s področja učinkovite rabe energije v gospodinj-
stvih v okviru Energetsko svetovalne pisarne. Z nasveti o 
ukrepih učinkovite rabe energije v gospodinjstvih lahko pri-
pomorejo k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energi-
jo ter znižanju stroškov bivanja. V energetsko-svetovalni pi-
sarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obi-
skovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno po-
moč pri: toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, zame-
njavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve, izbiri ogrevalne-
ga sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav, pri-
pravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov energije, 
možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energet-
skih izkaznicah in podobno. Energetsko svetovalna pisarna 
je odprta vsak torek od 16. do 17.30 na Kidričevi cesti 1a v 
Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna prehodna najava na tel. 
št. Razvojne agencije Sora: 04 50 60 220.

Brezplačno energetsko svetovanje

Škofja Loka – V okviru kreditne sheme, v katero svoja finanč-
na sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka, so izboljšali obrestno mero dolgoroč-
nim in kratkoročnim kreditom za kredite, ki se dodeljujejo 
podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz ome-
njenih občin. Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov 
dodeljujejo za obdobje do deset, po obrestni meri šestme-
sečni EURIBOR + 1,95 odstotka p. a. Pridobite jih lahko za: 
nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup 
opreme in kmetijske mehanizacije. Posamezni prosilec lah-
ko v koledarskem letu pridobi največ 50.000 evrov, pri tem 
pa je pomembno, da najmanj 30 odstotkov celotne investi-
cije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz 
lastnih virov. Prav tako so v okviru kreditne sheme na voljo 
sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so na-
menjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 
20.000 evrov jih lahko za obdobje do enega leta pridobite 
po obrestni meri 1,8 odstotka p. a. fiksno, nominalno. Za 
podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo 
Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.

Ugodnejši krediti za podjetja in kmetije

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prebivalce Pu-
štala, kjer so lani gradili kana-
lizacijo, zanima, kdaj jih bodo 
priključili na sistem. Župan 
Miha Ješe odgovarja, da je 
gradnja končana, in ko bo Lo-
ška komunala prevzela sis-
tem in bo izdala soglasja, 
bodo začeli izdajati odločbe. 
Dodaja, da so bila s 30. juni-
jem skladno s pogodbo kon-
čana vsa dela, in to celo z niž-
jimi zneski od pogodbenih 
vrednosti.
Na področju komunalne in-
frastrukture je še nekaj 
manjših nedokončanih grad-
bišč, dodaja župan. Ravno 
sedaj so dobili potrjeno grad-
beno dovoljenje za Reteče 
zahod, za Godešič zahod je 

izvedba v teku, potreben je še 
en manjši krak v Retečah, v 
sklepni fazi pa je tudi izgra-
dnja kanalizacije v Dorfarjah 
in na Formah. Jeseni pa na-
črtujejo ureditev meteornega 
kanala v Sv. Duhu, kjer pre-
cejšnje število hiš ob večjih 
nalivih zaliva. V teku je anali-
za, zakaj do tega prihaja in 
kakšna soglasja za priključi-
tve je takrat dala Loška ko-
munala. Občina ima sred-
stva, vsa potrebna soglasja 
institucij, tudi 17 soglasij za-
sebnih lastnikov zemljišč, 
prek katerih poteka, nimajo 
pa še soglasja lastnika ob iz-
toku v vodotok, kjer manjka 
še dvanajst metrov. Dokler 
ne pridobijo vseh služno-
stnih soglasij, ne morejo do-
biti gradbenega dovoljenja.

Kdaj priklopi v Puštalu?
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki je 
dobro poznan program 
MEPI, mednarodno prizna-
nje za mlade, saj se je na Slo-
venskem začel prav v Škofji 
Loki in od tu je tudi največ 
dobitnikov zlatih priznanj. 
Program, ki mladostnike 
spodbuja k dejavnemu in 
ustvarjalnemu preživljanju 
prostega časa, jim pomaga 
pri razvoju v delavne, odgo-
vorne in zavedne mlade dr-
žavljane ter pri osebni uvelja-
vitvi v odrasli dobi, je star že 
šestdeset let. Na to so se spo-
mnili tudi ob koncu junija v 
Škofji Loki, ko so mladim 
podelili srebrna in bronasta 
priznanja, priložnost pa so 
izkoristili tudi za podelitev 
priznanj za posebne dosežke 

v okviru nacionalnega urada 
MEPI. Slednja so prejeli: 
Osnovna šola Škofja Loka 
mesto, prva med osnovnimi 
šolami, ki izvaja mednaro-
dne odprave, Janez Klemen-
čič z Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik, Marija Štremfelj, 
mentorica MEPI z Gimnazi-
je Kranj, Zveza katoliških 
skavtov in skavtinj ter Jaka 
Kregar iz Kranja, član Dru-
štva prejemnikov zlatih pri-
znanj MEPI.
Na dan slavnostne podelitve 
priznanj je bila v škofjelo-
škem Sokolskem domu gne-
ča, kakršne že lep čas ne po-
mnijo. Dogodka so se udele-
žili tudi delegati mednaro-
dne konference MEPI regije 
EMAS, ki so ob koncu junija 
zasedali na Bledu. Prišla je 

britanska veleposlanica 
Sophie Honey in tudi nago-
vorila nagrajence programa 
MEPI, ki izvira prav iz Velike 
Britanije. Leta 1956 ga je na-
mreč začel vojvoda Edinbur-
ški, soprog kraljice Elizabete, 
danes pa poteka že v več kot 
120 državah sveta in šteje 
okoli pet milijonov udeležen-
cev. Prišli so tudi luksembur-
ški princ Guillaume, ki pred-
seduje luksemburšemu pro-
gramu MEPI, sekretar med-
nardone fundacije MEPI 
John May in direktorica 
MEPI v Sloveniji Andreja 
Anžur Černič, zbrane pa je 
nagovoril tudi župan občine 
Škofja Loka Miha Ješe. Mepi-
jevci, ki so tudi tokrat dali vse 
od sebe, so sami pripravili 
tudi program prireditve. 
Mednarodno priznanje 

MEPI sicer vključuje štiri po-
dročja delovanja: prostovolj-
no delo, veščine, rekreativni 
šport in odpravo, udeleženci 
pa program izvajajo na treh 
stopnjah. Po prvi končani 
stopnji dobijo bronasto, po 
drugi srebrno in na koncu 
zlato priznanje. Bronasta in 
srebrna priznanja si je letos 
prislužilo 109 mladih iz Ško-
fje Loke, na prireditvi pa so 
jih podelili 16 učenkam in 
učencem Osnovne šole Iva-
na Groharja, 12 z OŠ Škofja 
Loka Mesto, 19 z OŠ Cvetka 
Golarja in sedmim dijakom 
in dijakinjam škofjeloške gi-
mnazije. Srebrna je prejelo 
16 gimnazijcev, po eno pa 
udeleženca iz Šolskega cen-
tra Škofja Loka in uršulin-
skega samostana, ki sta letos 
v programu sodelovala prvič. 

Dali so vse od sebe
Daj vse od sebe, v tebi je več, kot si misliš. To geslo je bila rdeča nit letošnje podelitve srebrnih in 
bronastih priznanj MEPI v Škofji Loki. Prejelo jih je več kot sto mladih Škofjeločanov.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Julijski LUFt 
je povabil v goste v Škofjo 
Loko poulično gledališče 
Ana Desetnica. Na Cankar-
jevem trgu so na stojnicah 
ves dan ponujali unikatne 
izdelke, kot je za Loški ume-
tniški festival že običajno, 
dogajanje pa se je ves čas 
prepletalo z zanimivimi 
predstavami. 

Dopoldne so z lutkami na-
stopili Kranjski komedijan-
ti, Katjuša Kovačič in Rada 
Kikelj sta uprizorili gibal-
no-poetično predstavo 
Obrazba, lutkarstvo in kuli-
nariko je povezoval Marcel 
Fraboulet, ni manjkala niti 
povorka na hoduljah s ho-
duljarji Čupakabra. In za 
konec na Škofjeloškem gra-
du tja do polnoči še Grajska 
gostija.

LUFt z Ano Desetnico

Julijski LUFt je zaokrožila Grajska gostija. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Junija so pred-
stavili 62. številko Loških 
razgledov, ob tej priložnosti 
pa sta svoja stališča do pri-
spevka Razvoj slovenske dr-
žavnosti in Občine Škofja 
Loka (izšel je v publikaciji 
Tri obletnice osamosvojitve) 
soočila njegov avtor dr. Ivan 
Kristan in recenzent dr. Bo-
ris Golec. 
Kaj vse je v tokratnem zbor-
niku našlo svoje mesto, nam 
je povedala urednica Loških 
razgledov Marija Lebar: 
"Zbornik obsega 432 strani 
in prinaša 43 prispevkov 40 
uglednih avtorjev; med njimi 
je vrsta doktorjev znanosti, 
vsi pa strokovnjaki na svojih 
področjih. Leto, ki je za 
nami, je bilo leto številnih 
obletnic. Najpomembnejši 
med njimi, 70. obletnici kon-
ca druge svetovne vojne, po-
svečamo naslovnico in prve 
strani loškega zbornika. Na 
naslovnici je delo slikarja Po-

ljanske doline Iveta Šubica 
Dražgoška pieta, ki upoda-
blja materino trpljenje ob 
smrti otroka, boleča metafo-
ra trpljenja, s katerim so se 
morale soočati slovenske 
matere med drugo svetovno 
vojno, še več: pretresljiva 
upodobitev, polna topline in 
človeškosti, je univerzalna 
podoba trpljenja mater v 
vseh vojnah vseh časov. Foto-
grafijo Šubičevega umetni-
škega dela je posnel Tomaž 
Lunder. Leto 1945 je bilo za-
znamovano z zmagoslavjem 
na eni strani, prav tako pa to 
leto predstavlja temno stran 
slovenske zgodovine. O gro-
biščih in moriščih po koncu 
vojne na Škofjeloškem, ki so 
bila dolgo zamolčana, piše 
dr. Mitja Ferenc. Pišemo 
tudi o dokaj zapletenem 
upravno-teritorialnem razvo-
ju na škofjeloškem območju 
od konca druge svetovne voj-
ne do leta 2011. V čas druge 
svetovne vojne sežemo s 
predstavitvijo zanimivejših 

plakatov, pomebnih medijev 
sporočanja, ki jih hranijo v 
Loškem muzeju. Ta sklop 
sklene obsežen članek o raz-
stavi in dogajanjih o njej Člo-
vek, glej! in Človek, glej na-
prej!"
Eden od zapisov v Loških 
razgledih se dotika tudi dalj-
nega leta 1515 in kmečkih 
uporov ter Škofje Loke in 
loškega gospostva v tistih ča-
sih. Poleg "velikih" obletnic 
pa je še veliko manjših, ki so 
jih v letu 2015 zabeležila ne-
katera loška društva in usta-
nove: pošta, knjižnica, Pokal 
Loka, Osnovna šola Jela Ja-
nežiča, AMD. Še veliko za-
nimivih znanstvenih in po-
ljudnoznanstvenih prispev-
kov je v tokratnem zborni-
ku, razvrščeni so še v po-
glavja: Razgledi, Občina in 
občinski nagrajenci, Gradi-
vo in spomini, Delovanje 
Muzejskega društva Škofja 
Loka (izdajatelja Loških raz-
gledov) ter Predstavitve 
knjig in kronika. Niso poza-

bili niti na lansko uprizori-
tev Škofjeloškega pasijona 
niti na obnovo stenskih po-
slikav v kapeli Loškega gra-
du, pomembnih in zanimi-
vih tem pa je še cela vrsta.

"V Razglede smo želeli uvr-
stiti tudi škofjeloško obvoz-
nico, saj je tudi šlo za svoje-
vrstno obletnico prizade-
vanj, preden smo jo lani 
končno dobili. Toda navse-

zadnje nam je zmanjkalo 
časa, da bi zbrali vse po-
membne podatke in temo 
celovito obdelali. Tako smo 
uvrstili le nekaj fotografij 
lani umrlega Petra Pippa na 
to temo in šaljivo pesem o 
tem, kako se je cesta gradila. 
Vsekakor pa to pomembno 
temo bralcem še dolgujemo 
in dolg bomo poravnali v 
prihodnjih Loških razgle-
dih," obljublja Marija Lebar. 
Pomembna obletnica, ki se 
ji nameravajo posvetiti v pri-
hodnji številki, bo letošnja 
25-letnica samostojne Slove-
nije. Ob tem želijo bralcem 
predstaviti tudi ljudi iz Ško-
fje Loke, ki so sodelovali v 
demokratičnih procesih 
pred osamosvojitvijo, deni-
mo legendarnega Ivana 
Omana, Francija Feltrina, 
Aleksandro Pretnar ... Nekaj 
časa je v Škofji Loki živel 
tudi Ivan Borštnar, eden od 
četverice JBTZ, ki jim je bilo 
konec osemdesetih let soje-
no na vojaškem sodišču. 

Zbornik zaznamuje leto obletnic
Leto 2015 je bilo leto obletnic in tudi v domoznanskem zborniku Loški razgledi so spomnili na nekatere med njimi. Sedemdeset let je minilo, kar se je 
končala druga svetovna vojna, in petsto let je od slovenskega kmečkega punta.

Urednica Loških razgledov Marija Lebar

Škofja Loka - V nedeljo, 31. julija, bodo ob 19.30 v Sokolskem 
domu v Škofji Loki odprli razstavo otroških risb Duša Rusi-
je, ki bo v mali galeriji občine odprta do 31. avgusta. Ob 20. 
uri bo sledil koncert otroškega ruskega pevskega zbora 
Otrada. Sirotišnica Otrada pri ženskem samostanu svetega 
Nikolaja Černoostrovskega v ruski regiji Kaluga vzgaja šte-
vilne generacije deklet, ki jim poleg dobre izobrazbe in mir-
nega otroštva daje tudi moralne družinske vrednote. S ci-
ljem vsestranskega razvoja osebnosti je vodstvo samostana 
odprlo tudi zborovski in koreografski studio. Pevski zbor 
Otrada je uspešno gostoval v številnih ruskih mestih ter po 
Evropi in zastopal Rusijo na številnih mednarodnih dogod-
kih. Vstop je prost!

Razstava in koncert ruske glasbe
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Nastja Bojić

Škofja Loka – »Mi, ki smo 
posejani naokoli v delcih, či-
gar meso leti prek zraka kot 
dežne kaplje, ponujamo naj-
globlje opravičilo vsem v tem 
civiliziranem svetu, moškim, 
ženskam in otrokom, saj 
smo se nenamerno pojavili v 
njihovih domovih, brez da bi 
vprašali za dovoljenje.« To je 
začetek pesmi v Siriji rojene-
ga palestinskega pesnika 
Ghayatha Almadhouna, ki 
nosi naslov Mi. Verze sodob-
nega poeta je recitiral Sirijec 
Alaa Al Ali, ki pravi, da je po-
ezija govor duše. Slovenski 

prevod je prebral Arne Zu-
pančič: »To je poezija, ki 
predstavlja širšo sliko, ne 
samo osebnoizpovedne, da 
vidiš tudi realnosti, ki obsta-
jajo zunaj medijske repre-
zentacije.«
Da je literatura tisto, kar je 
skupno vsem, kar nas pove-
zuje, združuje in v čemer se 

lahko prepoznamo ne glede 
na to, od kod prihajamo, 
meni organizatorka dogod-
ka Petra Čičić iz Kulturnega 
društva Grable, ki se je za ta 
projekt povezalo s Kultur-
nim društvom Gmajna. Pod 
pokroviteljstvom Občine 
Škofja Loka poleg omenje-
nih sodelujejo še drugi zavo-

di, društva in ustanove, po 
besedah vodje Sokolskega 
doma in koordinatorke pri-
reditev za škofjeloško obči-
no Katje Štucin pa so v leto-
šnji Bralnici želeli biti kar se 
da raznovrstni: »Skrbimo za 
kakovosten program, po-
membno pa se nam zdi 
tudi, da smo aktualni. Bra-
nje literature v več kot dese-
tih jezikih sredi srednjeve-
ške Škofje Loke je velik 
uspeh, še posebno ob takem 
obisku, saj vemo, da so lju-
dje na dopustu, kultura, 
sploh literatura, pa ne zani-
ma ravno vsakogar.« Na do-
godku je bralo šest udele-
žencev Evropske prostovolj-
ske službe, dva begunca, tu-
rist in štirje Slovenci, in si-
cer v arabščini, kurdščini, 
turščini, latvijščini, litovšči-
ni, portugalščini …, prevodi 
pa so bili v slovenskem ozi-
roma angleškem jeziku.
Večer v intimnem ambien-
tu je z branjem bolgarske 
basni sklenila Petra Meterc: 
»Zdi se mi, da ne poznamo 
literature iz držav, od koder 
prihajajo migranti, ne 
vemo, da tudi tam obstaja 
veliko umetnosti, literature. 
S tem projektom na plan 
privlečemo nekaj, česar lju-
dje ne poznajo, in ko to sli-
šijo v arabščini ali farsiju, 
nato pa še v slovenskem 
prevodu, dobijo vpogled v 
kulturo teh držav. Tega 
manjka in na ta način jim 
to skušamo približati.«

Ko spregovori literatura
Torkov večer na vrtu škofjeloškega Sokolskega doma je bil ponovno bralno obarvan. Bralnica je 
namreč gostila Migrantsko literaturo na glas: branje literature v nam manj poznanih jezikih.

Alaa Al Ali: »Jezik ni nič, poezija pa je vpogled v dušo ljudi.« / Foto: Tina Dokl

Nina Fehter

Škofja Loka – Nastopila bo v 
soboto, 27. avgusta, na naj-
primernejšem škofjelo-
škem prizorišču, ki je prav 
tako kot ona sama – edin-
stveno. Dogodek se bo na-
mreč odvil na grajskem 
dvorišču, ki se je v preteklih 
letih izkazalo kot izjemno 
prizorišče za tovrstne glas-
bene dogodke, še zlasti če 
se spomnimo predlanskega 
nastopa Laibach.
Josipa Lisac je pevka z več 
kot 40-letno kariero, izje-
mnim vokalom ter posebni-
mi interpretacijami in ne-
konvencionalnim slogom. 
Zgradila je svojo značilno 

pevsko in modno identiteto. 
Zahvaljujoč svoji predano-
sti, ustvarjalnim scenskim 
rešitvam in nadvse prepo-
znavnemu glasu je edin-
stvena osebnost v javnem 
življenju. Pravijo, da je ob 
njenih pesmih zorelo več 
generacij, njeno ime pa naj 
bi bilo mogoče najti tudi v 
učbenikih glasbene kulture 
pri razlagi pojma glas. Pe-
smi, ki jih izvaja, se nepre-
kinjeno razvijajo in pričajo 
o glasbeni igrivosti in odpr-
tosti, pri čemer je kakovost 
glavna konstanta. Josipa je 
izkušena, oblikovana ume-
tnica z jasnimi standardi. V 
Škofjo Loko prihaja s široko 
spremljevalno zasedbo, 

obljublja pa popotovanje po 
njenih uspešnicah, ki so na 
albumih, vse od kultnega 
prvenca Dnevnik jedne lju-
bavi pa do zadnjega Živim 
po svome. 
Za uverturo v čaroben večer 
na škofjeloškem gradu bo 
poskrbela glasbena razisko-
valka Mateja Gorjup, ki se 
kot pevka in pedagoginja vr-
sto let posveča poustvarja-
nju ljudskih pesmi različnih 
slovanskih narodov, s po-
sebnim poudarkom na ljud-
skem pesemskem izročilu 
slovenskega etničnega oze-
mlja. Zadnja leta intenzivno 
raziskuje neizrekljive zmo-
žnosti vokalnih izrazov. 
Glas in zvok jo zanimata v 

vsej svoji polnosti in prazni-
ni. Zvoki narave so eni nje-
nih prvih glasbenih sopotni-
kov, dandanes pa rada pose-
že tudi po elektronskih na-
pravah, ki so ji na voljo za 
ustvarjanje glasbe. O festiva-
lu lahko sicer več izveste na 
spletni strani (www.pisana-
loka.si) in družbenih omrež-
jih, kjer si lahko zainteresi-
rani preverijo letošnji izje-
mno raznolik program, ki 
bo polnil staro mestno jedro 
in okolico. Za pester zaklju-
ček poletja se v Škofji Loki 
očitno ni bati.

Edinstvena Josipa 
Lisac na gradu
Ob koncu poletja se v okviru festivala Pisana Loka obeta pester kulturno-
izobraževalno-športni program, namenjen vsem generacijam in okusom. 
Desetdnevno dogajanje, ki ga organizatorji letos podnaslavljajo Paleta 
doživetij, se bo zaključilo z gala koncertom ene največjih še živečih 
regijskih umetnic ta trenutek, glasbene dive Josipe Lisac.

Hrvaška glasbena diva 
Josipa Lisac / Foto: arhiv Josipe Lisac

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na vrtu Sokol-
skega doma, v pravi oazi sre-
di mesta, je že od 16. junija 
odprta Bralnica. Od torka do 
nedelje je odprta vsako po-
poldne (od 17. do 20. ure), 
ob torkih pa jo poživljajo ra-
znovrstni dogodki. 
Od odprtja Bralnice so se 
zvrstili že štirje, do konca av-
gusta jih bo še šest. Že da-
nes, 26. julija, vabi na Večer 
mlade poezije, ko se bodo 
predstavili mladi pesniki od 
blizu in daleč. Bralci se bodo 
lahko 1. avgusta srečali z Ja-

nezom Gartnerjem, avtor-
jem trilogije Praznina na-
predka, teden dni zatem se 
bo predstavila Revija nič, 
projekt dveh mladih Loča-
nov, Urbana Pirca in Tonija 
Mlakarja. Sledil bo torek z 
gledališko in video delavnico 
za otroke, sredi avgusta bodo 
lahko otroci (morda pa tudi 
odrasli) prisluhnili pravlji-
cam za lahko noč in izdelova-
li naprstne lutke, letošnjo 
Bralnico pa bodo znova skle-
nili s pisateljem Borutom 
Golobom in pogovorom o 
romanih na maturi 2017, 
Alamut in Krasni novi svet. 

Bralne in druge 
osvežitve

Gostja Bralnice na vrtu Sokolskega doma je bila tudi 
pisateljica Sonja Porle. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Največji ško-
fjeloški festival Pisana Loka, 
desetdnevni sklop priredi-
tev, ki želi popestriti dogaja-
nje v starem mestnem je-
dru, bo letos potekal od 18. 
do 27. avgusta. Že tretje leto 
zapored ga ob podpori Obči-
ne Škofja Loka pripravlja 
Zavod O, zavod škofjeloške 
mladine.
Ob koncu poletja se nam 
obeta pester kulturno-izo-
braževalni program, name-
njen vsem generacijam. Le-
tošnja novost so športne ak-
tivnosti, s katerimi organiza-
torji želijo nasloviti škofjelo-
ške športne navdušence. 
Med glasbenimi dogodki 
bodo nastopi hrvaške glasbe-
nice Josipa Lisac, metalcev 
Noctiferia, kultnih Patetico, 
klasičnih Amadeo, nastopil 

bo Miki Solus in še nekateri 
drugi prepoznavni izvajalci. 
Na sporedu bo tudi veliko 
uličnih predstav, med kateri-
mi velja omeniti aktualno in 
svežo Novo religijo. Predsta-
va v izvedbi KUD Ljud (se še 
spominjate invazije rožnatih 
'vesoljcev'?) je zamišljena 
kot družbena satira o sodob-
nem človeku oziroma o nje-
govem dojemanju transcen-
dence in soočanju z osnovni-
mi ontološkimi vprašanji, ki 
je še vedno pod vplivom 
osrednjih treh monoteiz-
mov, kot da se križarske voj-
ne niso nikoli končale. Pe-
ster bo otroški del festivala 
– od otroških predstav, kon-
certov, delavnic, ur pravljic 
in knjižnih uric pa vse do 
otroškega kina. Obetajo se še 
okrogle mize, fotografske 
razstave, skupinsko pletenje, 
tehnične ustvarjalnice. 

Loka bo spet pisana

Na dogodku je bralo šest udeležencev Evropske 
prostovoljske službe, dva begunca, turist in 
štirje Slovenci, in sicer v arabščini, kurdščini, 
turščini, latvijščini, litovščini, portugalščini …, s 
prevodi v slovenskem oziroma angleškem jeziku.

Škofja Loka - Že nekaj poletij zapored v Škofji Loki organizi-
rajo turistične oglede mesta. Obiskovalcem, pa naj gre za 
domačine, domače ali tuje turiste, na sobotnih ogledih v 
juliju in avgustu vodiči odstrejo tudi skrivnosti loških le-
gend. Zakaj je v škofjeloškem grbu zamorec s krono? Kdo je 
nesrečno padel s Kamnitega mostu? Kdo ali kaj so loške 
smojke? Zakaj Škofji Loki rečemo tudi Pisana Loka? Brez-
plačnim vodenjem po mestnem jedru se je mogoče pridru-
žiti vsako soboto ob 10. uri. Zbirno mesto je na glavni avto-
busni postaji v Škofji Loki. Kot novost so letos dodali ustvar-
jalne rokodelske delavnice z domačimi mojstri rokodelci. Za 
ogled starega mestnega jedra in ustvarjanje na rokodelskih 
delavnicah pa si je treba vzeti približno poldrugo uro časa. 

Vsako soboto turistični ogled Škofje Loke



6

Občina Gorenja vas - Poljane

Loški glas, torek, 26. julija 2016

O
B

Č
IN

A 
G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

P
O

LJ
AN

E
, 

P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

E
S

TA
 8

7
, 

G
O

R
E

N
JA

 V
AS

Mateja Rant

Hotavlje – "Pločniki pome-
nijo veliko pridobitev za Ho-
tavlje, saj jih doslej na tem 
delu sploh ni bilo," je pou-
darila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec. 
Skozi naselje bodo tako po 
novem uredili pločnike v 
dolžini dobrih 450 metrov. 
Ta čas so že postavili robni-
ke, v prvi polovici avgusta pa 
naj bi sledilo asfaltiranje. 
"Naša želja je, da bi končali 
do sredine avgusta, ko imajo 
v tem kraju semanji dan."
Umeščanje pločnikov v pro-
stor je bilo zelo zahtevno in 
je zato trajalo precej časa, saj 

je bilo po besedah Elizabete 
Rakovec med drugim treba 
prestaviti kozolec v neposre-
dni bližini ceste. Zemljišča 
pa jim je uspelo odkupiti že 
v preteklih letih. Pločnik gra-
dijo zgolj na eni strani ceste 
od odcepa k cerkvi sv. Lo-
vrenca do regionalne ceste. 
Na približno polovici bodo 
namesto klasičnega dvignje-
nega pločnika uredili ploč-
nik v isti ravnini s cesto, 
označili pa ga bodo z ločilno 
črto, je pojasnila Elizabeta 
Rakovec in dodala, da gre za 
prvo lokacijo v občini, kjer 
bodo pločnike uredili na tak 
način. Naložba bo vredna 
približno 120 tisoč evrov.

Pešci bodo varnejši
Na Hotavljah se bodo kmalu razveselili pločnikov 
ob glavni cesti skozi naselje.

Na Hotavljah gradijo pločnike. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas – "Prišel sem z 
velikimi pričakovanji in sem 
zelo vesel, da me niso razo-
čarali," je bil nad kmetijo 
Pustotnik, na kateri se poleg 
živinoreje že več kot dve de-
setletji ukvarjajo tudi s sirar-
stvom, navdušen Phil Ho-
gan. Poseben vtis je nanj 
naredilo dejstvo, da se na 
kmetiji ukvarjajo s toliko 
različnimi dejavnostmi. V 
sirarni Pustotnik poleg la-
stnega kravjega mleka pre-
delujejo tudi kozje in ovčje 
mleko z okoliških kmetij, 
zaradi česar je po Hogano-
vih besedah edinstvena v 
osrednji Evropi. "Čestitke 
vsem zaposlenim na kmeti-
ji, ki pomeni velik doprinos 
za lokalno gospodarstvo," je 
še dejal Hogan.
Komisarja je na obisku v 
Poljanski dolini gostil kme-
tijski minister Dejan Židan, 
na turistični kmetiji Ljubica 
pa se je sestal tudi s svetom 
za kmetijstvo in podeželje, 
ki je posvetovalni organ mi-
nistra Židana. Židan mu je 
ob tej priložnosti podrobne-
je predstavil razmere v slo-
venskem kmetijstvu in 
ukrepe, ki jih izvajamo pri 
nas. Pri tem je poudaril po-

sebnosti in težke pogoje 
kmetovanja, ki jih imajo 
kmetijska gospodarstva v 
Sloveniji, saj jih večina po-
teka na območjih z omeje-
nimi dejavniki. To se je lah-
ko prepričal tudi na turistič-
ni kmetiji Ljubica, ki so jo 
izbrali načrtno, saj gre za 
kmetijo na hribovitem ob-
močju, na kateri se ukvarja-
jo tudi z dopolnilno dejav-
nostjo. Komisar Hogan je 
ob tem dejal, da skuša ko-
misija pomagati pri razvoju 
podeželja in mu vdahniti 
vitalnost, pri čemer je po-
membna tudi integracija 
dobrih praks, na podlagi ka-
terih je potem mogoče 
ustvarjati dodano vrednost. 
Posebno pomembni so po 
njegovih besedah mladi 
kmetje, ki jim bo namenil 
posebno pozornost tudi s 
finančnimi ukrepi. Napre-
dek napoveduje tudi na po-
dročju poenostavitev neka-
terih postopkov, da bi tako 
zmanjšali administrativno 
breme, s katerim se soočajo 
kmetje.
Komisarju Hoganu se je v 
Gorenji vasi pridružila tudi 
evropska komisarka za pro-
met Violeta Bulc in skupaj 
sta predstavila tudi nove pri-
stope pri spodbujanju traj-

nostnega razvoja podeželja 
in koncept 'pametnih vasi'. 
Violeta Bulc je pojasnila, da 
pripravljajo skupen pristop 
k učinkovitejšemu povezo-
vanju podeželja in urbanih 
naselij na področju mobil-
nosti in digitalizacije. Kot 
glavni izziv je poudarila iz-
boljšanje logističnih mrež, 
da bi dosegli nižjo ceno logi-
stičnih storitev in tako pove-
čali konkurenčnost in pre-
točnost izdelkov, in da bi bili 

lokalni izdelki bolje predsta-
vljeni na regionalni in glo-
balni ravni. Hogan pa je po-
udaril, da razvoj podežel-
skih območij lahko zagoto-
vimo le z zagotavljanjem vi-
talnih storitev, ki so dosto-
pne prebivalcem mest, tudi 
ljudem na podeželju. To je 
glavni cilj projekta pame-
tnih vasi, s katerim želijo 
ustvarjati nove priložnosti 
za ljudi, ki živijo na podežel-
skih območjih.

Nove priložnosti  
za podeželje
Ob prvem uradnem obisku v Sloveniji je evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil 
Hogan obiskal Poljansko dolino, kjer si je med drugim ogledal kmetijo Pustotnik. 

Evropskemu komisarju Philu Hoganu so v Gorenji vasi 
predstavili kmetijo Pustotnik, ki se ukvarja s proizvodnjo 
sirov in drugih mlečnih izdelkov. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Gorenja vas – Novo gasilsko 
vozilo, ki so ga v Prostovolj-
nem gasilskem društvu 
(PGD) Gorenja vas uradno 
prevzeli sredi julija, je v prvi 
vrsti namenjeno posredova-
nju ob požarih v večjih indu-
strijskih objektih, ima pa 
tudi ogromno druge opreme 
za tehnično reševanje. Po be-
sedah predsednika PGD Go-
renja vas Gregorja Stanonika 
je novo vozilo, s katerim so 
nadomestili prejšnjo dobre-
ga četrt stoletja staro cister-
no, opremljeno s šesttisočli-
trskim rezervoarjem za po-
žarno vodo ter petstolitrskim 
rezervoarjem za penilo, čr-
palka pa omogoča pretok 
3500 litrov vode na minuto.
Naložba v novo vozilo je bila 
vredna 240 tisoč evrov. Veči-
no denarja so zbrali s prosto-
voljnim delom in prostovolj-
nimi prispevki, 82 tisoč 

evrov pa je zagotovila občina. 
Njihova enota je tako po no-
vem opremljena z dvema ci-
sternama, s katerima lahko 
posredujejo ob vseh tipih ne-
sreč, razen tega pa imajo 
tudi vozilo za prevoz moštva 
in celo starodobnika, to je 
prvo društveno gasilsko avto-
cisterno, ki so jo lani po 14 

letih spet pripeljali v domačo 
garažo. A čeprav veljajo za 
eno izmed najbolje opre-
mljenih gasilskih enot v ob-
čini, se že vrsto let stiskajo v 
dveh kletnih garažah zadru-
žnega doma v Gorenji vasi, 
saj nimajo lastnega gasilske-
ga doma. Starega so morali 
namreč zaradi dotrajanosti 

podreti pred več kot šestde-
setimi leti. Želijo si sodobne-
ga gasilskega doma s štirimi 
garažami. "Naložba bo vre-
dna vsaj sto tisoč evrov. Ra-
čunamo tudi na finančno 
pomoč občine, a verjetno 
bomo morali glavnino de-
narja zbrati sami, pri čemer 
tako kot pri gasilskem vozilu 
računamo na radodarnost 
občanov," je pojasnil Stano-
nik in dodal, da si v društvu 
želijo, da bi nov dom stal do 
leta 2020, ko bodo praznova-
li 120-letnico obstoja društva. 
Pred časom so že naredili 
velik korak bliže h gradnji 
novega gasilskega doma s 
podpisom tripartitne me-
njalne pogodbe med občino, 
društvom in Markom Stano-
nikom za zemljišče v Se-
stranski vasi. Idejni načrt za 
nov dom že imajo, do konca 
leta pa naj bi pridobili tudi 
gradbeno dovoljenje, je kon-
čal Gregor Stanonik.

Zbirajo denar za nov dom
V Prostovoljnem gasilskem društvu Gorenja vas so sredi julija uradno prevzeli novo gasilsko vozilo 
GVC-24/60. Njihova želja zdaj ostaja gradnja gasilskega doma, za katerega jim je že uspelo pridobiti 
zemljišče.

V PGD Gorenja vas so sredi julija tudi uradno prevzeli novo 
pridobitev, gasilsko vozilo GVC-24/60. / Foto: Primož Pičulin

Poljane – V okviru ukrepov za poplavno zaščito Poljan obči-
na ta čas obnavlja most čez Ločivnico v Poljanah. V sklopu 
obnove so obenem poglobili in tlakovali strugo potoka v 
skladu s pogoji republiške agencije za okolje, je pojasnila 
direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec. Naložba, ki 
gre počasi h koncu, saj so v preteklih dneh novi most že 
asfaltirali, je vredna dobrih sto tisoč evrov.

Most že skoraj končan
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Gorenja vas, Poljane – Na območju Poljan in Gorenje vasi 
bodo predvidoma v jesenskih mesecih uredili modre cone 
in uvedli kratkotrajno, največ dve uri dolgo brezplačno par-
kiranje. V Poljanah bodo modre talne označbe zarisali na 
parkiriščih ob Vidmu, v Gorenji vasi pa pred Mercatorjevo 
trgovino. Cone brezplačnega celodnevnega parkiranja na 
območju Poljan bodo še naprej na voljo pred Kulturnim cen-
trom slikarjev Šubic in pred pokopališčem v Poljanah, v Go-
renji vasi pa na parkirišču pod Sokolskim domom in na par-
kirišču za novo avtobusno postajo ob gorenjevaški obvozni-
ci, so pojasnili pri občini. Parkiranje bo še vedno brezplačno 
na vseh parkiriščih na območju občine, na conah kratkotraj-
nega parkiranja pa bo moral voznik ob prihodu namestiti 
oznako začetka parkiranja na vidnem mestu na armaturni 
plošči pod vetrobranskim steklom. 

Jeseni modre cone
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Mateja Rant

Zapreval – Letošnje pohode 
so naslovili Od cvetja do je-
seni – začnejo namreč v ju-
niju s pohodom ob dnevu 
državnosti, nadaljevali pa 
bodo v začetku avgusta s po-
hodom ob Dnevu oglarjev. 
"Letos smo pripravili še en 
pohod sredi maja, poimeno-
van S pesmijo, s katerim 
smo zaznamovali konec 
smučarske in začetek poho-
dniške sezone na Starem 
vrhu," je pojasnil Janez 
Šturm. Zadnji pohod je 31. 
oktobra po Valentinovi poti. 
Tudi letos bodo vsi, ki se 
bodo udeležili vseh treh po-
hodov, sodelovali v nagra-
dnem žrebanju, kjer si lah-
ko prislužijo tudi sezonsko 
smučarsko vozovnico za 
Smučišče Stari vrh. Vse tri 
pohode lahko posamezniki 
izpeljejo tudi v lastni režiji, 
le v gostilni Blegoš morajo 
prevzeti kartonček, na kate-
rem zbirajo žige.
Naslednji letošnji organizi-
ran pohod bo 7. avgusta ob 
dnevu oglarjev, in sicer po 
pohodniški poti Med gora-
mi. Omenjena pot je nekoli-
ko zahtevnejša, opozarjajo v 
TD Stari vrh, prehoditi pa jo 
je mogoče v štirih do šestih 
urah. Izhodišče je na parki-
rišču Grebljica na Starem 
vrhu, od koder pot vodi 
mimo prizorišča Dneva 
oglarjev na gozdno pot, kjer 
sledi rahel spust proti Čete-

ni ravni. Nad cerkvijo sv. 
Brikcija se zavije desno pro-
ti vasi Podvrh. Le malo na-
prej se odprejo prekrasni 
panoramski pogledi na Po-
ljansko dolino, pa tudi proti 
Notranjski in Primorski, 
razlagajo v društvu. Pot nato 
zavije v gozd in se enako-
merno vzpenja vse do prve-
ga razcepa, kjer se lahko po-
hodniki odločijo za krajšo 
ali daljšo traso. Krajša trasa 
vodi čez Mladi vrh in naprej 
čez Stari vrh na cilj. Po dalj-
ši trasi pa pohodniki nada-

ljujejo proti Koprivniku do 
vojaške ceste in naprej proti 
razcepu med Blegošem in 
Koprivnikom. Tu se je mo-
goče vzpeti še na "poljanski 
Triglav", Blegoš, sicer pa je 
na razpotju mogoče zaviti 
desno na Planinsko pot in 
nazaj čez Koprivnik in Mla-
di vrh na Stari vrh. Na raz-
gledni točki na Starem vrhu 
je mogoče uživati v čudovi-
tih pogledih, ki sežejo vse 
od Ljubljane in Snežnika do 
Nanosa in Primorske. V Lo-
garjevi koči pohodnike čaka 

pogostitev, nato pa sledi 
spust po planinski poti do 
Gostišča in penziona Stari 
vrh.
Ob vračanju prvih pohodni-
kov se bo na Starem vrhu že 
začela prireditev Dan oglar-
jev s kulturno-etnografskim 
programom in slovesnim 
prižigom kope ob 15. uri. 
Ogledati pa si bo mogoče 
tudi spravilo lesa ter posta-
vljanje kope in prikaz oglar-
jenja, pripravili bodo še raz-
stavo starih motornih žag in 
orodja.

Od cvetja do jeseni
Na Starem vrhu in v njegovi okolici so člani Turističnega društva (TD) Stari vrh uredili več krožnih 
pohodniških poti, po katerih vsako leto pripravijo tudi tri organizirane pohode.

Utrinek z dosedanjih pohodov po Starem vrhu / Foto: Janez Dolenc

Mateja Rant

Poljane – "Trim steza je že 
od začetka dobro obiskana, 
nekateri so jo preizkusili, še 
preden je bila uradno odpr-
ta," je z odzivom občanov 
zadovoljen predsednik Špor-
tnega društva Poljane David 
Oblak. O projektu, s katerim 
bi povezali vse člane društva 
in tudi druge občane, je za-
čel razmišljati že takoj ob 
prevzemu vodenja društva. 
"Pri nas je močna tekaška 
sekcija, ki združuje štiride-
set tekačev. Z njihovo po-
močjo in ob pomoči števil-
nih prostovoljcev nam je 
uspelo uresničiti ta projekt."
Začetek in konec trim steze 
na Golavi je na travniku na-
sproti cerkve v Poljanah. Ta 
čas so uredili osem postaj, 
na katerih je mogoče izvajati 
različne raztezne in krepil-
ne vaje, od preskakovanja 
ovir, dvigovanja trupa, ple-
zanja po vrvi in lestvi do 

hoje po gredi in podobno. 
Pravilno izvajanje vaj so po-
nazorili na prikaznih tablah, 
ki jih krasijo duhovite ilu-
stracije Borisa Oblaka. Trim 
steza je namenjena špor-
tnim navdušencem vseh sta-
rosti, od najmlajših do naj-
starejših. "Mimo trim steze 
na sprehode vodijo tudi 
otroke iz Vrtca Poljane, zato 

smo na njihovo željo dodali 
oviro, prilagojeno prav naj-
mlajšim," je pojasnil Oblak. 
Sočasno z ureditvijo trim ste-
ze so obnovili tudi hiško, ki 
jo ima društvo na Golavi, 
med drugim so zamenjali 
okna in zunanje lesene oblo-
ge. Večino dela so opravili s 
prostovoljnim delom članov 
in drugih občanov.

Trim steza, poudarjajo v 
društvu, ponuja zdravo za-
bavo za vsakogar. Na trim 
stezi tečemo, skačemo, se 
vzpenjamo, dvigujemo bre-
mena, se urimo v gibčnosti 
in spretnosti, pridobivamo 
ravnotežje … Še zlasti po-
trebne in koristne so v dana-
šnjem času vaje, ki nas pri-
pravijo za ustrezno ravnanje 
v nepredvidljivih situacijah, 
saj krepijo in ohranjajo naše 
psihofizične in motorične 
sposobnosti, so razložili. Na 
vseh gimnastičnih orodjih 
mora vadeči premagovati 
silo teže lastnega telesa, zato 
je to tudi najbolj naraven na-
čin pridobivanja moči. 
"Trim steze so oblikovane 
tako, da jih lahko uporablja-
mo brez predhodnega zna-
nja, nadzora ali vodenja, če-
prav se je koristno o vajah, 
njihovi izvedbi in priporoči-
lih posvetovati s strokovnja-
ki," še svetujejo v Športnem 
društvu Poljane.

Zdrava zabava za vsakogar
Člani Športnega društva Poljane so pred časom na Golavi uredili novo trim stezo. Na dober kilometer 
dolgi progi je treba premagati osem ovir, prihodnje leto bodo dodali še eno.

Na Golavi so uredili trim stezo z osmimi postajami. 

Mateja Rant

Gorenja vas – Prvi bolšji se-
jem so v Gorenji vasi pripra-
vili na drugo junijsko sobo-
to, pri čemer so na stojnicah 
svoje stvari najprej ponudili 
člani društva, je pojasnila 
predsednica TD Gorenja vas 
Lea Bašelj. "Mnogi imamo 
namreč doma stvari, ki jih 
ne uporabljamo več, komu 
drugemu pa lahko pridejo 
prav," je razložila in dodala, 
da so bolšji sejem krajani 
sprejeli z navdušenjem in so 
bili še pobudniki sejma sami 
presenečeni, koliko stvari je 
zamenjalo lastnika.
Na bolšji sejem lahko vsak 
prinese starine, ure, znam-
ke, knjige, kmečko orodje in 
razne drobnarije, ki jim 
doma delajo gnečo, drugi pa 
v njih še vedno vidijo upo-
rabno vrednost. "Stvari, ki bi 

jih ljudje želeli prodati na 
bolšjem sejmu, lahko prine-
sejo v naše društvo že prej, 
saj mi poskrbimo tudi za 
skladiščenje," je pojasnila 
Lea Bašelj. Vsak mora plačati 
akontacijo, od katere en ozi-
roma dva evra namenijo za 
delovanje društva. Na stojni-
cah se znajde vse od zimske 
športne opreme do bele teh-
nike in kuhinjskih aparatov 
ter otroških oblačil in igrač, 
pa tudi računalniki in okra-
sni predmeti, je ponudbo 
predstavila Lea Bašelj. V 
okviru julijskega bolšjega 
sejma so pripravili tudi otro-
ške delavnice, ki so jih ljudje 
prav tako dobro sprejeli, tako 
da nameravajo s tem nada-
ljevati. "Medtem namreč 
starši lahko v miru pogledajo 
stvari in se odločijo," pravi 
Lea Bašelj. Naslednji bolšji 
sejem bo 13. avgusta.

Številni predmeti 
zamenjajo lastnika
V Turističnem društvu (TD) Gorenja vas so v 
začetku julija pripravili že drugi bolšji sejem, ki 
bo odslej vsako drugo soboto v mesecu.

V Gorenji vasi se vsako drugo soboto v mesecu odvija 
bolšji sejem. / Foto: arhiv TD Gorenja vas

Mateja Rant

Žirovski Vrh – V Turistič-
nem društvu Žirovski Vrh 
bodo konec tedna pripravili 
tradicionalno prireditev Pra-
znik žetve. Rdečo nit pred-
stavlja prikaz kmečkih opra-
vil, kot so žetev, mlačev, či-
ščenje žita in drugih, ki so 
bila v preteklosti del življe-
nja naših prednikov, danes 
pa o njih vemo zelo malo. 
Ob etnološkem delu pa pri-
reditev vedno obogatijo še z 
bogatim kulturno-zabavnim 
programom, stojnicami, 
ustvarjalnimi delavnicami 
ter ogledi kraja in njegovih 
znamenitosti, pa tudi kuli-
narično ponudbo.
Letošnja prireditev se bo za-
čela že v petek s Petkovo 
pumpo, ko v sodelovanju z 
radijema Veseljak in Aktual 
pripravljajo žur za mlade. V 
soboto si bo mogoče ogleda-

ti domačo kmečko igro Za-
rečenega kruha se največ 
poje avtoric Antonije Oblak 
in Lucije Kavčič, sledila bo 
zabava z ansamblom Smeh. 
Vrhunec prireditve predsta-
vlja nedeljsko dogajanje. Že 
dopoldne se bo mogoče pri-
družiti vodenemu ogledu 
utrdbe Rupnikove linije na 
Golem vrhu ali sprehodu od 
Bukovca do mahovite med-
vedke Štefke. Od 11. ure da-
lje si bo na stojnicah mogo-
če ogledati ponudbo doma-
če in umetnostne obrti, pri-
pravili pa bodo tudi zabavne 
skupinske igre ob šotoru. 
Ob 15. uri se bo začel kultur-
no-etnološki program, od 
17. ure dalje pa se bo mogo-
če zabavati ob zvokih an-
sambla Nemir. Ob 20. uri 
bodo ponovili igro Zareče-
nega kruha se največ poje, 
nato pa se bo nadaljevala za-
bava z ansamblom Nemir.

Praznik žetve
Tradicionalna etnološka prireditev Praznik žetve 
na Žirovskem Vrhu, v okviru katere vsako leto 
obiskovalcem poskušajo približati življenje na 
podeželju nekoč, bo letos potekala kar tri dni.
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Ana Šubic

Železniki – V Železnikih so 
1. julija s slavnostno akade-
mijo počastili občinski pra-
znik, ki ga sicer praznujejo 
30. junija, na dan, ko so bili 
leta 973 v posebni darilni li-
stini prvič omenjeni kraji iz 
Selške doline. Letošnjo slo-
vesnost je še zlasti zazna-
moval podpis listine o po-
bratenju s hrvaškim me-
stom Lepoglava, ki sta jo 
podpisala župana Anton 
Luznar in Marijan Škvarić. 
"Temelj našega sodelovanja 
so ves čas ljudje," je ob pod-
pisu listine poudaril župan 
Škvarić ter spomnil na več-
letno sodelovanje klekljaric 
in pihalnih orkestrov obeh 
mest in nedavni obisk žele-
znikarskega cerkvenega 
pevskega zbora v Lepoglavi, 
medtem ko so na tokratni 
slovesnosti v Železnikih go-
stili lepoglavski tamburaški 
orkester Biseri Kamenica.
Občini bosta z nadaljnjim 
sodelovanjem postali še bo-
gatejši, sta prepričana župa-
na. Sporazum o pobratenju 
predstavlja tudi podlago za 
prijavo na evropske razpise 
za program Evropa za drža-
vljane. Komisija za medna-

rodno sodelovanje pri Obči-
ni Železniki namerava jese-
ni pripraviti kandidaturo na 
temo razvoja kulturne in 
naravne dediščine na pode-
želju. "Z Lepoglavo imamo 
namreč skupno točko – čip-
ko, ki jo je njim že uspelo 
uvrstiti na Unescov seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne. To tematiko bi razvijali 
tudi na naslednjih Čipkar-

skih dnevih v Železnikih," 
je pojasnil predsednik komi-
sije in podžupan Matej Šu-
bic.
Na letošnji slovesnosti je žu-
pan Luznar podelil sedem 
občinskih priznanj. Častni 
občan je postal Franc Golija 
iz Selc za življenjsko delo na 
gospodarskem in družbe-
nem področju. Njegovo li-
varsko podjetje Alpmetal 
danes daje kruh več kot 
osemdesetim zaposlenim, 
kar 99 odstotkov prometa 
pa ustvari na tujem, in sicer 
v avtomobilski industriji. 
Golija, sicer pranečak Ivana 
Groharja, se rad vrača v ro-
dne Heblarje nad Sorico, 
kjer vneto skrbi za Groharje-
vo domačijo. Veliko truda in 
sredstev vlaga v turistične in 
kulturne objekte v Sorici in 
na Soriški planini, kjer je 
leta 1998 prevzel smučišče. 
V Sorici je poseben pečat 
pustil s prenovo zadružnega 
doma v Gostišče Macesen, 
ki so jo izvedli z javno-za-
sebnim partnerstvom. »Po-
nosen sem na to, da nam je 
uspelo v dolini narediti ne-

kaj dobrega predvsem za 
prihodnje rodove, da bi mla-
di razumeli, da so v Selški 
dolini lepi kraji, da bi jih 
znali ceniti in bi v njih tudi 
radi živeli,« je dejal Golija in 
dodal, da je hvaležen za po-
zornost, izkazano z najviš-
jim občinskim priznanjem. 
Poudaril je še, da je projekte 
uresničeval z močno podpo-
ro družine, še zlasti žene 
Marjetice, in zaposlenimi v 
Alpmetalu, ki so projekte 
pomagali ustvarjati.
Plaketo občine je župan po-
delil Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu Rudno ob 
90-letnici delovanja in Fran-
cetu Benediku za dolgoletno 
ustvarjalno delo na različnih 
področjih življenja. Fotograf 
Andrej Tarfila je prejel pri-
znanje občine za izjemne 
dosežke v letu 2016. Pri-
znanj za življenjsko delo 
prostovoljcev sta se razvese-
lila klekljarica Jožefa Mar-
kelj in gasilec Sašo Gartnar, 
Lovska družina Selca pa je 
ob 70-letnici prejela prizna-
nje občine za aktivno delo-
vanje društev. 

Pobrateni z Lepoglavo
Občina Železniki se je ob občinskem prazniku pobratila s hrvaškim mestom Lepoglava. Letos so 
podelili sedem občinskih priznanj. "Ponosen sem, da nam je uspelo v dolini narediti nekaj dobrega 
predvsem za prihodnje rodove," je dejal častni občan Franc Golija. 

Letošnji občinski nagrajenci: Andrej Tarfila, France Benedik, Janez Habjan, ki je prevzel 
priznanje za Lovsko družino Selca, Franc Golija, župan Anton Luznar, Jožefa Markelj, Sašo 
Gartnar in Matija Šolar s priznanjem za PGD Rudno / Foto: Tina Dokl 

Listino o pobratenju Železnikov in Lepoglave sta podpisala 
župana Anton Luznar in Marijan Škvarić. / Foto: Tina Dokl

Prvega julija smo s slavno-
stno akademijo sklenili niz 
prireditev ob občinskem pra-
zniku, ki je bil letos nedvo-
mno nekaj posebnega. Pod-
pisali smo listino o pobrate-
nju s hrvaško občino Lepo-
glava, s čimer smo kronali 
večletno vzorno sodelovanje 
klekljaric in turističnih delav-
cev ter nadgradili pobratenje 
med Pihalnim orkestrom 
Alples in Limeno glasbo Le-
poglava iz leta 2012. S pobra-
tenjem se nadejamo še bolj-
šega sodelovanja na kultur-
nem, športnem in gospodar-
skem področju. Seveda smo 
tudi letos podelili priznanja 
občinskim nagrajencem ter 
učencem oziroma dijakom, 
ki so bili vsa leta šolanja 
odlični. Vsem še enkrat is-
krene čestitke.
Prav tako bi se na tem me-
stu zahvalil prizadevnim 
klekljaricam in turističnim 
delavcem, ki so v zadnjih 
mesecih vložili veliko časa 
in truda v organizacijo prire-
ditev, s katerimi ohranjajo 
klekljarsko in tudi drugo de-
diščino, obenem pa so sode-
lovali tudi na čipkarskih pri-
reditvah izven domače obči-
ne. Vsakoletni Čipkarski 
dnevi, ki imajo izjemen po-
men za naše kraje, so sredi 
meseca znova ponudili bo-
gat program in privabili šte-
vilne obiskovalce. Našo kle-
kljarsko dediščino so konec 
junija predstavili tudi na 
svetovnem čipkarskem kon-
gresu v Ljubljani, obenem 
so v Železnikih pripravili 24 
ur klekljanja in več razstav, 
v času kongresa pa je naše 
kraje obiskalo veliko kon-
gresnih gostov. Prav tako 
velja pohvaliti učenke in 
učence čipkarske šole Žele-

zniki, ki pod mentorstvom 
Irene Benedičič uspešno so-
delujejo na tekmovanjih: 
sredi junija so se znova izka-
zali na državnem prvenstvu 
v Idriji, seveda pa so bili 
uspešni tudi na zadnjem 
klekljarskem tekmovanju v 
Železnikih.
V poletnem času v občini 
običajno oživijo številna 
gradbišča. Na Studenem 
tako gradijo pločnik, zaradi 
česar je bilo treba vzpostavi-
ti polovično zaporo. Lepo 
napreduje tudi asfaltiranje 
občinskih cest, začeli smo z 
izgradnjo kanalizacije in ob-
novo vodovoda, ki sta pred-
videni na več mestih v Žele-
znikih, po prvem avgustu 
nas čaka še dokončanje igri-
šča v Dolenji vasi. Večna-
menski objekt s sanitarijami 
in garderobo, otroško igri-
šče in parkirišče bodo pred-
vidoma zgrajeni do konca 
oktobra.
Poletje se počasi preveša v 
drugo polovico. Želim vam, 
da si v prostih dneh nabere-
te novih moči za izzive, ki 
vas čakajo jeseni.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Oživela so gradbišča

Anton Luznar

Že pred tem so se v sklopu 
Čipkarskih dnevov zvrstili 
lovski večer, otroški živ žav s 
čarovnikom Tonijem, nogo-
metna tekma ledik–oženje-
ni, prikaz dvesto let starega 
ljudskega običaja 'pobiranja 
kranceljnov' … Odprtje leto-
šnje prireditve v kulturnem 
domu je popestril priznani 
tenorist Janez Lotrič s pe-
smijo Nočni čuvaj, kustosi-
nja Muzeja Železniki Katja 
Mohorič Bonča pa je navzo-

čim predstavila zgodovino 
Čipkarskih dnevov, ki je čip-
karska prireditev z najdaljšo 
neprekinjeno tradicijo v Slo-
veniji. Omeniti velja tudi, da 
so predstavniki turističnega 
društva in čipkarske zadru-
ge že pred 54 leti zasnovali 
program, ki je osnova prire-
ditve še danes. Že na prvi 
prireditvi, tedaj sicer eno-
dnevni, so namreč pripravili 
čipkarsko razstavo, klekljar-
sko tekmovanje, sprevod, 
veselico in celo nogometno 
tekmo.

Čipkarski praznik 
v Železnikih
31. stran

Na razstavi v kulturnem domu so bile na ogled tudi 
mojstrovine pokojnih klekljaric. / Foto: Gorazd Kavčič

Železniki – Občina Železniki bo predvidoma do konca sep-
tembra na več lokacijah v Železnikih zgradila komunalno 
infrastrukturo. "Izbrani izvajalec, Komunalno podjetje Lju-
bljana, je dela na Češnjici, kjer so zgradili fekalni kanal in 
obnovili vodovod, že končal, trenutno pa gradnja poteka Na 
Kresu, kjer obnavljajo vodovod ter fekalno in meteorno ka-
nalizacijo," je pojasnila občinska svetovalka za komunalno 
dejavnost Saša Lazar. Gradbeni stroji bodo nato zabrneli še 
na Otokih (Pod Grivo), kjer bodo obnovili fekalno in mete-
orno kanalizacijo, na Jesenovcu načrtujejo kanalizacijo s čr-
pališčem in obnovo vodovoda, na Racovniku proti elektrarni 
pa bodo zagradili kanalizacijo s črpališčem. V sklopu inve-
sticije bodo avgusta v dražgoško šolo vgradili še čistilno 
napravo za trideset populacijskih enot.

Začeli graditi komunalno infrastrukturo

Na Kresu ta čas obnavljajo vodovod in kanalizacijo. 
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Ana Šubic

Železniki – "Igramo nogo-
met, plavamo, v mladinskem 
centru igramo igrice ... Prav 
nič mi ni dolgčas," nam je 
zaupal četrtošolec Nejc Luši-
na iz Dražgoš, ki se je letos 
prvič udeležil aktivnega var-
stva, ki so ga tudi to poletje 
pripravili v Javnem zavodu 
Ratitovec (JZR). Manca Kav-
čič, prav tako četrtošolka iz 
Dražgoš, se pa je aktivnih 
počitnic udeležila že lani: 
"Še posebno všeč mi je na 
bazenu, sicer pa smo igrali 
tudi odbojko na mivki, imeli 
vodne igre ... Morda se bom 
počitniških aktivnosti udele-
žila tudi konec avgusta."
V aktivnem varstvu se je v 
drugem tednu julija pod 
vodstvom animatorke Mla-
dinskega centra Železniki 
Jere Šuštar družilo osem 
otrok, v predhodnem tednu 
pa so aktivnosti zaradi pre-
majhnega zanimanja odpo-
vedali. "Od mnogih staršev 
slišim, da ne vedo, kam bi 
otroke dali med počitnica-
mi, zato bi pričakovala boljši 
obisk. Otrokom zagotavlja-
mo aktivno preživljanje pro-
stega časa, na voljo imajo 

odlično infrastrukturo: špor-
tno dvorano in športni park, 
bazen, mladinski center ... 
Za drugi del aktivnega var-
stva v zadnjih dveh tednih 
avgusta je dovolj zanimanja, 
zato izvedba ni vprašljiva. 
Otroci se nam še vedno lah-
ko pridružijo, varstvo zago-
tavljamo ob delavnikih med 
8. in 16. uro, potrebne pa so 
predhodne prijave," je poja-
snil direktor JZR Gregor 
Habjan.

Počitniške aktivnosti pa pri-
pravljajo tudi v mladinskem 
centru, ki prav tako sodi 
pod okrilje JZR. Julijske 
sredine popoldneve so tako 
otroci ob spremstvu anima-
tork lahko preživeli na ba-
zenu, 9. julija pa so zanje v 
sklopu tekme v jadralnem 
padalstvu Ratitovec Open 
na Studenem pripravili de-
lavnico, na kateri so spo-
znali padalsko opremo in 
potek tekme. Na vodne igre 

z gasilci ob športni dvorani 
vabijo 17. avgusta med 17. 
in 19. uro, 21. avgusta po 
10. uri pa na Soriško plani-
no, kjer tamkajšnji smučar-
sko-rekreativni center pri-
pravlja družinska doživetja, 
pri izvedbi pa bodo poma-
gale tudi animatorke mla-
dinskega centra. V sklopu 
iger JZR bodo 17. septem-
bra v Športnem parku Da-
šnica pripravili še igre mla-
dinskega centra. 
"Organizatorji otroških in 
družinskih dogodkov se lah-
ko obrnejo tudi na nas, saj 
so naši animatorji pripra-
vljeni pomagati pri izvedbi. 
Z Irmo Prevc na čelu skuša-
mo mednje pritegniti čim 
več dijakov in študentov pe-
dagoških smeri, mladi, ki so 
vključeni v program MEPI, 
pa lahko pri nas na prijeten 
način opravijo prostovoljne 
ure," je povedal Habjan. Po-
hvalil je še delovanje mla-
dinskega centra. "Mladi so 
ga lepo sprejeli. Ob popol-
dnevih tja prihaja od 10 do 
15 otrok, večinoma na dru-
ženje, med šolskim letom 
pa lahko tam naredijo do-
mačo nalogo ali dobijo učno 
pomoč."

Aktivne počitnice
Javni zavod Ratitovec in Mladinski center Železniki skrbita, da otrokom med počitnicami ni dolgčas.

V julijskem aktivnem varstvu se je pod vodstvom 
animatorke Jere Šuštar družilo osem otrok. Organizirali ga 
bodo tudi v drugi polovici avgusta.

Ana Šubic

Železniki – Župan Anton 
Lunznar je tudi letos na 
slavnostni akademiji ob 
občinskem prazniku pode-
lil priznanja devetošolcem 
in srednješolcem, ki so vsa 
leta šolanja imeli izjemen 
oziroma odličen uspeh. 
»Nadpovprečne uspehe ste 
dosegli z nadarjenostjo, 
pridnostjo in vztrajnostjo. 
Po zasluženih počitnicah 
vas bo pot vodila nabirat 
znanje na srednje in viso-
ke šole. Sprejmite nove iz-
zive, ki se odpirajo pred 

vami,« je župan nagovoril 
odličnjake in jim zaželel 
veliko uspeha tudi v priho-
dnje.
Priznanja je letos prejelo 
kar 27 učencev OŠ Železni-
ki: Gašper Benedičič, Mati-
ja Demšar, Blaž Frelih, Re-
beka Megušar, Maja Pe-
gam, Irena Pinterič, Lana 
Šmid, Rihard Šmid, Lora 
Štravs, Borut Božič, Laura 
Brišar, Špela Demšar, Bri-
na Habjan, Neli Kačar 
Šmid, Tjaša Oman, Manca 
Pintar, Meta Rejec, Estera 
Bešter, Deja Dolenc, Katja 
Luznar, David Pintar, Anita 
Podrekar, Ana Pratljačić, 
Nina Šmid, Vesna Tolar, 
Črt Vodopivec in Nikita Ko-
blar. Priznanj se je razvese-
lilo tudi šest srednješolskih 
odličnjakov: Neža Habjan, 
Andreja Koblar, Sara Ko-
kalj in Tina Pretnar, ki so 
obiskovale Gimnazijo Ško-
fja Loka, ter Matic Potočnik 
(Gimnazija Franceta Pre-
šerna Kranj, program eko-
nomska gimnazija) in Ma-
tija Rihtaršič (Šolski center 
Škofja Loka, Srednja šola 
za strojništvo). Župan je si-
cer odličnjake tudi letos 
razveselil z enodnevnim iz-
letom v Gardaland.

Priznanja odličnjakom
Priznanja kar sedemindvajsetim devetošolcem in šestim srednješolcem, ki so vsa leta šolanja imeli 
odličen uspeh

Osnovno šolo Železniki je letos zapustilo za cel razred odličnjakov. / Foto: Tina Dokl

Železniki – Kulturno in turistično društvo Vigenjc je leta 
2008 zasnovano Fužinarsko-kovaško pot nadgradilo z ure-
ditvijo parka na Klovžah, kjer so po novem na enem mestu 
zbrani opisi 23 znamenitosti v starem delu mesta. Doslej so 
namreč morali predstavitvene table pred znamenitosti po-
stavljati ob vsakem vodenju skupin, kar je po besedah pobu-
dnika poti in predsednika društva Anžeta Pegama postalo 
že precej moteče. »Po večletnih prizadevanjih smo našli 
primerno zemljišče in pridobili dovoljenje njegovega lastni-
ka ter soglasji ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije in občine. Leseno konstrukcijo, 
na kateri so table, so nam pomagali zasnovati domači arhi-
tekti in se lepo umešča v stari del Železnikov," je pojasnil. 
Park z opisi znamenitosti so odprli v sklopu letošnjih Čip-
karskih dnevov, zaradi stalne postavitve tabel pa se bo pot 
zagotovo dokončno prijela med domačini in obiskovalci, je 
prepričan Pegam. Kot pravi, so obiskovalci zelo presenečeni 
nad bogato zgodovino Železnikov.

Park železnikarskih znamenitosti

Pobudnik Fužinarsko-kovaške poti Anže Pegam v parku na 
Klovžah, kjer so odslej stalno postavljene table z opisi 23 
znamenitosti. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Občina Železniki in Domel sta se s skupnimi 
močmi lotila sanacije plazu za največjim železnikarskim 
podjetjem. "Plaz, ki se je sprožil že pred nekaj leti, ni zelo 
kritičen in ogrožajoč, so pokazale raziskave. Vendar pa od 
leta 2007 vsi Domelovi kupci upoštevajo tudi tveganje ne-
varnosti poplav in ob pogledu na plaz se postavlja vpraša-
nje, kakšna je nevarnost, da plazina zgrmi v vodo in zajezi 
strugo," je pojasnil župan Anton Luznar. Izvajalec, podjetje 
Rafael, je prejšnji teden začel s pripravljalnimi deli, najprej z 
ureditvijo skalne dostopne rampe čez strugo. V sklopu sa-
nacije bodo uredili odvodnjavanje v izogib eroziji in spodko-
pavanju v spodnjem delu, stabilizirali bodo plazino, v spo-
dnjem delu zasadili drevesa, v strmem zgornjem delu pa je 
predviden skalni rob, zaščiten z mrežo za preprečevanje 
proženja kamenja. Sanacija bo končana do konca avgusta, 
izvajalec pa bo čim več del skušal opraviti v tem in priho-
dnjem tednu, ko poteka tudi kolektivni dopust. Do plazu 
namreč dostopajo čez parkirišče, zaradi česar potrebujejo 
tudi nekaj praznih parkirnih mest.

Sanirajo plaz za Domelom

Železniki – Gradnja pločnika vključno z meteorno kanaliza-
cijo, javno razsvetljavo in uvozi na glavno cesto v novem 
delu naselja na Studenem poteka s polno paro. Ta mesec so 
na cesti vzpostavili polovično zaporo, kar je med vozniki 
povzročilo tudi nekaj nejevolje. "Z izvajalcem smo iskali 
možnost, da bi po zaključku del in ponoči na semaforju utri-
pala le oranžna luč, a elaborat za zaporo ceste tega ne omo-
goča. Prav tako se bo gradbeni odsek sčasoma še podaljšal 
in preglednost ne bo več zadostna, kar bi lahko privedlo tudi 
do prometnih nesreč, zato smo se odločili za ohranitev se-
maforja, ki bo deloval ves čas, so pa prilagodili intervale 
semaforja, da se promet odvija bolj tekoče. Izvajalec je 
obljubil, da bo z deli čim bolj pohitel. Zapora je sicer za zdaj 
predvidena do začetka septembra, občane pa prosimo za 
potrpežljivost in razumevanje," pravi župan Anton Luznar.

Gradnja na Studenem v polnem teku

Davča – Turistično društvo Davča in Prostovoljno gasilsko 
društvo Davča bosta tudi letos pripravila tradicionalno etno-
grafsko prireditev Dan teric, ki bo potekala 20. in 21. avgusta 
na domačiji pr' Vrhovc. Prvi dan, v soboto, se po 16. uri 
obeta zadnja tekma državnega prvenstva v ročni košnji, 
predvideno pa je tudi srečanje starodobnih avtomobilov in 
motorjev s Primorske in Gorenjske. Ob 18. uri bo premiera 
40-minutnega dokumentarnega filma Davča in lan, ki ga je 
posnel Janez Habjan, po 20. uri pa bo sledila še veselica z 
Ansamblom Roka Žlindre. Nedeljski program bo podoben 
kot v preteklih letih, začel se bo ob 12. uri s predstavitvijo 
stojnic domače obrti in kulinarike. V zabavnem delu bodo 
ob 14. uri nastopili Pihalni orkester Alples, železnikarske 
mažoretke, harmonikaši iz Cerkna in domačini s kulturnim 
programom. Ob 15.30 bo sledil prikaz predelave lanu od 
bilke do platna, po 17. uri pa bo obiskovalce zabaval ansam-
bel Novi spomini.

Terice znova vabijo v Davčo

Srednješolski odličnjaki z županom Antonom Luznarjem 
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Občina Žiri

Loški glas, torek, 26. julija 2016

Mateja Rant

Žiri – "Praznik je prilo-
žnost, da se ozremo na pre-
hojeno pot ter razmislimo 
tudi o izzivih in obetih za 
prihodnost," je zbrane na-
govoril župan Janez Žakelj. 
"Čeprav smo v zadnjem 
času pogosto priča prepi-
rom in neenotnosti, pa me 
veseli, da za nas Žirovce to 
ne velja," je poudaril in do-
dal, da so lahko v Žireh 
zgled učinkovitega delova-
nja in sodelovanja ter pre-
seganja političnih in dru-
gih delitev. »To se je poka-
zalo tudi, ko smo enotno 
nastopili prosti uničenju 
Alpine,« je spomnil in do-

dal, da dokler bodo znali 
tako sodelovati, lahko pre-
mostijo vse ovire.
Prihodnost po županovih 
besedah prinaša nove izzive, 
a verjame, da bodo Žirovci s 
svojo pridnostjo znali uspe-
šno odgovarjati na izzive 
časa. »Sredstev države je vse 
manj, evropska sredstva so 
le še lep spomin. Zato se 
bomo morali še bolj opreti 
na lastne moči.« S sodelova-
njem vseh občanov so konec 
lanskega leta sprejeli temelj-
ni dokument, ki nakazuje 
smer razvoja v občini, ki so 
ga poimenovali Vizija in 
strategija razvoja Žirov. »Če 
velja, da noben veter ni ugo-
den za ladjo brez cilja, po-

tem lahko rečem, da smo mi 
na dobri poti, saj smo cilj 
svoje ladje določili skupaj.« 
Ob prazniku pa so se veselili 
tudi že doseženega. Ob tem 
je župan posebej omenil od-
prtje kreativnega centra Mi-
zarnica, pri čemer je mla-
dim zaželel veliko kreativne-
ga druženja in odprte izme-
njave mnenj. Veliko je bilo 
storjenega tudi na področju 
zagotavljanja boljše poplav-
ne varnosti v kraju. Ta čas se 
odvija obnova zdravstvenega 
doma, v katerem bodo zago-
tovili boljše pogoje za delo 
dveh splošnih zdravnikov in 
pediatra, v prihodnjih mese-
cih bodo končali še energet-
sko sanacijo vrtca. Pred ča-

som so pripravili javno raz-
grnitev idejne zasnove za 
ureditev središča Žirov. 
"Verjamem, da bomo sku-
paj oblikovali lep in sodoben 
center, ki bo Žirovcem v po-
nos." Ob tem je župan pou-
daril, da pripravljajo še šte-
vilne nove projekte, med 
katerimi je omenil ureditev 
pločnikov na Selu, gradnjo 
športne dvorane in obvozni-
co. 
Župan se je posebej spo-
mnil še občinskih nagrajen-
cev. Veseli ga, da je toliko 
ljudi, ki znajo, hočejo in jim 
ni vseeno. »Treba je opozar-
jati nanje, saj nas zavedanje, 
kaj imamo, navdaja z opti-
mizmom.«

Veseli doseženega
Ob občinskem prazniku so v Kulturnem središču Stare Žiri pripravili slavnostno sejo občinskega 
sveta s podelitvijo priznanj letošnjim občinskim nagrajencem.
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Čeprav je v teh dneh zavla-
dalo že pravo počitniško raz-
položenje, na občini ne po-
čivamo. Odprti sta namreč 
dve veliki gradbišči pa tudi 
več manjših. Med večjimi 
naložbami je zanesljivo tre-
ba omeniti energetsko sana-
cijo vrtca, s katero bomo v 
vrtcu pridobili tudi več pro-
stora. A to ne gre hitro, vsak, 
ki je kdaj adaptiral vsaj maj-
hen prostor, se najbrž zave-
da, da je s tako velikim 
objektom še toliko več skrbi. 
Streha sicer že dobiva konč-
no podobo, zdaj so na vrsti 
vse inštalacije, urediti je tre-
ba dodatni igralnici in drugo 
infrastrukturo ter prezrače-
vanje. 
Obenem se odvija obnova 
zdravstvenega doma, med 
drugim splošne ambulante. 
Kljub naporom delavcev ver-
jetno dela ne bodo končana 
do prvega avgusta, kot je 
bilo prvotno načrtovano, 
vseeno pa upamo, da ne 
bodo preveč zamujali. Ena-
ko je s prostori za pediatrijo, 
ki jih prav tako obnavljamo. 
Rok za dokončanje del je 
prvi oktober, ko naj bi, za 
zdaj sicer še neuradno, z de-
lom začela pediatrinja. Ob 
tem se trudimo, da bi dela 
čim manj motila obstoječe 
zdravstveno osebje. Zaveda-
mo se, da je hrup moteč, 
zato jih lahko le prosimo za 
potrpljenje, saj se potem 
vsem obetajo boljši pogoji 
dela.
Pričakovali smo, da se bo za-
čela še sanacija Javornikove 
grape, in sicer že v začetku 
julija, zato bomo poskušali 
od izvajalca dobiti zagotovi-
lo, da bodo z deli začeli čim 
prej. Za ljudi v Žirovskem 
Vrhu je to pomembna pove-
zava, prav tako tudi za oskr-
bovanje in izkoriščanje goz-
dov na tem območju ter izle-
tnike. V okolici Žirov se na-
mreč ponujajo številne mo-
žnosti za aktivno preživlja-
nje prostega časa v naravi, 

urejene so tako kolesarske 
kot pohodne poti. V teh ča-
sih pa ne smemo zanemariti 
niti dejstva, da je življenje v 
Žireh zelo varno, saj bomo 
očitno morali začeti bolj ce-
niti tudi to.
V zadnjih dneh sem bil ve-
sel tudi novice, da smo še 
vedno občina z najmanjšo 
brezposelnostjo na Gorenj-
skem. To je dobra novica, 
zato si želim, da bi tudi in-
dustrijska cona, ki se vztraj-
no polni, še naprej privablja-
la investitorje. Seveda pri 
nizki brezposelnosti država 
in občina igrata zgolj manj-
šo vlogo, največ zaslug za to 
gre pripisati pridnosti in iz-
najdljivosti ljudi. Vesel sem 
tudi, da sta zaživela kopali-
šče in igrišče za odbojko na 
mivki na Pustotniku. Nedol-
go nazaj sem bil tudi sam 
tam z otroki in sem opazil, 
da je kopališče polno. Ob 
tem bi opozoril na previ-
dnost, da ne bi prišlo do ne-
zgod. Iz lastnih izkušenj pa 
lahko zagotovim, da je v vro-
čih dneh osvežitev v Sori 
učinkovita, mogoče celo bolj 
kot v morju, spi pa se zago-
tovo bolje doma. Vsem že-
lim, da bi v miru preživeli 
poletne dni in si napolnili 
baterije, otroci za novo šol-
sko leto, starši pa za nove 
delovne zmage.

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Delovno tudi poleti

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Nogometni klub (NK) 
Žiri tudi letos pripravlja 
otroško nogometno šolo, ki 
se ji bodo otroci od šestega 
do desetega leta starosti lah-
ko pridružili od ponedeljka, 
22. avgusta, do petka, 26. 
avgusta. Skupine bodo vodi-
li profesorji in študentje 
športne vzgoje ter trenerji 
mlajših kategorij NK Žiri.
Dejavnost za male nogome-
tne navdušence se bodo od-
vijale na nogometnem stadi-
onu v Žireh, v primeru sla-
bega vremena pa v telova-
dnici Osnovne šole Žiri vsak 
dan med 9. in 12. uro. V pr-

vem delu dopoldneva bodo 
otroci spoznali osnove nogo-
metne igre, po odmoru za 
malico pa bodo sledile spro-
stitvene dejavnosti, kot sta 
orientacijski pohod in od-
bojka na travi. V nogometno 
šolo se lahko prijavijo dekli-
ce in dečki od letnika 2006 
do vključno letnika 2010. 
Šole se lahko udeležijo tudi 
otroci, ki niso člani nogome-
tnega kluba, skupine pa 
bodo oblikovali ne samo po 
starosti, ampak tudi glede 
na posameznikove sposob-
nosti. Zadnji dan bodo pri-
pravili tudi zaključni turnir 
s podelitvijo priznanj za 
uspešno opravljeno šolo.

Poletna nogometna šola

Do ponedeljka, 8. avgusta, je še čas za vpis v 
Poletno otroško nogometno šolo Žiri, ki jo bodo 
letos pripravili štirinajsto leto.

Mateja Rant

Žiri – Na slavnostni seji ob-
činskega sveta so osrednjo 
pozornost namenili leto-
šnjim trem dobitnikom ob-
činskih priznanj. Ljudje, ki 
presegajo povprečnost, so še 
kako pomembni za priho-
dnost kraja tudi v časih, ki 
prinašajo nove izzive, je ob 
tem poudaril župan Janez 
Žakelj.
Metka Debeljak je priznanje 
Občine Žiri prejela za več 
kot tridesetletno delo v dru-
štvu DPD Svoboda Žiri in na 
področju kulture v občini. 
Začela je pri desetih letih kot 
mlada igralka, nadaljevala pa 
kot pevka velikega ženskega 
pevskega zbora pod vod-
stvom Slobodana Poljanška. 
Najbolj se je uveljavila v 
dramski sekciji kot pomočni-
ca režije in režiserka, so med 
drugim zapisali v obrazloži-
tvi priznanja. Vodenje DPD 
Svoboda Žiri je prevzela leta 
2005 ob petdesetletnici dru-
štva. Pet mandatov je bila 
predsednica občinske komi-
sije za kulturo, občino pa za-
stopa tudi v škofjeloški ob-
močni izpostavi Javnega 
sklada za kulturne dejavno-
sti. "Kot predsednica društva 
in komisije je velikokrat so-
delovala pri organizaciji in 
izvedbi proslav in drugih kul-
turnih dogodkov javnega po-
mena," so poudarili in doda-
li, da je še posebno dejavna v 
vlogi režiserke, saj je samo-
stojno na oder postavila kar 
devet predstav in eno pred-
stavo na prostem. Preizkusi-
la se je tudi v vlogi pomočni-
ce režiserjev Lojzeta Do-
manjka, Petra Militarova, 

Nadje Strajnar Zadnik in 
Matije Milčinskega. Vse to 
po mnenju predlagateljev do-
kazuje, da gre za eno najbolj 
dejavnih kulturnih ustvarjalk 
v občini. Ob prevzemu na-
grade je Metka Debeljak pou-
darila, da ji je v veliko čast, da 
so opazili njeno prostovoljno 
delo. "A s pohvalo je tako kot 
s srečo, pride takrat, ko jo 
najmanj pričakuješ," je hu-
domušno dodala.
Janko Kosmač je priznanje 
Občine Žiri prejel za dolgo-
letno aktivno delovanje v 
Planinskem društvu (PD) 
Žiri, predvsem pa za njegov 
prispevek pri izgradnji pla-
ninske koče Na Mrzl'k. Kot 
so zapisali v obrazložitvi, je 
Janko Kosmač planinec po 
duši in srcu, kar se je izka-
zalo tudi pri prizadevanjih 
za gradnjo planinske koče 
Na Mrzl'k. Denar, ki so ga 
pridobili s prodajo dveh 
objektov, je namreč zadosto-
val zgolj za prvo fazo, manj-
kajoča sredstva pa jim je 
uspelo pridobiti z donacija-
mi in uspešnim kandidira-

njem na različnih razpisih, 
za kar ima največ zaslug 
prav nagrajenec, so poudari-
li v obrazložitvi in dodali, da 
je s postavitvijo nove planin-
ske koče, ki je v upravljanju 
PD Žiri, dokazal, da je mo-
goče s povezovanjem in vo-
ljo doseči vidne rezultate. 
Ob tem je tudi poskrbel, da 
je koča vpisana v planinske 
vodnike in se pojavlja v me-
dijih, kar se pozna pri mno-
žičnem obisku koče. Janko 
Kosmač se je zahvalil pre-
dlagateljem priznanja, ki po 
njegovih besedah znajo ce-
niti dobro delo na področju 
planinstva in varovanja na-
rave. Ob tem pa je poudaril, 
da priznanje želi deliti z vse-
mi tovariši v društvu.
Bernarda Lukančič, višja 
medicinska sestra v pokoju, 
je priznanje Občine Žiri 
prejela za prizadevno delo v 
patronažni službi ter za pro-
stovoljno delo, srčnost in 
skrb za ljudi v stiski. Bila je 
koordinatorka odmevnega 
in uspešnega projekta Živi-
mo zdravo, v okviru katere-

ga so krajane ozaveščali o 
aktivni skrbi za svoje zdrav-
je. Dejavna je bila tudi  pri 
organizaciji skupine za sa-
mopomoč starejšim obča-
nom, ki v Žireh deluje že 
dvajset let. "S svojim zna-
njem je bila vsa leta vključe-
na tudi v program zdravstve-
ne vzgoje v nižjih razredih 
osnovne šole, pri društvu 
invalidov pa vodi projekt 
športne aktivnosti že sedem-
najst let," so med drugim 
zapisali v obrazložitvi pri-
znanja in dodali, da se je 
Bernarda Lukančič vedno 
izkazala kot požrtvovalna in 
srčna ter polna topline in 
prijaznosti do ljudi, ki so 
tega v času bolezni, staranja 
in najhujših življenjskih ali 
zgolj vsakdanjih stisk naj-
bolj potrebni. "Zdravje je 
vrednota, ki se je zavemo 
šele, ko zbolimo," je ob pre-
vzemu priznanja poudarila 
Bernarda Lukančič in doda-
la, da je skrb za zdravje tek 
na dolge proge. "Tudi moje 
delo je tako, zato me veseli, 
da ste ga opazili."

Trije občinski nagrajenci
Na predlog DPD Svoboda Žiri so priznanje občine podelili Metki Debeljak, Planinsko društvo Žiri je 
za priznanje predlagalo Janka Kosmača, Bernardi Lukančič pa so priznanje podelili na predlog 
občinskega odbora SDS.

Metka Debeljak / Foto: Tina Dokl Janko Kosmač / Foto: Tina Dokl Bernarda Lukančič 

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl



Občina Žiri

11Loški glas, torek, 26. julija 2016

O
B

Č
IN

A 
ŽI

R
I, 

LO
Š

K
A 

C
E

S
TA

 1
, 

4
2

2
6

 Ž
IR

I

Mateja Rant

Žiri – Na občini že dlje časa 
iščejo urbanistične in arhi-
tekturne rešitve za ureditev 
središča Žirov, s čimer bi 
omogočili tudi razvoj tega 
dela občine. A kot so ugota-
vljali že pred leti, je bilo ka-
kovostno urbanistično in 
arhitekturno snovanje v tem 
prostoru v preteklih desetle-
tjih močno zapostavljeno. 
Zato so pri občini pripravili 
celostno in dolgoročno vizi-
jo ureditve osrednjega me-
stnega prostora pred Zadru-
žnim domom in v njegovi 
okolici.

Predstavljene rešitve po be-
sedah župana Janeza Žaklja 
v največji možni meri upo-
števajo ugotovitve z arhitek-
turnih delavnic, ki so jih iz-
vedli pred štirimi leti na 
temo ureditve centra Žirov 
in gradnje Medgeneracij-
skega središča. Že takrat so 
ugotavljali, da gre na tem 
območju za precej neugo-
dne prostorske danosti in 
številne omejitve, razen tega 
prostor niti nima mestne 
identitete niti pravega me-
stnega trga. Pri načrtovanju 
so upoštevali potrebe in že-
lje Žirovcev, ki so med dru-
gim izrazili željo po ureje-

nem osrednjem mestnem 
trgu kot prostoru identitete 
s poudarkom na elementih 
lokalne tradicije. V sklopu 
ureditve središča so predvi-
deli tudi prostor za tržnico, 
prireditveni prostor in pro-
stor za druženje. Novo po-
dobo bo dobilo tudi nabrežje 
Račeve, ob kateri bodo ure-
dili sprehajalne poti in kole-
sarsko povezavo. V rešitvah 
so upoštevali še potrebe mi-
rujočega prometa z ureditvi-
jo zadostnega števila parki-
rišč in spremembo prome-
tnega režima.

Nova podoba središča
V prostorih občine so v juniju pripravili javno predstavitev ureditve središča Žirov. Predstavitve se je 
udeležilo okrog dvajset zainteresiranih občanov.

Sedanja podoba središča Žirov ... / Foto: Gorazd Kavčič

... in predvidena nova podoba. 

Mateja Rant

Žiri – Člani Turističnega 
društva (TD) Žiri so letošnji 
Žirovski kolesarski krog pri-
pravili že petnajsto leto za-
pored, s konca avgusta pa so 
ga letos prestavili na konec 
junija. Razen tega so letos 
prvič k sodelovanju povabili 
tudi tekače. "Ljudje so spre-
membe dobro sprejeli, saj 
se je kljub peklenski vročini 
in sopari na prizorišču zbra-
lo več kot 120 udeležencev, 
od tega četrtina tekačev," je 
zadovoljen Samo Capuder 
iz TD Žiri. 
Za spremembo datuma pri-
reditve so se po besedah 
Sama Capudra odločili iz 
več razlogov, predvsem pa 
jih je k temu spodbudilo 
dejstvo, da na isti avgusto-
vski datum tudi v njihovi 
neposredni bližini poteka 
kolesarski dogodek. "Tako 
smo se letos vključili v doga-

janja tradicionalne Žirovske 
noči, ki jo organizirajo člani 
PGD Žiri. Sodelovanje se je 
izkazalo kot koristno za obe 
strani." Razveselili so se 
predvsem velikega števila 
mladih udeležencev, najsta-
rejši tekmovalec pa je bil 

85-letni domačin Lojze Po-
dobnik. Tekači so se pome-
rili na dveh različno dolgih 
progah, 27- in 13-kilometr-
ski, kolesarji pa so se kot ve-
dno podali na tri različno 
dolge dirke po okoliških hri-
bih. Izkušeni kolesarji so 

prevozili celoten Žirovski 
kolesarski krog v dolžini 56 
kilometrov, za kar potrebu-
jejo od tri do pet ur. Izbrali 
so lahko tudi le polovico kro-
ga, to je od 24 do 28 kilome-
trov, ali pa družinski krog, 
pri katerem je treba prekole-
sariti dvajset kilometrov. Na 
progi so razporejene kon-
trolne točke, na katerih teka-
či oziroma kolesarji prejme-
jo žig in okrepčilo. 
Nič pa niso zamudili niti ti-
sti, ki se jim letos ni uspelo 
udeležiti omenjene priredi-
tve. Trasa Žirovskega kole-
sarskega kroga je namreč po 
besedah Sama Capudra 
odlično označena in tudi si-
cer ponuja kolesarjem vr-
hunske užitke vožnje po ne-
okrnjeni naravi in razgle-
dnih poteh. "Zato vsem pri-
poročam, da pridejo v Žiri 
in preživijo aktiven dan na 
skrajnem koncu Gorenj-
ske," je končal Capuder.

Prvič sodelovali tudi tekači
Žirovski kolesarski krog, ki so ga doslej vsako leto pripravili konec avgusta, so letos prvič izvedli v 
okviru dogodkov ob občinskem prazniku zadnjo soboto v juniju.

Letošnji Žirovski kolesarski krog so izvedli že petnajsto 
leto. / Foto: arhiv organizatorja

Mateja Rant

Žiri – Direkcija za infra-
strukturo je namreč letos 
namenila skoraj milijon 
evrov za obnovo oziroma 
preplastitev nekaterih cest v 
žirovski občini. Prav tako so 
v letošnjem proračunu zago-
tovili dvesto tisoč evrov za 
nadaljevanje načrtovanja ob-
voznice mimo Žirov, za ka-
tero so že v letu 2011 podpi-
sali protokol o ureditvi med-
sebojnih aktivnosti z občino.
Med drugim se bodo letos 
lotili rekonstrukcije dva ki-
lometra dolgega odseka na 
cesti Logatec–Žiri, dodatne 
tri kilometre ceste pa bodo 
preplastili. V sklopu rekon-
strukcije ceste bodo poskr-
beli tudi za javno razsvetlja-
vo pri avtobusni postaji. Iz-
vedene so bile cenitve stavb-
nih, gozdnih in kmetijskih 
zemljišč. Za obnovo so v le-
tošnjem proračunu zagoto-
vili dvesto tisoč evrov, prav 
toliko denarja pa so za to 
cesto namenili še v priho-
dnjem letu. Šeststo tisoč 
evrov pa je direkcija letos 
namenila za sanacijo pla-
zov, usadov in opornega 
zidu na petih lokacijah na 

relaciji Pečnik–Žiri. Vre-
dnost celotne naložbe sicer 
ocenjujejo na dva milijona 
evrov. Kot pojasnjujejo pri 
direkciji za infrastrukturo, 
se bodo že letos lotili sanaci-
je na štirih lokacijah, na ka-
terih so že odkupili potreb-
na zemljišča, na eni od loka-
cij pa se z lastnikom niso 
uspeli dogovoriti, zato so 
začeli postopek razlastitve. 
Kot pojasnjujejo pri direkci-
ji, lastnik postavlja dodatne 
zahteve, ki niso utemeljene. 
Dela na vseh petih lokacijah 
naj bi sicer končali do leta 
2018.
Obvoznico mimo Žirov, ki 
bo potekala ob Poljanski 
Sori v dolžini 4,5 kilometra, 
bodo gradili v treh fazah, so 
pojasnili pri direkciji za in-
frastrukturo. V prvi fazi na-
črt predvideva ureditev od-
seka od mosta pri Logatcu 
do novega uvoza za šolo, 
nadaljevali pa bodo preko 
industrijske cone do potoka 
Rakulk. V zadnji fazi so 
med štirimi različicami iz-
brali najugodnejšo, v okviru 
katere bodo novo obvozno 
cesto priključili na obstoječo 
regionalno cesto proti Škofji 
Loki.

Denar tudi za obvoznico

Nekatere državne ceste v občini so se ali se še 
bodo spremenile v gradbišča. 

Eden izmed obnove potrebnih cestnih odsekov v žirovski 
občini, ki čaka na izpolnitev obljub oziroma načrtov 
direkcije za infrastrukturo / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Na romanje z dru-
štvom Šmar se bo mogoče 
odpraviti v soboto, 30. julija, 
ob 5. uri zjutraj izpred žu-
pnijske cerkve sv. Martina v 
Žireh. Njihov cilj je Marija 
Bistrica, kjer po besedah or-
ganizatorja verniki iščejo in 
najdejo svoj duhovni mir.
Romanje bo trajalo osem 
dni, pri čemer bodo vsak dan 
prehodili od dvajset do štiri-
deset kilometrov. Prvi dan 
bodo romali do Kosez, drugi 
dan se bodo ustavili v Višnji 
Gori, tretji dan v Vrhtrebnju 
in četrti dan v Novem mestu. 

Peti dan bodo romarji pre-
spali v Podbočju, šesti dan v 
Dobovi in nato pred priho-
dom na cilj še v Stubičkih 
Toplicah. V Mariji Bistrici se 
bodo zadnji dan romanja ob 
16. uri udeležili svete maše, 
na kateri jih bo pozdravil in 
maševal žirovski župnik Igor 
Jereb. "Letošnje romanje bo 
potekalo čez zelene travnike 
in gozdove, hodili bomo ob 
rekah in potokih. Srečevali 
se bomo z gostoljubnimi do-
mačini, obiskali bomo do-
lenjski Lurd," so vse, ki bi se 
jim želeli pridružiti, na pot 
povabili organizatorji. Prija-
ve zbirajo še danes.

Po duhovni mir

Društvo Šmar vabi na osemdnevno peš romanje 
v Marijo Bistrico, ki je največje hrvaško Marijino 
svetišče.

Pri načrtovanju 
ureditve središča so 
upoštevali potrebe in 
želje Žirovcev.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prejšnji teden 
je bil v Škofji Loki edinstven 
glasbeni dogodek. Na Can-
karjevem trgu je namreč v 
okviru turneje Red Tour na-
stopila skupina 120 ameri-
ških glasbenikov: simfonični 
orkester, džezovska zasedba, 
komorni godalni orkester in 
pevski zbor zasedbe AMA 
(American Music Abroad). 
Gre za glasbenike, ki uspe-
šno nastopajo po Evropi že 

več kot štirideset let in izvaja-
jo različne glasbene zvrsti. 
Tokratna zasedba bo na 
evropski turneji nastopila še 
v Avstriji, Nemčiji in Italiji.
Poldrugo uro trajajoči kon-
cert je privabil veliko doma-
činov in obiskovalcev, ta od-
mevni kulturni dogodek na 
prostem pa je tako napove-
dal pravi okus loškega pole-
tja, ki bo še posebno inten-
zivno zaživelo v drugi polo-
vici avgusta z že tradicional-
nim festivalom Pisana Loka.

Koncert ameriških 
glasbenikov

Igor Kavčič

Škofja Loka – V Poljanah 
vsako leto praznik dneva dr-
žavnosti na kresni večer 
obeležujejo ob lipi samostoj-
nosti. Letos so na dogodku 
podelili tudi del nagrad (za 
prvo kategorijo) sodelujo-
čim avtorjem na fotograf-
skem natečaju Slovenija – 
25 let samostojnosti, ki sta 
ga razpisala Foto klub An-
ton Ažbe Škofja Loka in Kul-
turno društvo Dr. Ivan Tav-
čar Poljane.
Osrednja predstavitev spre-
jetih in nagrajenih fotografij 
pa je bila 15. julija v Sokol-
skem domu, kjer so pripra-
vili tudi razstavo in projekci-
jo del. Natečaj je potekal v 
treh temah: Slovenija – 25 
let samostojnosti (dogodki, 
pokrajina ...), Detajl – detajl 
v bivalnem okolju in naravi 
(slovenski motivi) in Sloven-
ske vode. Na natečaju je so-
delovalo 35 avtorjev s 365 
fotografijami. „Teme so dale 
avtorjem kljub kratkemu 

roku razpisa dovolj možno-
sti, da iz svojih fotografskih 
arhivov povlečejo tipične 
slovenske fotografske atri-
bute. Pričakovali smo, da se 
bo razstave udeležilo več av-
torjev, žal pa so nekateri fo-
tografi ocenili, da sta razsta-
va in dogodek politično 
obarvana, kar pa vsekakor ni 
bil naš namen,“ je povedal 
predsednik FK Anton Ažbe 
in vodja fotoskupine KD Po-
ljane, Izidor Jesenko.
Prispele fotografije je ocenila 
strokovna tričlanska komisi-
ja po pravilih FZS v sestavi 
Mihaela Žakelj Ogrin, Jani 
Novak in Tomaž Lanišek. 
„Pri nagrajenih fotografijah 
ni bilo toliko odstopanj in s 
konsenzom smo podelili na-
grade in priznanja. Ena iz-
med tem Slovenija – 25 let 
samostojnosti je bila še zlasti 
problematična, ker običajno 
predstavlja delo poklicnega 
fotoreporterja ali dokumen-
tarnega fotografa, kar pa ni 
običajna fotografija fotoama-
terjev oziroma le izjemoma, 

ko je nekdo povabljen, da fo-
tografira kako bolj lokalno 
prireditev. Tudi pri posnet-
kih detajlov sta bili v največji 
meri zastopani pokrajina in 
narava,“ je v imenu žirije 
med drugim zapisal Jani No-
vak. Med nagradami pri vseh 
treh temah so zastopane raz-
lične teme, kljub vsemu pa 
prevladuje pokrajina. 
Nagrajenci v prvi kategoriji 
Slovenija – 25 let samostoj-
nosti, žirija je izmed prispe-
lih izbrala 62 del, 24. avtor-
jev, so: 1. nagrada – Andreja 
Ravnak za fotografijo Hme-
ljeva polja, 2. nagrada – Izi-
dor Jesenko za fotografijo 
Danes in nikoli več, 3. na-
grada – Simon Krejan za fo-
tografijo Svoboden kot ptica. 
V drugi kategoriji Detajl, iz-
branih je bilo 62 del, 29. av-
torjev, so nagrade prejeli: 1. 
nagrado Janez Ribnikar za 
fotografijo Svoboda, 2. na-
grado Izidor Jesenko za fo-
tografijo Krivulja in 3. na-
grado Andreja Ravnak za 
fotografijo Snežne linije. V 

temi Slovenske vode, žirija 
je izbrala 55 del, 26. avtor-
jev, so bili najboljši: 1. na-

grada – Zdenka Šfiligoj za 
fotografijo Na Soči, 2. nagra-
da –Andrej Tarfila za foto-

grafijo Potočni rak in 3. na-
grada – Marjan Artnak za 
fotografijo Vroča ljubezen.

Fotografski pogled na Slovenijo
V Sokolskem domu so podelili nagrade najboljšim avtorjem na fotografskem natečaju Slovenija – 25 let samostojnosti.

Na odprtju razstave v Sokolskem domu so se predstavili tudi vsi nagrajeni fotografi. 
Manjka le sodelavec Loškega glasa Andrej Tarfila, ki je, kakopak, fotografiral.
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Nastop ameriških glasbenikov na Cankarjevem trgu / Foto: Andrej Tarfila

Poljane – V petek so v 
preddverju Kulturnega 
doma Poljane odprli tradici-
onalno, 11. društveno raz-
stavo članov fotoskupine 
KD Poljane. Na razstavo so 
po izboru selektorja Simona 
Krejana, predsednika FD Ja-
nez Puhar Kranj, sprejeli 38 
fotografij 13 avtorjev, med 
katere so podelili tudi šest 
nagrad. Prvo nagrado je pre-
jel Andrej Tarfila za fotogra-
fijo Vic Wild, drugo nagrado 
Nika Jesenko za fotografijo 
Poročni let in tretjo nagrado 
Dušan Škrlep za fotografijo 
Pleskavica. Na odprtju raz-
stave je nastopila moška vo-
kalna skupina Pozdrav iz 
Gorenje vasi. Razstava bo 
na ogled do 20. avgusta, v 
septembru pa jo bodo pre-
selili v razstavišče Hotela 
Astoria na Bled.

Razstava poljanskih 
fotografov
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Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Na teme, ki so si jih izbrali avtorji, je vezan tudi 
obširen korpus celostranskih reprodukcij v sre-
dini knjige, ki loči strokovni del monografije od 
manj formalnega dela. Vse fotografije so delo 
Tomaža Lundra, ki je umetnikovo delo spre-
mljal in dokumentiral od leta 1978 dalje. 40

EUR

Monografija je prvo 
poglobljeno strokovno 
delo o slovenskem 
slikarju, grafiku in 
ilustratorju Ivetu  
Šubicu (1922 – 1989). 
K sodelovanju so bili 
povabljeni umetno-
stni zgodovinarji 
mlajše in srednje 
generacije, ki so na 
umetnikovo delo 
že lahko pogledali 
z neko časovno 
distanco in svežino. 
Knjiga prinaša šest 
strokovnih razprav. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Redna cena knjige 
je 50 EUR. Če jo 
kupite ali naročite 
na Gorenjskem 
glasu, je cena le

SREDA

24. 8.
DUET KLAVIRJEV
EMIL SPANYI (H), DAVID GAZAROV (D)
 

NEDELJA

11. 9.
PETEK

16. 9.

PETEK

2. 9.
MOŠKI SO Z
MARSA, ŽENSKE
SO Z VENERE

PETEK

9. 9.
KLAPE V KRANJU
(KLAPA ŠUFIT, KVATROPIRCI)

MUZIKAL SVET JE TVOJ
OŠ OREHEK

SIDDHARTA
AKUSTIČNO

www.tourism-kranj.si

NEDELJA

11. 9.

PETEK

2. 9.
MOŠKI SO Z
MARSA, ŽENSKE
SO Z VENERE

MUZIKAL SVET JE TVOJ
OŠ OREHEK

Loški glas, torek, 26. julija 2016

Danica Zavrl Žlebir

Zali Log – Predsednica Dru-
štva diabetikov Škofja Loka 
Tanja Oblak nam je takole 
opisala izlet, na katerem so 
gostili člane gorenjskih dru-
štev diabetikov: "Na praznič-
ni 25. junij smo se zbrali na 
športnem igrišču ob vhodu 
v vas, nedaleč od odcepa, ki 
vodi v najdaljšo slovensko 
vas – Davčo. Davčani imajo 
lepo urejeno cesto, ki so jo 
zgradili po poplavah, ki je 
leta 2007 prizadela Železni-
ke in okoliška naselja. V naj-
hujši poplavi po osamosvoji-
tvi Slovenije je umrlo šest 
ljudi. Naša vodička Anka 
nas je najprej peljala v hrib 
po ozki poti, ki je nekdaj vo-
dila z Gorenjske na Primor-
sko. Drug za drugim smo 

hodili po stezi čez pravkar 
pokošeno travnato jaso. Vsa-
ke toliko časa smo se za tre-
nutek ustavili, da smo si 
malce oddahnili in da si 
ogledali dolino po nami. Iz-
kazalo se je, da je bil podhod 
po Zalem Logu dobra izbira. 
Vroče poletno dopoldne 
smo večinoma prebili v sen-
ci, tako kot se za Zali Log 
spodobi. Kaj pa ima vas 
opraviti z zeljem? Tu je 
doma avtohtona vrsta zelja, 

ki dobro uspeva v senci na 
ilovnati zemlji. Domačini 
vsako leto v začetku septem-
bra pripravijo praznik zelja, 
saj iz njega pripravijo več 
kot petnajst vrst jedi. Tudi 
potico z nadevom iz zelja 
lahko pokusite. Domačini 
so nam zagotovili, da od nje 
ne ostane niti drobtinica." 
Zatem so se podali po dokaj 
strmi poti v Sušo. Dobrih 
osemsto metrov od glavne 
ceste leži v zavetju gozda 

cerkev Loretske Matere Bož-
je, malo nižje pod cerkvijo 
pa kapelica, izpod katere 
teče studenec, ki ga imajo 
mnogi za zdravilnega. Po 
ljudskem izročilu naj bi bila 
voda iz studenca zdravilna 
predvsem za oči, pomagala 
pa naj bi tudi pri odpravlja-
nju drugih zdravstvenih te-
žav. 
"Članice Kulturno-turistič-
nega društva Zali Log so po-
skrbele, da nismo bili žejni. 
Najprej so nam postregle z 
zeliščnim čajem, nato pa še 
z vodo iz zdravilnega stu-
denca. Brez slabe vesti smo 
si privoščili tudi kakšen ko-
šček domačega peciva. Kosi-
lo so nam postregli v bližini 
Dolenje vasi – rodne vasi 
našega šampiona Petra 
Prevca," sklene Tanja Oblak. 

Gostili gorenjske 
diabetike
Društvo diabetikov Škofja Loka s člani, ki so večinoma iz Poljanske in Selške doline ter Škofje Loke z 
okolico, vsako leto pripravijo srečanje gorenjskih društev v drugi občini. Letos so na predlog občine 
Železniki obiskali vas Zali Log, imenovano tudi "deželica sence in zelja". 

Pohodniki pri cerkvi Loretske Matere Božje

Škofja Loka – Kino Sora in Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka od 11. do 14. avgusta vabita v Kino nad mestom. Na 
terasi otroškega in mladinskega oddelka Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka (terasa Name) bodo ob 21. uri prikaza-
li štiri filmske uspešnice, v četrtek komično dramo Mladost, 
v petek komično pustolovščino Sprehod po gozdu, v soboto 
animirani film Mali princ, v nedeljo pa komično pustolovšči-
no Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil. Vstop je prost! 

Kino nad mestom

Škofja Loka – Loški muzej, 
Rokodelski center DUO in 
pletilska zadruga Breja preja 
od letošnje pomladi naprej 
pripravljalo Grajske rokodel-
nice. Do konca leta se jih bo 
v Škoparjevi hiši ali v graj-
skem parku zvrstilo še pet. 
Namen delavnic je populari-
zirati staro rokodelsko zna-
nje in veščine, ki imajo na 
Škofjeloškem bogato tradici-
jo, in jih v sodobni obliki po-
nuditi odraslim. Mojstri ro-
kodelci so tako udeležence 
na petih delavnicah že učili 
polstenja, izdelovanja veze-
nih brošk, lesenih prstnih 
iger, tkanih blazin, rezbarje-
nih lesenih izdelkov, avgusta 
bodo udeleženci izdelovali 
kvačkane počivalnice, sep-
tembra reciklirali papir, ok-
tobra tkali zapestnice, se 
novembra učili speči za Ško-
fjo Loko značilen "ta mal' 
kruh'k" in decembra izvezli 
blazino za sedenje.

Od polstenja do  
"ta mal'ga kruhka"

Vas Zali Log imenujejo "deželica sence in zelja". 
Tu je namreč doma avtohtona vrsta zelja, ki 
dobro uspeva v senci na ilovnati zemlji. 
Domačini vsako leto v začetku septembra 
pripravijo praznik zelja, saj iz njega pripravijo 
več kot petnajst vrst jedi. 
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Vilma Stanovnik

Tudi letošnja tretja julijska 
sobota je bila namenjena ce-
stno-gorski kolesarki dirki 
Poljane–Stari vrh. Letos se 
je iz Poljan proti Starem 
vrhu odpeljalo 143 kolesar-
jev in kolesark, le 25 minut 
in 9 sekund pa je za deset 
kilometrov dolgo progo po-
rabil Matej Kimovec, ki je 
tako še izboljšal svoj lanski 
rekord. Matej, ki nastopa za 
KK Vaška runda, je domov 
poleg pokalov za zmago v 
svoji kategoriji in absolu-
tnem seštevku odnesel tudi 
nagrado za nov rekord pro-
ge. Le 16 sekund za njim je 
bil v cilju Luka Tavčar iz Ži-

rov (Calcit Bike team), na 
tretje mesto pa se je s časom 
25:55 uvrstil Primož Porenta 
(ŠD Bam.bi).
V ženski kategoriji je v abso-
lutni konkurenci s časom 
31:39 zmagala Ajda Opeka z 
Vrhnike, sicer članica KD 
Branik Maribor. Na drugo 
mesto se je uvrstila Hajdi 
Zajc (BTC City Ljubljana), 
tretja pa je bila Valerija 
Mrak (ŠD Koloka).
Tekmovanje so tudi letos 
odlično izpeljali člani kole-
sarske sekcije Indu Team 
pri ŠD Poljane, štelo pa je 
tudi za Pokal Slovenije za 
amaterje, veterane in žen-
ske, občinsko prvenstvo ob-
čine Gorenja vas - Poljane, 

memorial Draga Kisovca, 
hkrati pa je bila to tudi prva 
od letošnjih petih dirk za 
Pokal polanskih puklov.
Na tekmi za občinsko prven-
stvo je v kategoriji nad 60 
let odlično nastopil Franc 
Peternel, ki je na Grebljico 
pripeljal s časom 35:07, v ka-
tegoriji od 51 do 60 let se je 
časom 35:38 izkazal Marko 
Pustavrh, v kategoriji od 41 
do 50 let je s časom 27:37 
zmagal Aleš Hren, v katego-
riji od 31 do 40 let je bil s 
časom 30:12 najboljši Jaka 
Trček, v kategoriji moških 
do 30 let pa s časom 27:42 
Tilen Potisk. Med ženskami 
se je s časom 33:11 izkazala 
Valerija Mrak.

Podrl je svoj rekord
Na kolesarki dirki med Poljanami in Starim vrhom je zmagovalec Matej 
Kimovec še izboljšal svojo lansko rekordno znamko in znova odnesel 
nagrado za najboljši čas proge.

Najboljšim trem v absolutni kategoriji je pokale izročila Zvonka Kisovec, saj je tekmovanje 
potekalo tudi v spomin Draga Kisovca, prvega predsednika ŠD Poljane.

Vilma Stanovnik

Na tradicionalni dirki, ki jo 
vsako leto ob čipkarskih 
dnevih pripravi Športno 
društvo Kamikaze Železni-
ki, je letošnjo drugo soboto v 
juliju sodelovalo 112 kolesar-
jev in kolesark, ki so tekmo-
vali tako rekoč v idealnih 
pogojih, saj je bilo večino 
časa oblačno in ne prevroče. 
Na 15-kilometrsko progo s 
580 metri višinske razlike, 
se za spremembo od lanske-
ga leta po letečem startu tek-
movalci niso takoj pognali z 
vso silo, ampak so nekoliko 
taktizirali. Po prvem kilome-
tru sta se od skupine odlepi-
la dva kolesarja in uprizorila 
pravi mali pobeg. To je 
spodbudilo tudi glavnino, 
da je nekoliko pospešila in 
še pred davškim mostom 
ujela ubežnika. Od tam na-
prej se je odcepila nekoliko 
večja skupina ter se nekaj 

časa držala skupaj. Klanci pa 
so hitro naredili svoje in 
skupina se je razvlekla. Tako 
v primerjavi z lanskim le-
tom za zlato čipko ni bilo 
pravega dvoboja s ciljnim 
sprintom, ampak je zmago-
valec Luka Tavčar slavil s 
časom 32:19 in naskokom 
šestih sekund pred Primo-
žem Porento ter skoraj mi-
nuto pred Andrejem Dra-
kslerjem. Pri ženskah je s 
časom 37:26 zmagala Tina 
Perše pred lanskoletno zma-
govalko Špelo Škrajnar ter 
Tamaro Grm. Oba absolu-
tna zmagovalca sta na za-
ključni slovesnosti na kme-
tiji Pr' Vrhovc dobila zaslu-
ženi zlati čipki.
Dirka je štela tudi za Pokal 
Kamikaz in občinsko prven-
stvo. Med domačini je bil 
najhitrejši Aleš Pirih, drugi 
je bil Žiga Primožič, tretji pa 
Jure Čadež. Pri domačinkah 
je zmagala Rebeka Kalan, 

drugo mesto je osvojila Nina 
Drobnič, tretje pa Simona 
Gaser.
Kot je povedal predsednik 
Športnega društva Kamika-
ze Železniki Roman Prezelj, 
so s kolesarsko dirko tudi 
letos sodelovali v akciji Slo-
venija kolesari, pridružili pa 
so se tudi vseslovenskemu 
projektu Slovenija v gibanju 
365. Osrednji cilj tega pro-
jekta je zbrati milijon ur gi-
banja posameznikov, udele-
žencev športnorekreativnih 
prireditev in vadb, ki jih or-
ganizirajo in izvajajo špor-
tne organizacije. Zbrane ure 
bodo s pomočjo partnerjev 
pretvorili v finančna sred-
stva, ki jih bodo namenili za 
humanitarni projekt Botr-
stvo s Športno unijo Slove-
nije, organizacijo brezplač-
nih športnih počitnic in 
vadb ter nakup športnih 
torb z rekviziti za socialno 
ogrožene otroke.

Kolesarji za zlato čipko
Na tradicionalni dirki za zlato čipko so se kolesarji in kolesarke letos znova 
pomerili med Železniki in Davčo, najhitreje pa je bil v cilju Luka Tavčar, ki 
je zlato čipko odnesel v Žiri. Pri ženskah je šla zlata čipka s Tino Perše.

Na pot od Železnikov proti Davči se je podalo 112 kolesarjev in kolesark. / Foto: Andrej Tarfila

Vilma Stanovnik

V začetku julija je V Fran-
kfurtu potekala tekma v iro-
nmanu, ki je hkrati štela tudi 
za evropsko prvenstvo. Na 
njej je uspešno nastopila 
tudi Mojca Hafner, ki je naj-
težjo triatlonsko disciplino – 
3,8 kilometra plavanja, 180 
kilometrov kolesarjenja in za 
konec še 42 kilometrov teka 
– premagala v vsega 9 urah 
35 minutah in 55 sekundah. 
Tako je postavila slovenski 
ženski rekord na tekmah se-
rije ironman ter v svoji kate-
goriji, od 25 do 29 let, osvoji-
la drugo mesto. Predvsem pa 
se ji je izpolnila največja že-
lja, saj se je uvrstila na sve-
tovno prvenstvo, ki bo 8. ok-
tobra na Havajih.
"Zavedam se, da me na Ha-
vajih čaka pekel. A Havaji so 
sanje vsakega triatlonca. Po-

dobno kot olimpijske igre. 
Vsi vedo, da bodo tam trpeli, 
pa si nastopa vendarle želi-
jo," pravi Mojca, ki je spo-

mladi končala tudi študij 
medicine in jo novembra 
čaka začetek pripravništva v 
jeseniški bolnišnici.

Priborila si je Havaje
Škofjeločanka Mojca Hafner bo oktobra nastopila v ironmanu na Havajih.

Mojca Hafner triatlon trenira štiri leta, letos pa bo šla prvič 
na Havaje. / Foto: osebni arhiv
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Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.

Loški glas, torek, 26. julija 2016

Vilma Stanovnik

Športniki pa tudi njihovi na-
vijači že odštevajo dneve do 
letošnjih poletnih olimpij-
skih iger, ki se bodo čez de-
set dni začele v Riu de Jane-
iru v Braziliji. Na njih naj bi 
nastopilo tudi 59 slovenskih 
športnic in športnikov, tek-
movali pa bodo v atletiki, 
športni gimnastiki, jadra-
nju, judu, kajaku na divjih 
in mirnih vodah, cestnem in 
gorskem kolesarstvu, nami-
znem tenisu, plavanju, da-
ljinskem plavanju, rokome-
tu, strelstvu in triatlonu.
Kar nekaj časa je bil pod 
vprašajem olimpijski nastop 
maratonca Antona Kosma-
ča, ki je sicer dosegel med-
narodno normo, ni pa mu 
uspelo odteči potrditvene 
norme OKS. Kljub temu so 
se člani izvršnega odbora 
Olimpijskega komiteja Slo-
venije strinjali, da si 39-letni 
maratonec s Hotavelj zaslu-
ži svoj prvi nastop na najve-
čjem druženju športnikov 
na svetu.
"Bil sem že kandidat za na-

stop na olimpijskih igrah v 
Londonu. Takrat sem imel 
opravljeno B-normo in na 
koncu nisem bil med potni-
ki. Letos mi je to uspelo in 
zagotovo bo nastop v Riu vr-
hunec moje kariere. Vpraša-
nje je, ali bom čez štiri leta 
še zmogel vrhunski rezultat, 
saj bom letos decembra do-
polnil 40 let. Za tak rezultat 
je treba res trdo delati in jaz 
sem zanj garal zadnjih dvaj-
set let," pravi Tone Kosmač, 
ki bo v Riu nastopil med za-
dnjimi, saj je maraton na 
vrsti 21. avgusta. 
"V Braziliji še nisem bil, tekel 
pa sem v podobnih pogojih v 
Južni Koreji. Pričakujem 
temperaturo okoli 25 stopinj 
in visoko zračno vlago. Toda 
pogoji bodo za vse tekmoval-
ce enaki. Časa ne bom napo-
vedoval, saj je v maratonu to 
zelo nehvaležno, zagotovo pa 
se bom boril za čim boljšo 
uvrstitev," tudi pravi Tone, ki 
je v zadnjih mesecih imel po-
škodovane zadnje stegenske 
mišice. Poškodbo je sicer 
pozdravil in trenutno mu gre 
dobro. "To bo tekma mojega 

življenja in iz sebe bom po-
skusil iztisniti čim več," je še 
povedal Kosmač, ki je sicer 
razočaran nad odločitvijo 
AZS in OKS, da ob sebi ne bo 
imel trenerja. "Bi se pa rad 
zahvalil Občini Gorenja vas - 
Poljane, Marmorju s Hota-
velj in Etiketi iz Žirov, ki so 
mi olajšali priprave na olim-
pijski maraton," je še dodal 

maratonec Tone Kosmač, ki 
bo proti Riu odpotoval 9. av-
gusta.
Že prej bodo v Braziliji naši 
rokometaši, ki jih v Riu že 4. 
avgusta čaka pripravljalna 
tekma proti Danski, prvi 
olimpijski nastop pa bodo 
imeli 7. avgusta, ko se bodo 
pomerili z reprezentanco 
Egipta.
"Rokometna reprezentanca 
bo edina, ki bo nastopila v 
ekipnem športu in za vse 
nas je olimpijski nastop ve-
lik izziv. Zanj smo se pripra-
vljali štiri leta in zagotovo v 
Brazilijo ne odhajamo zgolj 
zato, da bi tam sodelovali," 
podarja Jure Dolenec, ki se 
poleg še dveh Škofjeloča-
nov, Mateja Gabra in Darka 
Cingesarja, veseli, da bo 
znanje, ki ga je pridobil v 
škofjeloški rokometni šoli, 
nato pa tudi drugje, pokazal 
na svojem do sedaj najpo-
membnejšem nastopu. "Po-
nosen sem, da bom lahko 
zastopal Slovenijo na olim-
pijskih igrah in da bom del 
olimpijske družine," je še 
povedal Jure Dolenec.

Na olimpijske igre
Na olimpijske igre v brazilski Rio de Janeiro odhaja tudi naš najboljši maratonec Anton Kosmač s 
Hotavelj, za nastop pa se v slovenski rokometni reprezentanci pripravljajo tudi trije Ločani: Jure 
Dolenec, Matej Gaber in Darko Cingesar.

Maratonec Anton Kosmač s 
Hotavelj se pripravlja na 
svoje prve olimpijske igre.  

Našo rokometno reprezentanco, s katero za olimpijski nastop trenirajo tudi Škofjeločani Jure Dolenec, Darko Cingesar in 
Matej Gaber, je prejšnji teden na treningu obiskal predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez in jim zaželel vso srečo na 
olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, ki se začnejo 5. avgusta. / Foto arhiv RZS
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Vilma Stanovnik

Poročali smo že, da si je ba-
linarska ekipa slovenskih 
državnih prvakov, Lokateks 
Trata, prejšnji mesec pribo-
rila drugo mesto med evrop-
skimi klubi. Za izjemen 
uspeh jim je čestital tudi žu-
pan Miha Ješe, sicer tudi 
njihov strasten navijač. 
»Drugo mesto v Evropi je 
res izjemen uspeh. Veliko-
krat vam je za tak podvig 
zelo malo zmanjkalo, letos 
pa vam je pomagala tudi 
sreča in s tem rezultatom 
ste presegli same sebe. Se-
veda sem prepričan, da vas 
še čakajo uspehi, in teh vam 

tudi želim,« je na sprejemu 
balinarjev v poročni dvorani 
škofjeloške občine poudaril 
župan Miha Ješe ter s prilo-
žnostnim knjižnim darilom 
nagradil člane ekipe.
»Drugo mesto v Evropi je 
največji rezultat našega klu-
ba, čeprav imamo v klubu 
vrsto igralcev, ki imajo naslo-
ve svetovnih in evropskih pr-
vakov. To je tudi največji 
uspeh slovenskega klubskega 
balinanja,« je povedal predse-
dnik Lokateksa Trata Bojan 
Buden in dodal, da imajo na 
domačem balinišču tudi do-
bre pogoje za delo, teži pa jih 
pomanjkanje denarja, zato 
iščejo nove sponzorje. 

Župan čestital 
evropskim podprvakom

Evropski klubski podprvaki ekipe Lokateksa Trate
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Župan je balinarjem in predsedniku Balinarskega društva 
Lokateks Trata Bojanu Budnu izročil knjižna darila. 
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loški glas
Loški glas, torek, 26. julija 2016

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Obletnico pod-
pisa listine o pobratenju so v 
Škofji Loki zaznamovali z 
dvema osrednjima dogodko-
ma. Junija je bila slovesnost 
ob podpisu listine s priredi-
tvijo, na kateri so nastopili 
škofjeloški in taborski kultur-
niki. Julija pa so v Sokolskem 
domu odprli skupno foto-
grafsko razstavo taborskih in 
škofjeloških fotografov.
Prav fotografi so v zaslužni, 
da se je začelo prijateljsko 
sodelovanje med mestoma. 
To se je zgodilo leta 1999 s 
prvo razstavo škofjeloškega 
fotografa Toneta Mlakarja, 

kar je bilo izhodišče za sode-
lovanje med dr. Janom Jelši-
kom, Petrom Pokornom in 
Foto klubom Anton Ažbe. 
Nadaljevali so z izmenjava-
mi in po sedmih letih prija-
teljstva je prišlo do uradne-
ga pobratenja s podpisom 
listine. O tem je na odprtju 
razstave govoril sedanji 
predsednik kluba Izidor Je-
senko, pozdravila pa sta jo 
tudi oba župana, Jiri Fišer in 
Miha Ješe. Slednji je od če-
škega kolega ob obletnici 
pobratenja v dar prejel kole-
sarski dres. Naj imajo tudi 
ob obletnici prijateljstva, ki 
je daljše od desetletja, glav-
no besedo fotografije. 

Jubilej prijateljstva
Občina Škofja Loka in češko mesto Tabor 
sodelujeta že poldrugo desetletje, letos pa 
mineva deset let, odkar je bila uradno podpisana 
listina o pobratenju. 

Z odprtja skupne razstave škofjeloških in taborskih 
fotografov / Foto: Andrej Tarfila

Župan Tabora Jiři Fišer je v družbi kolegov ob obletnici 
pobratenja prikolesaril v Škofjo Loko. / Foto: Andrej Tarfila

Kulturno dogajanje ob desetletnici mednarodnega 
sodelovanja so s koncertom sklenili mladi britanski 
glasbeniki iz Brightona in Hova. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dne 25. junija 
so tudi v Škofji Loki zaznamo-
vali letošnji jubilej, 25 let sa-
mostojne Slovenije. Slavno-
stni govornik je bil Branko 
Celar, nekdanji načelnik od-
delka za mejne zadeve in tuj-
ce na ministrstvu za notranje 
zadeve, veteran vojne za Slo-
venijo, član policijskega vete-
ranskega združenja SEVER in 
dobitnik državnega odlikova-
nja. Nastopil je Mestni pihalni 
orkester, v Loškem muzeju so 
odprli razstavo Loka '91, po-
zno zvečer pa je na Cankarje-
vem trgu ob svoji desetletnici 
nastopil ansambel OF. 

Proslavili dan državnosti

Ob dnevu državnosti v Škofji Loki / Foto: Andrej Tarfila
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